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 DÉKÁNI MINŐSÉG BESZÁMOLÓ BESZÉD 2018 

 - Kránitz Mihály beszámoló 

o Mint a 2017/2018-as tanév dékánja kötelességem, hogy beszámoljak az 

elmúlt tanév legfontosabb eseményeiről, eredményeiről és a 

Hittudományi Kar tudományos tevékenységéről. 

 

 

A tavalyi év őszi szakmai napját „Élet az élet kenyeréből” címmel 

teológiai megfontolások az eucharisztiáról tartottuk meg, jeles 

előadók részvételével. 

 

 

Végzett levelezős hallagtóink továbbképzése a tavalyi tanévben 

került másodszor megrendezésre, melyet idén is folytatni kívánunk 

az emberi méltóság- témájában. 

 

A Laurinyecz Mihály professzor úr részt vett  Lengyelországban, 

Varsóban nemzetközi teológiai konferencián 

 

 

A hagyományos január végi teológiai tanárok konferenciáját 

Vanyó László emlékére tartottuk meg ISTENKÉPISÉG – 

ÁTISTENÜLÉS – EMBERI MÉLTÓSÁG címmel. 
 

 

A Hittudományi Kar előadás sorozatot hirdetett a 2020-as 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés 

jegyében, melyet minden tanév II. szemeszterében folytatni 

kívánunk. 

 

Szintén 2017/2018-as tanévben került megrendezésre a 

Vendégelőadások a HTK előadássorozat, melynek témája a  

kutatási és tájékozódási irányok a kortárs szisztematikus 

teológiában  volt. 

 

2018. áprilisában Doktorandusz konferenciát tartottunk. 

 

 

–Végül egy, az oktatókat érintő ügy, Dr.Rokay Zoltán karunk 

professzora nyugdíjba vonult, akinek ez úton is megköszönöm 
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több évtizedes munkáját. 

Egyúttal köszöntöm Dr. Gájer László professzor urat, megbízott 

tanszékvezetőt, az II. számú keresztény bölcseleti tanszéken. 

– Erdő Péter bíboros úr és Fodor György dékán úr rector emeritus 

címet kapott Szuromi Szabolcs rektor úrtól az egyetem tanévnyitó 

ünnepségén, melyhez mindannyiunk nevében szívből gratulálok. 

 

A Hittudományi Kar Jelenlegi létszám: 

2018/2019-as tanév első félévére Nappali munkarendű kézésre, 

összesen 59 fő iratkozott be. 

Doktori iskolánkba összesen 16 fő iratkozott be. 

A levelező Munkarendű képzésen összesen 89 fő iratkozott be erre 

a szemeszterre. 

Hallgatóink össz létszáma 164 fő. 
  

Mivel Karunk annak a Pázmány Péter által alapított egyetemnek a 

fakultása, Magyarországon leghosszabb ideje folyamatosan 

működő felsőoktatási intézmény, legyünk „reklámhordozói” is a 

hittudományi képzés megismertetésének másokkal. Ez a mi 

örömhírünk. 
 

 o  „Tisztelt ünnepi ülés! Most a diplomák és a licencia oklevelek átadására kerül sor. A 

2018-ban összesen 61 fő teljesítette az oklevél szerzéséhez előírt követelményeket. 

Közülük  

 4 fő licencia fokozatot  

 12 fő ’katolikus teológus’ MA diplomát,  

 4 fő katolikus közösségszervező BA oklevelet, 

 5 fő katekéta lelkipásztor munkatárs BA oklevelet, 

 3 fő ’hittanár-nevelőtanár MA’ diplomát, 

 18 fő ’főiskolai hittanár’ oklevelet. 

 8 fő hit és erkölcsoktató szakirányú oklevelet. 

 2 fő teológus egyetemi oklevelet 

 4 fő hittanár egyetemi diplomát. 

 1 fő doktori diplomát. 

- Nemzeti feldőoktatási ösztöndíjat a 2018/2019-es tanévre a 

Hittudományi Kar egy hallgatója nyerte el, Fenyves Krisztián 

 

- A gyémánt és arany diplomákat  átadása: 

- A Hittudományi Kar minden esztendőben  aranydiplomát és gyémántdiplomát ad 

azoknak az egykori hallgatóinak, akik 50 ill. 60 évvel ezelőtt fejezték be 

tanulmányaikat, és doktori fokozatot szereztek.  

Ennek a kötelességnek teszek most eleget a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Hittudományi Karának képviseletében, amikor tiszteletünk és megbecsülésünk 

jeleként átnyújtom az arany és a gyémántdiplomákat, hogy megünnepeljük az 
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Önök több mint fél évszázados tevékenységét. Megköszönjük, hogy hűek 

maradtak doktori esküjükhöz, és mindahhoz, amit teológiai tanulmányaik során 

elsajátítottak, s helytállásukkal egyben példát nyújtottak, és utat mutattak 

teológusainknak valamit doktorainknak. Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben 

nem volt könnyű a teológiát művelni, akár teológiai tanárként, akár lelkipásztori 

tevékenységük során. Köszönjük, hogy eljöttek, és mi kifejezést adhatunk 

tiszteletünknek és megbecsülésünknek.  

 

1958-ban doktorátust szerzett 8 fő: 

Dr. Váralljai Csocsán Jenő 

Dr. Gál József + 

Dr. Schimmer József 

Dr. Balpataki Béla+ 

Dr. Visnyei Lajos+ 

Dr. Goják János+ 

Dr. Bán Endre+ 

Dr. Bagi István+ 

 

 

1968-ban dokotrátus szerzett 7 fő: 

Dr.Beer Miklós 

Dr. Rátkai László 

Dr. Somogyi Győző 

Dr. Koncsik Endre 

Dr. Aczél László+ 

Dr. Glósz Ervin+ 

Dr. Opálényi Mihály+ 

 

- jegyző: Gyémántdiplomát kap: 
 

Dr. Váralljai Csocsán Jenő 

Dr. Schimmer József 

 

- jegyző: Aranydiplomát kap: 
 

o Aranydiplomát kap excellenciás és főtisztelendő Dr. Beer Miklós váci egyházmegye 

püspöke, 

Dr. Rátkai László 

Dr. Somogyi Győző 

                 Mai ünnepségünkön személyesen nem tudott megjelenni, de a Hittudományi Kar 

aranydiplomáját kapja:  Dr. Koncsik Endre  

 

 


