
Bevezetés az etikába 

tantárgyleírás 
 

Az ismeretkör: Bibliai etika és antropológia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): összesen 12 kr. 

Tantárgyai: 1.) Bevezetés az etikába (3 kr.) 

                   2.) Bibliai etika és antropológia 1. (3 kr.) 

                   3.) Bibliai etika és antropológia 2. (3 kr.) 

                   4.) Bibliai etika és antropológia 3. (3 kr.) 

 

 

(1.) Tantárgy neve: Bevezetés az etikába Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80% elmélet, 20 % 

gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás 

Féléves óraszáma:  

nappali: 26 

levelező: 8 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

Igény esetén vizsgára való felkészülést segítő tanulócsoport működtetése oktatói vezetéssel. 

A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb): kollokvium (szummatív írásbeli vizsga) 

A számonkérés anyaga: az órai előadások és a kötelező irodalom ismerete. A vizsga a félév teljes anyagát 

lefedi, minden tágabb témakörből tartalmaz kérdéseket. A zárthelyi írásbeli vizsgára 60 perc áll 

rendelkezésre.  A vizsgán Biblia használható, amit a főiskola biztosít. A vizsgára való jelentkezés, a 

vizsga, (szükség esetén javítóvizsga, ismételt javító vizsga vagy érdemjegy javító vizsga) a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat 50. és 50/A. §-a szerint történik.  

Az értékelés típusa és módszere: A kurzus teljesítésének alapfeltétele a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

49/A. §-ban rögzített minimum óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az értékelés típusa: ötfokozatú, 

kritériumorientált értékelés. Az írásbeli vizsgalapon minden feladat végén fel van tüntetve a maximálisan 

megszerezhető pontszám.  Az írásbeli vizsga értékelése a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51.§-ban 

rögzített szempontok szerint történik.  A hallgatónak lehetősége van arra, hogy írásbeli vizsgadolgozatát az 

értékelés után megtekintse és arról az oktatóval konzultáljon. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus anyaga és célja 

A tantárgy célja, hogy előkészítse a Bibliában foglalt etikai kijelentések etikai rendszerbe foglalt 

summázását. Az Ószövetség elejétől az Újszövetség végéig áttekintést nyújt a bibliai iratgyűjteményben 

található alkalmazott etikai tanításokról. A gyakorlati etikai parancsolatok és tanácsok mögött igyekszünk 

megfigyelni a következetességet, felfedezni a végső alapelveket, illetve alapelvet. Ezután következik a 

Biblián alapuló alapelvi etika tematikája két féléven át. Ebben benne foglaltatik a bibliai antropológia is, 

mivel az alapelvi bibliai etika csakis az antropológiával együtt tárható fel, érthető meg és foglalható 

rendszerbe. 

 

https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/teologia/Egyetemes_egyhaztortenet_


Témakörök: 

Az etika alapkérdése. 

Alapelvi etika és alkalmazott etika.  

A filozófia és a vallási etikák. 

A keresztény etika és a bibliai etika fogalma.  

A Tóra etikája. 

Az erkölcsi alaptörvény, a Tízparancsolat. 

A Tóra további etikai vonatkozású rendelkezései.  

Példabeszédek könyve etikája.  

Az ószövetségi próféták etikai intelmei és buzdításai. 

Az apostoli levelek alkalmazott etikai tanításai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

 Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – Bibliai etika és antropológia című könyvéből az I. fejezet 

Bevezetés (19-29. oldal); a VI. fejezet A törvény és az evangélium a Tízparancsolatban (269-277. 

oldal); az 1. számú függelék A filozófiai és a teológiai etika egymáshoz való viszonya (283-304. 

oldal). Spalding Alapítvány, Budapest 2003. ISBN 9632107438 

Ajánlott irodalom 

 Krémer Sándor: Etikai alapvetés; Jatepress, Szeged, 2004. ISBN 3159780001077 

 Szemelvények a klasszikus etikai tradíció történetéből, Wesley János lelkészképző Főiskola, 

Budapest, 1999. ISBN 9630023709 

 Hertz, J.H.: Mózes öt könyve és a haftárák 2. kötet; Reprint Kiadás, Budapest, 1984. ISBN nélkül 

 Douma, J.: A Tízparancsolat, Iránytű Kiadó, Budapest, 1994. ISBN 9638306068 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása (magában foglalja) 

- A kereszténység alaptanításainak rendszeres teológiai megközelítésű ismeretét, különös tekintettel a 

keresztény etikára. Ennek kapcsán a tantárgy megismerteti a hallgatót az általános etika alapfogalmaival és 

alapkérdéseivel,  

- alapinformációkat ad az etika tudományát illetően,  

- valamint közelebbről ismerteti a bibliai iratgyűjteményből kiolvasható válaszokat az alapkérdésekre, 

amelyek egyedi, speciális etikai rendszert alkotnak. 

b) képességei 

- Képes a teológia tudományának alapszintű művelésére, illetve a felmerülő gyakorlati problémák 

megoldásában 

  való közreműködésre, 

- Képes a szakterületéhez tartozó szakirodalom feltárására, értelmezésére és önálló feldolgozására, 

- Képes arra, hogy a tanult ismereteket kreatívan alkalmazza és továbbfejlessze váratlan – főként – 

gyakorlati teológiai kihívások esetében, 

- képes tudása és képességei önálló fejlesztésére. 

c) attitűdje 

-  A reális énkép kialakítására és személyisége fejlesztésére törekszik,  

- tiszteletben tartja az emberi jogokat és az egyenlő emberi méltóságot. 

- Emberi kapcsolataiban törekszik a keresztény etika alkalmazására, 

- folytonosan fejleszti saját tudását és keresi tudása gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. 

d.) autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik közösségi felelősségtudattal, óvja és ápolja természeti és emberi környezetét, 

- Felelősséget érez a környezetében tapasztalt szociális problémák megoldására. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Vankó Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): nincs 

 

 

 


