
Laudációk a Károli Gáspár Református Egyetem 2019. szeptember 9-i 

tanévnyitóján átadott kitüntetésekhez 

 

Pro Universitate Díj 

 

Díjazott: Prof. Dr. Balla Péter 

Prof. Dr. Balla Péter szakmai pályafutása szorosan összefonódik a Károli Gáspár Református 

Egyetemmel. Egyetemünk jogelődjén, a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerezte 

lelkipásztori szakképzettségét, majd gyülekezeti szolgálati és külföldi tanulmányi évek után az 

Edinburgh-i Egyetem Teológiai Fakultásán szerzett doktori (PhD) fokozatával tért haza. 1994. 

október 1-től a Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszékének tanára, 1996-tól tanszékvezetője, majd 

a habilitációs eljárás teljesítése után 2002-től tanszékvezető egyetemi tanára. Dékánhelyettesi évei 

és választott egyetemi tisztségei után 2009. május 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem 

rektorhelyetteseként vezette az Egyetemet, majd 2011. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig, két 

cikluson keresztül köztársasági elnök által kinevezett rektor. 

Balla Péter személyiségét, egyetemi tanári és katedrai habitusát jellemzi a lelkipásztori hivatás iránti 

mély elkötelezettség. Tíz éves egyetemvezetői tevékenységét a Pál apostol szerinti „békéltetés 

szolgálataként” (2Kor 5,18) jellemezhetjük. A „békéltetés igéjét” vitte Egyetemen belül és kívül, 

miközben „Krisztusért járt követségben”, és tetteivel, szavaival, borús időkben is derűsen hirdette: 

„Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (2Kor 5,19-20) Vigasztalt, bátorított, erősített, 

mindannyiunk rektor–lelkipásztora volt. Mindeközben a Lélek gyümölcsének (Gal 5,22) ízeit 

kezdték ízlelni a 25 éves Egyetem polgárai, és a próbák ideje után a bővülés, megerősödés, az 

univeristas-szá érés ideje jött el, hogy az alapító atyák látomása valósággá, a délibáb pedig tóvá legyen 

(Ézs 35,7). 

Balla Péter rektorsága alatt a Károli minőségre és közösségre meghívó egyetemmé vált, amely 

tehetség- és tálentumgondozó misszióját a magyar református és keresztyén, valamint a magyar 

nemzeti közösség javára teljesíti európai és nemzetközi erősödő kapcsolatrendszerek kötelékében. 

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a nagykőrösi tanítóképzés elindulásának 180. 

esztendejében, egyetértésben az egész egyetemi közösséggel, hálából a tíz esztendős egyetemvezetői 

szolgálatáért kezdeményezte legmagasabb kitüntetésünk, a Pro Univeristate díj adományozását Prof. 

Dr. Balla Péter prorektor úrnak. 

 

„μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται” 

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” 

(Mt 5,9) 
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Károli Emlékérem 

 

Díjazott: Dr. Lóth László 

Dr. Lóth László egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar 

Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézetének a vezetője eredetileg gépészmérnök-üzemgazdász 

diplomát, majd ipari és oktatásmódszertani fejlesztő munkássága alatt politikatudományi diplomát 

szerzett. Doktori fokozatát oktatás-hatékonysági kutatásból védte meg, 2006-ban habilitált 

kompetenciaelméleti és –fejlesztési kérdésekből. 

Több évtizedes, nemzetközi akkreditációra alapozott változásmenedzsment tanácsadói munkája 

során vállalatok és más szervezetek munkáját segítette stratégiai menedzsment, működésfejlesztés, 

projektmenedzsment témakörökben. 22 évig volt az ELTE oktatója, tanszékvezetői, illetve alapító 

intézetigazgatói megbízatásokkal. 

2010-ben az ő vezetésével dolgozták ki egy ipari energetikai nagyvállalat új üzleti stratégiáját, 

amelynek 2012-től 2018-ig főállású vezérigazgatói tanácsadója volt. A cégvezetés részeként 

irányításirendszer-fejlesztési és működésfejlesztési programok vezetésével foglalkozott. 

Egyetemünkön a 2014. őszi félév óta volt óraadó, stratégiai, emberierőforrás, kommunikációs és 

vezetéstudományi tárgyakban. 2018 februárjában vette át immár főállású oktatóként két szak 

vezetését és tavaly május óta a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet vezetője. Irányítása alatt az 

intézetben sok tekintetben megújulás, jelentős fejlődés következett be: ma már szerves, alkotó 

együttműködés van a jogászképzés és a nemzetközi tanulmányok szakjaival.  

 

Díjazott: Dr. Pődör Dóra 

Dr. Pődör Dóra 1996. szeptember 1. napja óta az Angol Nyelvészeti Tanszék oktatója, 2009-től 2017-

ig vezetője. 2013-tól a Bölcsészettudományi Kar dékáni tanácsadójaként, majd 2013-tól 

akkreditációs és minőségbiztosítási ügyekért felelős, 2016-tól oktatási és minőségbiztosítási 

dékánhelyettesként végzi munkáját. Mindezeken felül a BTK kari minőségbiztosítási vezetője is. Az 

elmúlt hat évben több MAB monitoring és akkreditációs eljárásban kiemelkedő szerepet vállat az 

anyagok sikeres előkészítésében. Ez idő alatt több tucat szak akkreditációs és regisztrációs anyagát, 

és több ezer mintatantervet ellenőrzött annak érdekében, hogy azok a jogszabályok s valamennyi 

minősbiztosítási elvárásnak megfeleljenek. Kimagasló oktatói és adminisztratív munkája mellett 

fáradhatatlanul és lelkiismeretesen képvisel minden olyan ügyet, amely az intézmény és a kar 

érdekeit szolgálja. Minőségre való törekvése, folyamatos javító és fejlesztő javaslatai, ötletei, a 

minőségbiztosítási rendszer sikeres kari működtetése elvitathatatlanul jelen van azokban az 

eredményekben, amelyeket a BTK az elmúlt években ért el. 

 

 

 



Laudációk a Károli Gáspár Református Egyetem 2019. szeptember 9-i tanévnyitóján átadott kitüntetésekhez 

3 

 

Díjazott: Tigra Kft.  

A Tigra Kft. a 2019. január 23-án a Református Felsőoktatási Diákotthonban és a Dunamelléki 

Református Egyházkerület által birtokolt, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara 

által is használt egyéb épületrészekben keletkezett tűzeset kapcsán a bentlakó és kárt szenvedett 

hallgatók tanulmányainak folytatásához 157 db technikai eszközt (notebookokat és laptopokat) 

adományozott mintegy 18 millió forint értékben. 

A Tigra Kft. ezzel az önzetlen és rendkívül jelentős felajánlásával segítette a Károli Gáspár 

Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló, a Református Felsőoktatási Diákotthonban lakó, 

kárt szenvedett hallgatók visszailleszkedését mindennapi életükbe, tanulmányaik folytatásába, és 

egyúttal megkönnyítette a kialakult helyzet okozta személyes és jelentős anyagi, technikai 

veszteségek feldolgozását a károsultak számára. 

A Hittudományi Kar kezdeményezésére az Egyetem Szenátusa külön  köszönettel Vertán György 

ügyvezető igazgató úrnak - nagyvonalú ajándékáért a Károli Emlékérem kitüntetést adományozza a 

Tigra Kft. részére. 

 

Díjazott: Konrád Edina 

Konrád Edina gazdasági ügyintéző több mint egy évtizede a Károli Gáspár Református Egyetem 

munkatársa. Tanítóképző Főiskolai Karunkon 2005-ben kezdte meg munkáját és azóta is töretlenül, 

alázatosan és a legnagyobb diszkrécióval végzi azt, mint a Gazdasági Igazgatóság Karon 

tevékenykedő munkatársa. A terület felelőseként az Igazgatóság és a Kar szervezeti egységei közötti 

információ- és dokumentumáramlás kulcsembere. Udvarias, korrekt, magas színvonalú 

ügyintézésével gördülékennyé teszi a különböző feladatok végzését és biztosítja azok minőségét. 

Konrád Edina fáradhatatlan szorgalma, kiemelkedő pontossága mintául szolgál munkatársi 

közösségünkben. Emberségességével, hitbéli meggyőződésével kollégáink szeretetét is magáénak 

tudhatja. Személyiségét a Péter első leveléből vett gondolat tükrözi: „Ugyanígy, ti fiatalok, 

engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert 

az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.” (1Pt 5,5) 

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a nagykőrösi tanítóképzés elindulásának 180. 

esztendejében egyetemi közösségünk elismeréseképpen kezdeményezte a Károli Emlékérem 

odaítélését Konrád Edina részére. 

 

Károli Egyetem Támogatója Díj 

Díjazott: Budapesti Ügyvédi Kamara 

A Budapesti Ügyvédi Kamara mint a fővárosi ügyvédek szakmai kamarája az ügyvédi 

érdekképviselet, illetve a kötelező kamarai feladatok mellett az ügyvédség és a felsőoktatás, illetve 

az ügyvédség és a tudomány képviselői közötti együttműködés iránt mélyen elkötelezett. 
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A Budapesti Ügyvédi Kamara és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 

hosszú évek óta működik sikeresen együtt olyan oktatási-tudományos kérdésekben és ügyekben, 

melyek mindkét fél számára gyümölcsöző eredményekkel járnak.  

Külön köszönet illeti meg a Budapesti Ügyvédi Kamarát azon önzetlen segítségért, mely szerint 2019 

májusában székházában otthont biztosított Karunk húsz éves jubileumi rendezvényének, a Gazdaság 

és Jog című konferenciának. 

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2018-ban megválasztott új Elnökségének, különös tekintettel Tóth M. 

Gábor Elnök Úrnak és Gyalog Balázs Főtitkár Úrnak tisztségük ellátásához sok erőt, 

tevékenységükhöz sok sikert kívánunk, és bízunk abban, hogy kiváló együttműködésünk közös 

céljaink megvalósítása érdekében töretlen módon folytatódik. 

 

Díjazott: Budapest Fasori Református Egyházközség 

A Budapest Fasori Református Egyházközség sok éven keresztül ellenszolgáltatás nélkül biztosította 

tanévnyitó istentiszteleteink és a Bölcsészettudományi Kar diplomaosztóinak ünnepélyes 

helyszínéül a Fasori Templomot. Ezzel a nagylelkű felajánlással évente több millió forintot takarított 

meg a karnak. Az ünnepélyeken az Egyházközség munkatársai mindig rendelkezésünkre álltak, 

hozzáállásukkal, munkájukkal és kedvességükkel segítették azt, hogy ezen ünnepi alkalmak illően, 

a református értékeknek megfelelően és zökkenőmentesen bonyolódjanak le. Köszönet illeti 

Somogyi Péter lelkipásztor urat a templom biztosításáért, valamint Kovács Tibor egyházfit 

segítségéért. Sokat köszönhetünk Pálúr János orgonaművésznek, a Fasori Református Templom 

orgonistájának is, aki szolgálatával megteremtette ünnepi alkalmaink méltó hangulatát. 

 

Díjazott: Bobok Ágnes 

Bobok Ágnes az Egyetemi Református Misszió (EGYRE) egyetemi lelkésze, aki a 2019. január 23-án 

a Református Felsőoktatási Diákotthonban és a Dunamelléki Református Egyházkerület által 

birtokolt, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara által is használt egyéb 

épületrészekben keletkezett tűzeset kapcsán a kárt szenvedettek gyors segítésében jelentős munkát 

végzett. 

A kialakult súlyos helyzetben jelenléte és munkája által - a mögötte álló egyetemi gyülekezeti 

közösség, az EGYRE tagjainak segítségével – napokon keresztül segítette, erősítette a kárt szenvedett 

hallgatókat hozzátartozóikkal együtt. Lelkigondozói törődése által, valamint a segítő munka 

megszervezésén keresztül jelentős támogatást nyújtott abban, hogy a tűzkár után a mindennapi élet 

a Református Felsőoktatási Diákotthon hallgatói számára mihamarabb helyreálljon. 

Önzetlen segítségéért a Hittudományi Kar kezdeményezésére az Egyetem Szenátusa a Károli Gáspár 

Református Egyetem Támogatója Díjat adományozza Bobok Ágnes részére. 
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Díjazott: Ceglédi Tankerületi Központ 

A Ceglédi Tankerületi Központ vezetői és munkatársai évek óta szoros és eredményes szakmai 

munkát folytatnak a Tanítóképző Főiskolai Kar vezetőivel és oktatóival. Ennek eredményeképpen 

2018-ban Együttműködési Megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy sikeres szakmai 

kapcsolatukat tovább tudják folytatni a köznevelési rendszer és a felsőoktatás között. A Ceglédi 

Tankerületi Központ régiójában létrejött kapcsolati rendszerek horizontális és vertikális szinten 

történő működtetése az együttműködő feleknek hosszú távon nyújt előnyös lehetőségeket, amelyek 

stratégiai fontosságúak a köznevelés és az Egyetem számára. A sikeres szakmai együttműködés 

alapján az Egyetem vezetése és a Tanítóképző Főiskolai Kar közössége elismerését fejezi ki a Ceglédi 

Tankerületi Központnak a Károli Egyetem Támogatója díj adományozásával. 

 

 

Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele 

 

Díjazott: Dr. Homicskó Árpád Olivér 

Dr. Homicskó Árpád Olivér 2003-ban szerzett jogi diplomát Egyetemünk Állam- és Jogtudományi 

Karán. Ezt követően az akkori dékán felkérését elfogadva kezdte meg oktatói és kutatói 

tevékenységét az Állam- és Jogtudományi Karunkon. 2010-től a Doktori Iskola titkára volt, majd 

ugyanezen évtől már mint dékánhelyettes látott el vezetői feladatokat, oktatói, kutatói tevékenysége 

mellett. 

2011-2013-ig általános dékánhelyettesként végezte munkáját, majd 2013 szeptemberétől 

nemzetközi és tudományos dékánhelyettesi feladatok végzésére kapott megbízást – egyebek mellett 

a kari tehetséggondozás, valamint a karon működő tudományos kutatóműhelyek munkájának 

koordinálására. Ezek közül kiemelkedik a Szemere Bertalan Kutatóközpont vezetése, amely 

Központ az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés fejlesztését célzó programjai keretében, immár 

harmadik éve kutatja többek között a modern technológiák etikai, társadalmi és jogi kihívásait, a 

karon működő tanszékek oktatóinak aktív közreműködésével karöltve.   

A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese. Az eddigiekben oktatott tárgyai: 

munkajog, szociális jog, orvosi jog, munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek, 

munkaerőpiaci alapismeretek, bevezetés a nemzetközi és az EU-s egészségügyi szabályozásba, a 

szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU tagállamaiban és a magyar egészségügyi 

ellátórendszer.  

2005 és 2007 között részképzésben végezte el a Leuveni Katolikus Egyetemen az Összehasonlító 

Európai Szociális Jogi master-képzést, angol nyelven. Doktori Iskolai tanulmányait a Szegedi 

Tudományegyetemen végezte, 2008-ban védte meg disszertációját. 2009-ben szakvizsgázott, azóta 

egyéni ügyvédként is tevékenykedik – munkajogi és társadalombiztosítási jogi területen. 2016-ban 

a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán habilitált.  
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Szakmai vezetői és tudományos munkássága elismeréseképpen, Dr. Trócsányi László igazságügyi 

miniszter idén március 15-én „miniszteri elismerő oklevelet” adományozott számára. 

 

Díjazott: Sziki Ágnes 

Sziki Ágnes 2013. június 1. óta dolgozik Egyetemünk Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 

rendezvényszervezési és gazdasági ügyekért felelős kari igazgatóként, illetve 2016. július 1. napjától 

a Bethlen Gábor Kollégium igazgatói tisztségét is ő tölti be. A kari vezetés oszlopos tagja, szakmailag 

maximálisan felkészült, valamennyi feladatkörét teljes odaadással és lelkesedéssel végzi. 

Lelkiismeretes, nyitott és segítőkész személyiségét mind az oktatóink, mind a tanszéki ügyintézőink 

jól ismerik. A diplomaosztóinkon kívül számos tudományos konferencia és rendezvény szervezési 

munkálatainak láthatatlan, de nélkülözhetetlen motorja, kiváló problémamegoldó képességének 

köszönhetően a nem várt helyzetekben is mindig feltalálja magát. 2015-ben, a XXXII. OTDK 

Társadalomtudományi Szekciójának kimagasló színvonalú lebonyolításáért Kiváló TDK Szervezői 

Díj elismerésben részesült, melyet az OTDT Elnöksége ítélt oda. 

 

Díjazott: Dr. Pap Ferenc 

Dr. Pap Ferenc habilitált egyetemi docens 2005 szeptembere óta a Károli Gáspár Református 

Egyetem munkavállalója. Egyetemünk Hittudományi Karán szerzett lelkészi végzettséget 2001-ben. 

2009-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen védte meg doktori értekezését, majd 

öt évvel később ugyanitt habilitált. Munkássága egyaránt köthető a Hittudományi Karhoz, ahol az 

Újszövetségi Tanszék egyetemi docense és az újonnan alakult Egyházművészeti Kutatóintézet 

vezetője, valamint a Tanítóképző Főiskolai Karhoz, amelynek Hittanoktató és Kántorképző 

Intézetét vezette hosszú éveken át. 2019. július 1-jétől a TFK megbízott dékáni tisztségét látja el.  

Mindezek mellett Dr. Pap Ferenc a Hittudományi Doktori Iskola oktatója, társtémavezetőként egy 

végzettel rendelkezik és három további hallgató témavezetője.  

Munkatársai mindig számíthatnak alapos, precíz munkájára. Jogászi pontossággal ismeri 

szabályzatainkat, segítő szándékú hozzászólásaival jelentősen hozzájárult a Szenátus munkájához, 

amelynek 2015 szeptemberétől a HTK képviseletében megválasztott tagja. Kiemelkedő publikációs 

tevékenységet folytat, Az egyházi év címmel több mint 700 oldalas monográfiát jelentetett meg 

sokéves kutatómunkája eredményeként. Mindig szívesen és segítőkészen áll a hallgatók 

rendelkezésére, akármilyen ügyben fordulnak is hozzá. Prof. Dr. Balla Péter rektor munkáját 

tanszéki munkatársaként, valamint egyéb tisztségeiben is mindig megbízhatóan támogatta. Rektor 

úr ennek elismeréseképpen adományozza részére a Rektor Elismerő Oklevele kitüntetést. 

 

Díjazott: Dr. Szetey Szabolcs 

Dr. Szetey Szabolcs tanszékvezető főiskolai docens a Károli Gáspár Református Egyetem öregdiákja 

és oktatója. Tanítóképző Főiskolai Karunkon 2004-ben tanító–hittanoktató diplomát szerzett, majd 

a hivatás- és személyiségformáló nagykőrösi diákévek után Egyetemünk Hittudományi Karán 

teológiai tanulmányokat folytatott, és 2009-ben teológus–lelkész oklevelet szerzett, 2010-ben 
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lelkészképesítő vizsgát tett, 2012-ben lelkésszé szentelték. Lelkészi szolgálata és doktori 

tanulmányai közben korán bekapcsolódott az egyetemi oktatásba, először a Hittudományi Karon, 

majd 2012-től egykori alma materében, a Tanítóképző Főiskolai Karon, ahol főállású oktatói 

szolgálatát végzi mind a mai napig. 

Szetey Szabolcs tanítómestere a történelem, fáradhatatlan szorgalommal és lelkesedéssel kutatja a 

levéltári forrásokat, könyvtárak és lelkészi hagyatékok sokak számára érdektelennek tűnő iratait és 

könyveit, amelyek alapján számos új megfigyelést fogalmazott meg és adatot pontosított. 

Tudományos–szakmai érdeklődésének középpontjában a régi korok bibliamagyarázata, a keresztyén 

és református igehirdetés, a lelkészi és katechetikai gyakorlat kontextuális története áll. Publikációs 

tevékenysége kimagasló, tudományos eredményei méltán tartanak számot a társtudományok 

érdeklődésére is. 

Szetey Szabolcs klasszikus tanító, aki nem csupán a legnemesebb protestáns teológiai és pedagógiai 

tradíciókat ötvözi személyében, hanem tanári és emberi kiállásával hitéleti és nem hitéleti 

képzéseinkben kivívta hallgatói és kollégái elismerését, tiszteletét és szeretetét is. Élete és hivatása 

egyik fontos vezérigéje: „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget 

szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1) 

A Tanítóképző Főiskolai Kar Kari Tanácsa a nagykőrösi tanítóképzés elindulásának 180. 

esztendejében egyetemi közösségünk elismeréseképpen kezdeményezte a Károli Egyetem Rektora 

Elismerő Oklevelének odaítélését Dr. Szetey Szabolcs részére. 

 

Díjazott: Popovics Géza Balázs 

Popovics Géza Balázs 2013 októbere óta Egyetemünk munkavállalója. Kezdetben a Rektori Hivatal 

hivatalvezetőjeként, majd üzemeltetési vezetőként illetve beruházási csoportvezetőként 

tevékenykedett. Korábbi munkatapasztalatai alapján 2014-től 2015-ig az Egyetem 

minőségbiztosítási vezetőjének tisztségét is betöltötte.  

Popovics Géza kiváló szakemberként állt helyt valamennyi posztján, és minden esetben az Egyetem 

érdekeinek szem előtt tartásával támogatta a vezetőség munkáját. Üzemeltetési vezetőként az 

Egyetem épületeinek állagáért felel, és ezt a hatalmas feladatot odaadással és a legalaposabb 

felkészültséggel végzi. Szakmai tudása, szorgalma és kitartása, a feladatokhoz való kezdeményező, 

mindig megoldásra törekvő hozzáállása mellett megnyerő személyisége, nyugodtsága és kedvessége 

is hozzájárultak ahhoz, hogy Egyetemünkön közkedvelt személyiséggé váljék.  

Az Egyetem Rektora jelen elismerő oklevél adományozásával mond köszönetet Popovics Gézának 

az elmúlt években az Egyetemünkért végzett fáradhatatlan, áldozatos munkájáért. 

 


