
Tantárgy neve: Normatív egyházi management 
Kód: 
PSZ006-MA Kreditszáma: 2 Tantárgy angol neve: Knowledge in church 

leadership and management 

A tanóra típusa: ea. és száma: 2 

A számonkérés módja: koll . 

A tantárgy tantervi helye: 2. 

Előtanulmányi feltételek: PSZ001-MA Protestáns kybernetika alapjai 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Cél: elsajátítani és alkalmazni olyan menedzsment-koncepciókat, amelyek a 
piacgazdaság szerint működő vállalkozásoknál már régóta természetesek.  
- Korábbi vezetés és menedzsment modellek kritikus áttekintése, értékelése. 
- Egyházi-és diakóniai „vállalkozáspolitika” keretfeltételeinek meghatározása 
Az elavult formában vezetett keresztény intézményből rövid idő alatt szociális 
szolgáltatásokat nyújtó keresztyén vállalkozás lett. Az intézmények életben maradása 
széleskörű tanulási folyamatot követelt meg, elsősorban a vezetésdiakóniaban.  
A menedzsment valamely szociális intézmény hosszan előre tekintő vezetését és alakító 
formálását jelenti (Hans Ulrichnak, a St. Galleni-menedzsment-modell megalkotójának 
definíciója szerint). Ezt az új gondolkodásmódot kellett a diakóniában 
meggyökereztetni. A puszta ökonomizmus veszélye – amikor is az ökonómia mindent, a 
teológia semmit sem határozhat meg, - azáltal vált elkerülhetővé, hogy ez a modell 
tudatosan a „normatív menedzsment“ elvét követi: a vezetés az intézmények és 
vállalkozások érték- és lényeg-értelmezési normáira vonatkozó előírásainak alapvető 
jelentőséget tulajdonít. 
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