
Tantárgy neve: Egyházjog KLM szak 

Neptunkód: KLMANB2019, KLMALB2019 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusaóraszáma: 2 óra előadás /hét nappali tagozaton, 10 óra elmélet  levelező tagozaton az 

adott félévben. 

Az adott ismeretátadásában alkalmazandó továbbimódok, jellemzők: 

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: 

Feladatok: 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat bevezesse az egyházi élet jogi szabályozásába az Egyházi 

Törvénykönyv kánonjainak tanulmányozása révén. A félév folyamán a következő kánonjogi 

témakörök ismertetésére kerül sor: 1.A krisztushívők 2. Az Egyház hierachikus felépítése 3. Az 

Egyház legfőbb hatósága 4. A részegyházak és csoportjaik 5. A részegyházak belső rendje 6. Az 

Egyház tanítói feladata 7. Az Isteni Ige szolgálata 8. A katolikus nevelés 9. A tömegtájékoztatás 

eszközei 10. Az Egyház missziós tevékenysége 11. A szentségek (keresztség, bérmálás, 

Eucharisztia, bűnbánat szentsége, betegek kenete, egyházi rend, házasság). 

Kötelező és ajánlottirodalom: 

1. ERDŐ PÉTER, Egyházjog, Szent István Társulat, Budapest, 2005. ISBN 963-361-716-2; Az 

Egyházi Törvénykönyv. A CodexIurisCanonici hivatalos latin szövege magyar fordítással 

és magyarázattal, szerk., ford., magy. ERDŐ PÉTER, Szent István Társulat, Budapest, 2001. 

ISBN 963-361-254-4;  

2. ERDŐ PÉTER, Egyházi alkotmányjog (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 

Levelező Tagozatának kiadványai. Egyetemi jegyzet), Jel Kiadó, Budapest, 1996, 

ISBN963-8344-35-0;  

3. KUMINETZ GÉZA, Az Egyház megszentelő feladata. A megszentelés egyéb eszközei IV. 

(BibliothecaInstitutiPostgradualisIurisCanoniciUniversitatisCatholicae de Petro Pázmány 

Nominatae 6/1),Szent István Társulat, Budapest, 2005. ISBN 963-361-577-1.;  

4. KUMINETZ GÉZA,Katolikus házasságjog: különös tekintettel a Latin Egyház 

jogára,(BibliothecaInstitutiPostgradualisIurisCanoniciUniversitatisCatholicae de Petro 

Pázmány Nominatae. II Manualia 1.) Szent István Társulat, 2002. ISBN 963-361-412-0;  

5. KUMINETZ GÉZA,A kiengesztelődés szentségei. A gyónás és a betegek kenete, 

BibliothecaInstitutiPostgradualisIurisCanoniciUniversitatisCatholicae de Petro Pázmány 

Nominatae. II. Manualia 3.), Szent István Társulat, Budapest, 2008. ISBN 978-963-277-

021-5.;  

6. SZABÓ PÉTER, A keleti egyházak szentségi joga. Összehasonlító bemutatás 

(CollectaneaAthanasiana. 3. Manualia ; 1.), Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 

Főiskola, Nyíregyháza, 2012. ISBN 978-963-5073-113.  

Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, 

érdemben hozzájárul: 

http://hunteka.itk.ppke.hu/htk/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database_htk&bib1id=5&bib1field=0&term=P%C3%A1zm%C3%A1ny+P%C3%A9ter+Katolikus+Egyetem+Hittudom%C3%A1nyi+Kar+Levelez%C5%91+Tagozat%C3%A1nak+kiadv%C3%A1nyai%7C7923%7C15
http://hunteka.itk.ppke.hu/htk/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database_htk&bib1id=5&bib1field=0&term=P%C3%A1zm%C3%A1ny+P%C3%A9ter+Katolikus+Egyetem+Hittudom%C3%A1nyi+Kar+Levelez%C5%91+Tagozat%C3%A1nak+kiadv%C3%A1nyai%7C7923%7C15
http://hunteka.itk.ppke.hu/htk/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database_htk&bib1id=5&bib1field=0&term=Collectanea+Athanasiana.+3.+Manualia+%3B+1.%7C67781%7C8


 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.  

 Míg az elméleti tárgyaknál a helyes megismerés és ennek állandó elmélyítési szándéka a 

cél, a katolikus hit gyakorlati vonatkozásai terén a cselekvésre helyeződik a hangsúly. 

 Nemcsak a puszta tudás, hanem még a hitismeret is „gyakorlati próba” nélkül inkább 

magába zárja, mintsem megnyitja azt, aki örül a megismert dolgoknak. A kereszténység 

hite szerint a jó hírt kötelező tovább adni – úgy, ahogyan tudjuk. Erre hangolnak a 

keresztény cselekvésre szólító tárgyak. 

 Kifejezett reményünk, hogy a hallgatóink képesek lesznek a gyakorlati tárgyak 

megismerése által saját „életgyakorlatukat” is megformálni,és azt embertársaik javára 

megélni. Itt érvényesül újra a tudás-képesség-attitűd-autonómia-felelősség komplexitás.  

 Más szóval, a hitéleti tárgyak – akár elméleti, akár gyakorlati vonalon – nem eltávolítják a 

mindennapoktól a hallgatókat, hanem pont fordítva, jobban odakötik őket, és az általuk 

elsajátított speciális ismeret és keresztény életforma mindenkinek javára válik, hívőnek, 

nemhívőnek egyaránt. 

 A gyakorlati tárgyaknál kifejezett célunk, hogy a félsikerek, és a félelem ne tántorítsa el a 

hallgatókat a tanultak megélésétől. E tekintetben igyekszünk minél több pozitív példát 

felsorakoztatni. 

Tantárgy felelőse: Dr. Lengyel Zsolt PhĐ 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: - 

 


