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Vizsgák "Az Egyház társadalmi tanítása" című tantárgyból 

2020-2021 tanév 1. félév 
 

Tisztelt Levelező Tagozatos Hallgatók! 

 

Lassan befejeződik a tanév, ezért időszerű, hogy a vizsgák rendjétől és idejéről beszéljünk. Ez 

azért is fontos, mert a járvány terjedése miatt, a szóbeli vizsgák letétele, - a jelenlegi helyzet 

szerint - nem megvalósítható. Ezért Dr. Puskás Attila dékán úrral való megbeszélés szerint, a 

vizsgák letétele úgy tűnik leginkább kivitelezhetőnek, ha házi dolgozatot készítenek, egy-egy 

témából. A dolgozatban a téma kidolgozása kb. 4 oldalas legyen. (bevezetés, befejezés, 

irodalomjegyzék, képek nélkül) A házi dolgozatok eredményét a tanulmányi hivatal 

segítségével közlöm, és lehetőség lesz arra, hogy valaki azt szóban, az egyetem által 

biztosított online formában kiegészítse. 

 

A házi dolgozatok leadásának határideje: a szóbeli kiegészítő vizsga előtti szerda este 

 

A szóbeli kiegészítő vizsgák ideje: december 19 (szombat) 10 óra; január 9 (szombat) 10 óra, 

január 16 (szombat) de. 10 óra; január 30 (szombat) 10 óra. 

 

A házi dolgozatokat többféle témából lehet választani.  

- Elsősorban a tételsor témáiból  lehet írni házi dolgozatot. Az idő rövidsége miatt, példaként, 

ezek közül néhányat javaslok. Ehhez a forrást is megjelölöm. 

- Arra is van lehetőség, hogy valaki az Egyház társadalmi tanításának témaköréből egy a 

tételsortól független témát választ. A téma kiválasztásának a jóváhagyásához, kérem, hogy 

hívjanak fel a 06/30-436-2435-ös telefonszámon vagy írjanak a ujlakiplebanos@gmail.com 

címre 

 

Példák a témák választásához: 

 

- Az Újszövetség társadalmi tanításához (4. tétel) 

Jézus és tanítványai életstílusa /Joachim Gnilka, A Názáreti Jézus, Üzenet és történelem, 

Szent István Társulat, 2001. 207-217. old./ 

 

- Az apostoli atyák és egyházatyák tanításához (5. tétel) 

Az Egyház élete a társadalomban /A. Amman, Így éltek az első keresztények, Szent István 

Társulat, 1987. 141-161. oldal/ 

 

- A liberalizmus értékelés és a kapitalizmus (7. tétel) 

Az igazi emberi fejlődés Szent II. János Pál pápa tanítása szerint /Szent II. János Pál pápa, 

"Sollicitudo rei socialis" kezdetű enciklikája 27-45. pont, Szent István Társulat 1988. 33-44. 

old./ 

 

- A szocializmus eszméje és a kollektivista társadalom (8. tétel) 

A szocializmus értékelése Szent II. János Pál pápa tanítása szerint /II. János Pál pápa, 

"Centesimus annus" kezdetű enciklikája 19-29. pont,  Szent István Társulat, 1991. 20-46. old./ 

 

- XIII. Leó pápa "Rerum novarum" kezdetű enciklikája (9. tétel) 

Az államra háruló feladatok XIII. Leó pápa tanítása szerint /XIII. Leó pápa, "Rerum 

novarum" kezdetű enciklikája 25-35. pont. in: Az Egyház társadalmi tanítása, 

Dokumentumok, Szent István Társulat, 41-48. old./ 
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- XIII. Leó pápa "Rerum novarum" kezdetű enciklikája (9. tétel) 

Munkaadók és munkavállalók feladatai /XIII. Leó pápa, "Rerum novarum" kezdetű 

enciklikája 36-44. pont. in: Az Egyház társadalmi tanítása, Dokumentumok, Szent István 

Társulat, 48-54. old./ 

 

- XXIII. János pápa "Pacem in terris" kezdetű enciklikája (13. tétel) 

Az alapvető emberi jogok fontossága Szent XXIII. János pápa tanításában /Szent XXIII. 

János pápa "Pacem in terris" kezdetű enciklikája, 8-45. pont in: Az Egyház társadalmi 

tanítása, Dokumentumok, Szent István Társulat, 164-171. old./ 

 

- XVI. Benedek pápa, Caritas in veritate kezdetű enciklikája (20. tétel) 

Az emberi fejlődés korunkban XVI. Benedek pápa tanítása szerint /XVI. Benedek pápa, 

"Caritas in veritate" kezdetű enciklikája 21-33 pont, Szent István Társulat, 2009. 26-43. old./ 

 

- Ferenc pápa, "Ludato sí" kezdetű enciklikája (21. tétel) 

A teremtés evangéliuma Ferenc pápa tanítása szerint / Ferenc pápa, "Ludato sí" kezdetű 

enciklikája 62-100. pont Szent István Társulat, 2015, 39-60. old./ 

 

Tételek a kiegészítő szóbeli vizsgákhoz (ezt már korábban közöltem) 

 

Tételjegyzék 

AZ EGYHÁZ TÁRSADALMI TANÍTÁSA 
 

1. Alapfogalmak                                                                                                                   15-26. old. 

- Szociológia, szociálteológia, az Egyház társadalmi tanítása 

- Az Egyház illetékessége társadalmi kérdésekben 

- A Egyház szociális tanításának szerepe a teológia oktatásban 

 

2. A Szentírás üzenete a társadalom számára                                                                    29-35. old. 

Az Ószövetség szociális alapvelei                 

- Emberi méltóság elve 

- A szabadsághoz való jog 

- Az igazságosság elve 

- A szegények jogai 

 

3. Az Újszövetség társadalmi alapelvei                                                                                35-42. old. 

-A megtérés 

- Elkötelezettség a szegények ügye iránt 

- Egyenlőség 

-A közösség tagjainak kölcsönös segítése 
 

4. Az apostoli és az egyházatyák társadalmi tanítása                                                        42-46. old. 

- Jelenlét a társadalomban 

- Az állam szerepe a társadalomban 

- A magántulajdon és a gazdaság 

 

5. Aquinói Szent Tamás társadalombölcselete                                                                  46-51. old. 

- Szent Tamás tanítása az emberi természetről 

- Szent Tamás tanítása a társadalom életére vonatkozóan 

 

6. Az Újkori gondolkodás etikai jellemzői                                                                         51-56. old 
- Az újkori gondolkodás általános jellemzői 

- Az emberi szabadság és az állam kapcsolata az újkori gondolkodás szerint 

 Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Roussea, Francisco Suarez 
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7. A liberalizmus eszméje és a kapitalizmus                                                                       57-63. old. 

- Politikai, gazdasági, liberalizmus 

- A liberalizmus értékelése az egyházi dokumentumok szerint 

 

8. A szocializmus eszméje és a kollektivista társadalom                                                   64-80. old. 

- A szocializmus irányzatai  

- Utópista szocializmus 

- A marxista szocializmus 

- A marxizmus értékelése az egyházi dokumentumok szerint 
 

9. XIII. Leó Pápa „Rerum novarum” kezdetű enciklikája                                             225-232. old. 

- Bevezetés a szociális enciklikákhoz            

- A Rerum novarum enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

10. A Rerum novarum hatása Magyarországon                                                              233-242. old 

-Prohászka Ottokár tevékenysége az Egyház szociális tanítása megismertetése 

  és magvalósítása érdekében 

-Gieswein Sándor tevékenysége a munkásság érdekében a békéért és a 
 nemzetiségi probléma megoldásáért 

-Vass József népjóléti miniszter törekvése a társadalombiztosítás érdekében 

 

11. XI. Pius Pápa „Quadragesimo anno” kezdetű enciklikája                                       242-251. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

12. XXIII. János Pápa „Mater et magistra” kezdetű enciklikája                                  256-261. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 
- Az enciklika történelmi értékelése 

 

13. XXIII. János Pápa „Pacem in terris” kezdetű enciklikája                                        261-267. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

14. VI. Pál Pápa „Populorum progressio” kezdetű enciklikája                                     267-272. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

15. VI. Pál Pápa „Octogesima adveniens” kezdetű enciklikája                                    272-277. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

16. II. János Pál Pápa „Laborem exercens” kezdetű enciklikája                                277-282. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei  

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

17. II. János Pál Pápa „Sollicitudo rei socialis” kezdetű enciklikája                          282-289. old. 
- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

18. II. János Pál Pápa „Centesimus annus” kezdetű enciklikája                                289-295. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 
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- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

19. Az Egyház társadalmi tanításnak kompendiuma                                                   295-310. old 

- A kompendium létrejöttének előzményei                

- A társadalmi alapelvek és értékek kapcsolata 

- Az Egyház társadalmi tanítása az élet egyes területein: családi élet, emberi munka, 

  gazdasági élet, politikai közösség, nemzetközi közösség, környezetvédelem, béke 

 

20. XVI. Benedek Pápa „Caritas in veritate” kezdetű enciklikája                            311-317. old. 

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítése és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

21. Ferenc Pápa, "Laudato sí" kezdetű enciklikája  

- Az enciklika létrejöttének előzményei 

- Az enciklika felépítse és tartalma 

- Az enciklika történelmi értékelése 

 

 

 

Budapest, 2020. november 23 

 

 

Szeretettel 

 

Beran Ferenc 

 

 


