
Tantárgy neve: Fundamentális teológia 2. KLM szak 

Tantárgykód: KLMANB2003, KLMALB2003 
Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”100 % elmélet 

A tanóratípusa: előadás és óraszáma: 3 ea/hét 45 óra az adott félévben, levelezőn 15 óra /félév 

A számonkérés módja: kollokvium 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: KLMANB1002, KLMALB1002 Fundamentális teológia 1. 
 

Tantárgyleírás: 

Bemutatjuk, hogy az Úr Jézus az Egyházat Isten előzetes és kifejezett szándéka szerint alapította, és 

ezt a tanítványi közösséget és intézményt üdvösségünkért rendelte. Az Egyház sok féle dimenzióját 

vázlatosan a hallgatók elé tárjuk, majd ütköztetjük a különböző nem katolikus modellekkel, 

miközben keressük a közelítés lehetőségét. Végül hitbeli megismerésünk kereteit kutatjuk, és hitünk 

összetett és mégis egyszerű valóságára reflektálunk, elhelyezve azt az egyházi tekintély és 

értelemviszonyában is. 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

1. KRÁNITZ Mihály, Alapvető hittan, Budapest, 2015. (egyetemi jegyzet – PPKE-HTK) 

2. DULLES, Avery, Az egyházmodelljei,Vigilia, Budapest 2003. ISBN 963 7964 66 5 

3. RAHNER, Karl, Az Igehallgatója, Gondolat, Bp. 1991. ISBN 963 282 615 9  

4. FISICHELLA, Rino, Larivelazione:eventoecredibilità. Saggioditeologiafondamentale, 

Edizioni Dehoniane, Bologna, 1985. 

5. KNOCH, Wendelin, Az emberkereső Isten. Kinyilatkozatás, Szentírás, hagyomány, Agapé 

Szeged 1999. ISBN 963 458 167 6 

6. MONDIN Battista, Lachiesaprimizia del regno, EdizioniDehoniane, Bologna 1989. ISBN 

88-10-50307-4 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek, amelyek kialakításához a tantárgy 

jellemzően, érdemben hozzájárul 

 A katolikus egyház vallja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. Ezen 

adományok felelős használatát segíti mindegyik tárgy tanítása, amelyre sor kerül a KLM 

szakon. Az értelem és a szabad akarat helyes használata elősegíti a hallgató tudásának, 

képességeinek, helyes attitűdjeinek valamint autonómiájának és felelősségének fejlődését.  

 A látható dolgok mögötti összefüggések rendezése iránti igény kitörölhetetlen az emberi 

tudatból. Ez a keresztény hitnek is az alapja. Ugyanakkor az egyház vallja, hogy Jézus 

Krisztus, aki jelen világunkat meghaladó világban való részesedésre invitál, sokféle módon 

jelez, éppen erre a velünk született igényre alapozva. Úgy is jelez, hogy egymást szellemi 

képességeinkkel (pl. tanítással) is tudjuk segíteni, hogy értelmünk megtisztuljon a 

vadhajtásoktól, és ennek következtében arra szólít, hogy Isten, ember és a világ tiszta és 

soha ki nem meríthető megismerésére szólítson. 

 Az elméleti tárgyaknál a tiszta ismeret elérése a cél. Erre szeretnénk hallgatóinkat hangolni. 

 Célunk, hogy a krisztushitből (s ennek idők folyamán kifejlődött ágainak megismeréséből) 

olyan igényesség szülessék meg a hallgatók tudatában, amely túlemeli őket a jelen világ 

(sokszor kiábrándító) látványán, és azt a Krisztus által számos alkalommal hangoztatott 

reményt erősíti, hogy a jó biztosan győz a rossz felett 
 

Tantárgy felelőse: Dr. Lovassy Attila 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): - 



 


