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I. RÉSZ
A DOKTORI ISKOLA TEVÉKENYSÉGE
I.1. A tevékenység bemutatása, értékelése
I.1.a) A doktori iskola bemutatása
1. Az egyházi fakultások tudományos és oktatási működése a római székhelyű Apostoli
Szentszék – mint olyan hatóság, amely ezen intézményeket alapította vagy jóváhagyta –
felsőbb irányítása alatt áll. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara
(továbbiakban: HTK) és Kánonjogi Posztgraduális Intézete (továbbiakban: KJPI) a szent vagy
a szent dolgokkal kapcsolatos tudományok kutatására és a hallgatóknak való tudományos
szintű továbbadására, valamint ezeken keresztül a kinyilatkoztatott igazság mélyebb
megértésére szolgál (vö. CIC 815-816. kánonok). A szent tudományok elnevezés a teológiát –
és egyes ágait – valamint a keresztény filozófiát és a kánonjogot jelöli. A Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Doktori Iskolájában tehát, a fenti tudományok önálló
művelésébe vezetik be a doktorandusz hallgatót, hogy tudományos munkájával új, előrevivő
eredményekkel gazdagítsa a hittudományokat, az Apostoli Szentszék Nevelésügyi
Kongregációja által kiadott kötelező előírások maradéktalan megtartásával. A PhD képzés
elméleti, gyakorlati kurzusait, valamint a PhD fokozat megszerzését célzó egyéni kutatást a
Képzési Terv szabályozza.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Doktori Iskoláját (továbbiakban
DI) együttesen alkotja a Teológiai Doktori Program (katolikus hittudományi PhD) és a
Kánonjogi Doktori Program (katolikus kánonjogi PhD). A doktori iskola magas szintű
kiképzésben kívánja részesíteni a valamely programjában résztvevő hallgatókat, mind a
világiakat, mind a papnövendékeket, akik majd főiskolai/egyetemi és pap-/szerzetesképző
szemináriumban fognak oktatói. ill. kutatói tevékenységet ellátni, a római székhelyű Apostoli
Szentszék előírásai, a magyar állami előírások és a nemzetközi tudományos tevékenység
folytatásának vonatkozó irányelvei alapján. A doktori iskola ezért a következő évekre kitűzi
azokat a fő kutatási témaköröket, amelyeket a doktori iskola növendékei disszertációjuk
tárgyául választhatnak.
A PhD képzés a DI-ban a Sapientia Christiana (1979. IV. 15.) és a Novo Codice
(2002. IX. 2.), valamint a további vonatkozó kánoni előírások alapján – szem előtt tartva a
tisztán hitéleti képzések sajátosságait – szervezett formában történik, melyen belül elkülönül a
licenciátusi és a doktori ciklus (vö. Doktori Szabályzat, 13. §).
A licenciátusi ciklus időszaka a Teológiai Programban négy félév, a Kánonjogi
Programban pedig – a Novo Codice kezdetű határozat (2002. IX. 2.) alapján – hat félév. A
PhD képzésen belül lévő kánoni doktori ciklus két félévet foglal magában. A PhD képzés
időtartama tehát hat félévnél rövidebb idő alatt nem zárható le (vö. Doktori Szabályzat, 18. §).
2. A PPKE HTK 1637 óta megszakítatlanul működött, még az 1950-1989 közötti években is
adhatott ki doktori oklevelet, amelyet a Magyar Állam elismert, és amely tudományos fokozat
használatát az illetékes hatóságok ez idő alatt is hivatalosan engedélyezték. A HTK esetében
tehát a doktori képzés tekintetében töretlen tradícióról van szó, amelyet folyamatosan ki kell
egészíteni a PhD képzésre vonatkozó új hazai és nemzetközi követelményekkel, valamint a
katolikus egyház legfelsőbb hatóságának elvárásaival. A Kánonjogi Programért felelős PPKE
Kánonjogi Posztgraduális Intézetét 1996-ban alapította az Apostoli Szentszék egyházi
fakultási joggal (erre utal a nevében az „ad instar facultatis” kifejezés). Eddigi, több mint
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másfél évtizedes történetének karakterisztikus jellemzője a töretlen szakmai fejlődés és a
széleskörű nemzetközileg elismert és releváns tudományos munka. A kánonjogi képzés iránti
magyarországi igény jelenleg továbbra is jelentős. A kánonjogi képzés hallgatóinak létszáma
jelenleg megközelíti a 100 főt. Az elmúl öt évben egyértelműen előtérbe került a
papnövendékek és papok, szerzetesnövendékek és szerzetesek dominanciája a képzésben,
kiegészülve a már állam- és jogtudomány területén egyetemi végzettséggel rendelkező
világiakkal, amely mutatja a képzés egyre inkább mélyülő tudományos jellegét, ill. a
hallgatók posztgraduális tudományos igényeit. Azaz a KJPI teljes képzése mára alapvetően a
PhD képzés és tudományos műhelymunka karakterisztikumait hordozza.
Mindkét képzésben (teológia, kánonjog) az egyetemi diploma és a doktori diploma
között a szenttudományok képzési rendszerében létezik egy köztes tudományos fokozat, a
licenciatus, amely nemcsak a fő teológiai (a Teológiai Program esetében), ill. kánonjogi (a
Kánonjogi Program esetében) tárgyakból tett szigorlatot foglalja magában, hanem egy
tudományos igénnyel és módszerrel benyújtott nagyobb terjedelmű dolgozatot is, amelynek
eredményei részét képezik a licenciátusi szigorlat tételeinek. A DI-ben letett licenciátusi
szigorlat az állami előírások szerinti doktoranduszi abszolutóriumnak felel meg (vö. Doktori
Szabályzat, 18. § [7]), amely kiemelkedően – a kötelező állami előírásokat messze meghaladó
módon – biztosítja a doktoranduszok tudományos tevékenységének és eredményességének
minőségét.
A DI képzési és kutatói tevékenységének értékelésében meghatározó szempontot
jelent, hogy a katolikus teológia, a keresztény filozófia és a kánonjog művelésének
legfontosabb – a Szentszék által egyedül elismert, és az állam által egyedül akkreditált – hazai
és regionális műhelye. Az ehhez kötődő tudományos képzési és kutatási teljesítmény képezi a
PPKE és különösen is a HTK vezető szerepének fundamentumát a hazai katolikus
teológusképző intézmények körében. Magyarországon katolikus hittudományból és
kánonjogból tudományos fokozatot szerezni és habilitálni csak ezen a DI-ban lehet. Ugyanígy
csak a PPKE-ről mondható el, hogy saját nevében jogosult a Szentszék által elismert
tudományos fokozatok kiállítására. Az affiliatio jogi kerete révén a HTK domináns szerepet
játszik a hazai katolikus teológiai képzési helyeken folyó oktató és kutató tevékenység
minőségének ellenőrzésében és biztosításában.
3. A DI eredményességének objektív megítélését nyújtja az a helyzet, amely a kétféle
beszámolási kötelezettségéből adódik:
- egyrészt mint államilag is akkreditált képzőhely, eleget tesz a jogszabályi és a MAB
által megfogalmazott követelményeknek;
- másrészt a DI tevékenységéről – a Hittudományi Kar és a Kánonjogi Posztgraduális
Intézet tevékenységével együtt – rendszeresen számot ad a Fenntartónak (azaz a
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának) és a római székhelyű Apostoli
Szentszéknek közvetlenül is megküldi beszámolóit;
- tevékenységét a MAB-on túl az AVEPRO elnevezésű nemzetközi szentszéki
felsőoktatási bizottság is folyamatosan ellenőrzi, amely szervezet minőségellenőrzési
tevékenysége az EU által elismert.
Ez a kettős beszámolási, értékelési (minőségbiztosítási) rendszer egyedülálló a magyar
felsőoktatásban, és a doktori képzési tevékenységnek nemzetközi akkreditációját is biztosítja.
4. A hittudomány oktatásához és kutatásához kiemelkedően fontos a tudományos
szakkönyvtár.
Az állományon belül több egyedülállóan gazdag gyűjteménnyel is rendelkezünk. Ilyen
az ún. Keleti és Biblikus Gyűjtemény, a Patrisztikus Gyűjtemény, és a Kánonjogi
Különgyűjtemény.
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Általánosságban elmondható, hogy erősségeink közé tartozik a szentírástudomány,
amelynek művelését a bibliai nyelvek tanszéke is előremozdítja, amelynek munkájára
alapozhat részben a patrisztika is. Az erősség alapja az a szükséglet, mely a források ókori és
középkori eredetéből adódik, ezért a tudományos teológia művelésénél nem lehet eltekinteni
forrásai (Biblia, Ó- és Újszövetség) eredeti nyelvének, a héber és görög nyelveknek
ismeretétől, amely nyelvek biztosítják a folytonos eleven kapcsolatot a keresztény
hagyománnyal. Ez a közvetlen kapcsolat a Bibliával nyelvi szempontból nem helyettesíthető
semmi mással, nem lehet hagyatkozni a nagy nyugati nyelvek (francia, német, angol)
szentírási fordításaira. Ugyanakkor a történeti és szisztematikus teológia forrásainak és
klasszikus irodalmának tanulmányozásához a latin nyelv is nélkülözhetetlen. A hittudomány
még biblikus területének műveléséhez sem elegendők mindezek, hiszen az elszigetelődés csak
úgy kerülhető el, ha a kutató még legalább két másik nyugati nyelven tudja nyomon követni a
nemzetközi kutatást. A könyvtári állomány szisztematikusan bővül a római pápai fakultások
és más jelentős katolikus hittudományi és kánonjogi intézetek és kutató műhelyek által
kiadott, illetve az általuk az oktatásban és kutatásban használt mértékadó szakirodalommal és
forráskiadványokkal. Sőt, a Kánonjogi Posztgraduális Intézet jól kiépült nemzetközi
tudományos kapcsolatai révén, a szakkönyv állomány a Szentszék által elismert
legjelentősebb kánonjogi fakultásokon megvédett doktori disszertációk nyomtatott kiadásaival
is folyamatosan gazdagodik, amellyel így könyvtárunkban konzultálhatóvá teszi a
legnívósabb római pápai fakultásokon megvédett és kiadott doktori disszertációkat,
nyomtatott formátumban. Magáról a Kánonjogi Programról is elmondható, hogy az egész
katolikus egyházban érvényesülő kánoni jogrend nemzetközi jellege miatt – mind a képzés,
mind a kutatás számára – elengedhetetlen a főbb nyugati nyelvek (de közülük legalább kettő)
készség szintű ismerete, a latin nyelv alapvető ismeretén túl. A Kánonjogi Program doktori
képzésének hangsúlyosan is nemzetközi jellege van, amelyet egyfelől erősít a latin nyelv,
valamint a kánonjogi latinitás magas szintű oktatása, a kánonjogi források hivatalos
szövegének értelmezéséhez; másfelől a széleskörű nemzetközi kutatói együttműködés
keretében, a szakma legelismertebb professzorai által megtartott kurzusok, tudományos
kollokviumok, tanulmányi napok. Ezeknek a nemzetközi szemináriumoknak és
speciálkollégiumoknak a száma az elmúl öt évben jelentősen bővült, 2013-ra pedig éves
szinten elérte a hetet (olasz, spanyol, német, angol nyelven). A Kánonjogi Programban a PhD
fokozat megszerzésére, a szokásosnál szigorúbb feltételek és a diszciplina erősen nemzetközi
orientáltsága miatt az Intézet hallgatóinak csak kis része vállalkozhat, minthogy a külföldi
szakirodalom alapos ismerete és feldolgozása nélkül a hatályos kánonjog témakörében nem
alkotható önálló tudományos eredményt hozó munka. Az egyetemi diploma és a PhD fokozat
közé az egyházjogi szabályok értelmében beiktatott licenciátusi fokozat megszerzése, mely jó
minősítésű elnyeréséhez a jelölteknek többirányú és alapos tudományos felkészültségről kell
tanúságot tennie, kitűnő köztes felmérési lehetőséget ad arra, hogy a PhD megszerzésére
valóban csak olyan hallgatók esetében kerülhessen sor, akik önálló tudományos munkára és
alkotásra már előzetesen alkalmasnak bizonyulnak. (A doktori kurzus résztvevőinek jelentős
hányada egyébként a licenciátusi fokozatot külföldi karokon szerzi, amely tényező már
önmagában is komoly garanciát nyújt a szükséges nyelvismeretre, valamint a tudományos
módszertan készségszintű birtokolására). Mindezt erősíti a KJPI keretében létrehozott
Kánonjogtörténeti Kutatóközpont, amely európai szinten egyedülálló, világviszonylatban
pedig az egyik legkiemelkedőbb középkori kánonjogtörténeti kutatótevékenységet biztosítja,
az ehhez szükséges infrastrukturális feltételekkel együtt. A Kutatóközpont számos nemzetközi
együttműködési programján túl, 2013 novemberétől kutatási és oktatási stratégiai
megállapodást írt alá a Notre Dame Egyetem (Ind. USA) Institute of Medieval Studies-zal.
Minthogy a hittudománynak, amelyet karunkon művelünk, jelzője a „katolikus”, azaz
a katolikus hittudomány és kánonjog átadására, kutatására és új eredményekkel való
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gazdagítására szakosodott, így a más felekezetek által fenntartott tisztán hitéleti képzést
folytató fakultásokkal kiépített jó kapcsolatunk nyilvánvalóan nem jelent semmilyen
versenyhelyzetet. A HTK és a KJPI ugyanakkor a már említett affiliáció jogi keretén keresztül
igyekszik szerteágazó kapcsolatot fenntartani a magyarországi katolikus teológiai
főiskolákkal, valamint az ott végzett – megfelelő felkészültségű hallgatók számára – a
tudományos fokozat megszerzésének lehetőségét biztosítani. A római székhelyű Nevelési
Kongregációnak – amely az Apostoli Szentszéknek a szenttudományok oktatásáért,
kutatásáért és a doktori képzésért felelős illetékes szerve – benyújtandó rendszeres jelentés –
amely az affiliációs kapcsolatokra is kiterjed – állandó ellenőrzést és ösztönzést jelent a DI
számára. A posztgraduális képzésben előnyösebb helyzetben vannak a papnövendék
hallgatók, mint a világiak, mert az előbbieknek megyéspüspökeik könnyebben tudnak külföldi
ösztöndíjat biztosítani. Ez annyit jelent, hogy a már múltban kiépített kétéves külföldi (római)
ösztöndíj csak klerikusok számára elérhető. Meg kell jegyezni, hogy az egyházi ösztöndíjak a
múltban is jobban szervezettek voltak, mint a világiak, mert nem két-három hónapos, hanem
legalább kétéves kint tartózkodást tettek lehetővé. Az egyetemi diploma után a
papnövendékeket az illetékes püspök rendszerint római, esetleg párizsi, strasbourgi, vagy
ottawai tanulmányokra küldi általában két év tartamra, ahol a Szentszék által ellenőrzött
szakintézetekben specializációs vizsgákat tesznek le és részlet-kutatásokat folytatnak. Ezeket
a DI a Doktori Szabályzatban meghatározott módon – a szentszéki előírásoknak megfelelően
– a PhD képzésben elismeri. Az ilyen külföldi tanulmányok után a két idegen nyelv ismerete
már nem kérdéses. A teológiai program külföldi kapcsolatrendszere a 2013-as év folyamán a
müncheni Ludwig-Maximilians-Universitäte, az Universitas Studiorum Catholica Croatica
Zagrabia és a Lublini Katolikus Egyetem együttműködésével bővül. Kutatási program
tekintetében kiemelkedő jelentőségű a lépésről – lépésre kiépülő Nostra Aetate Institute,
amelynek kutatótevékenysége a keresztény – izraelita – muzulmán párbeszédet szolgálja;
továbbá a 2012-ben – a PPKE BTK-val együttműködésben – létrehozott intertestamentáris
biblikus kutatási program.

I.1.b) A képzés és kutatás minőségbiztosítási elvei a Doktori Iskolában
A DI-ben folyó képzés és kutatás minőségbiztosítási elveit részleteiben önálló
Minőségbiztosítási Terv szabályozza. Ez a terv sajátos hangsúlyt helyez mind a törzstagok,
témavezetők, oktatók tudományos tevékenységének ellenőrzésére; mind a doktori képzésben
résztvevők tanulmányi és tudományos munkájának, valamint a doktoranduszok és
doktorjelöltek megelégedettségének az ellenőrzésére, figyelembe véve a minőségi működést
fejlesztő és annak céljaiba illeszkedő reális igényeket.
A képzés és kutatás minőségbiztosítási alapelvei a Teológiai Doktori Programban
1. A doktori iskolába a Szentszék által baccalaureatus-nak elismert katolikus teológiai
egyetemi végzettség (MA) után, felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni (vö.
Doktori Szabályzat, 13-17. §§), amire csak az engedhető, akinek az államilag MA
fokozattal egyenértékű katolikus hittudományi baccalaureatus-a elérte a cum laude
fokozatot (Doktori Szabályzat, 14. § [1]).
2. Az elért tanulmányi eredmény mellett fontos szempont az is, hogy a jelentkezőt a
doktori tanács a kutatási munkára alkalmasnak találja.
3. A kandidátus a görög-, latin-, héber vizsgák mellett tanúsítja még két nyugati nyelv
ismeretét középfokú nyelvvizsga szintjén (az egyik az adott tudományos kutatás
körében alkalmazható idegen nyelvből szerzett legalább B2 szintű komplex államilag
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elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvány; a másik, egy másik
idegen nyelv vizsgával igazolt ismerete).
4. A jelöltnek félévenként számot kell adnia kutatási eredményeiről egy szemináriumi
előadáson, vagy egy terjedelmesebb dolgozat benyújtásával.
5. A jelöltnek tanúbizonyságát kell adnia annak, hogy a megszerzett ismereteket át is
tudja adni, ezért egy-egy órát ő tart a kötelező kurzusokon, amikor a tananyagban az
általa feldolgozandó témához érnek.
A képzés és kutatás minőségbiztosítási alapelvei a Kánonjogi Programban
1. A doktori iskolába a Szentszék által baccalaureatus-nak elismert katolikus teológiai,
vagy katolikus kánonjogi egyetemi végzettség (MA), valamint állam- és
jogtudományi karon, osztatlan jogászképzésben szerzett egyetemi szintű jogász
diploma után, felvételi eljárás alapján lehet felvételt nyerni (vö. Doktori Szabályzat,
13-17. §§), amire csak az engedhető, akinek az államilag MA fokozattal egyenértékű
katolikus hittudományi baccalaureatus-a elérte a cum laude fokozatot (Doktori
Szabályzat, 14. § [1]).
2. Az elért tanulmányi eredmény mellett fontos szempont az is, hogy a jelentkezőt a
doktori tanács a kutatási munkára alkalmasnak találja.
3. A jelöltnek a latin szaknyelv megfelelő szintű elsajátításán túl, egy, az adott
tudományos kutatás körében alkalmazható nyugati világnyelvből szerzett legalább
B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsgát, illetve azzal egyenértékű
bizonyítványt kell igazolnia; valamint egy másik idegen nyelv vizsgával igazolt
ismeretét.
4. A folyamatos módszertani képzés a minőségbiztosítás fontos eleme. Ez nemcsak a
hallgatókra terjed ki, hanem az oktatóknak tartott alkalmankénti, neves külföldi
szaktekintélyek által tartott „professzori szemináriumokat” is magában foglal. Az
oktatók többségének évente több alkalommal is lehetősége nyílik külföldi könyvtári
kutatásokra, továbbá többségük rendszeresen részt vesz a kánonjogi élet rangos
tudományos összejövetelein (kongresszusok, szimpóziumok). A doktoranduszoknak
félévenként egy szemináriumi előadáson vagy terjedelmesebb dolgozat benyújtásával
számot kell adniuk kutatási eredményeikről.
5. A KJPI nemzetközi kiterjedésű tudományos együttműködési és kutatási
tevékenysége keretében folyamatos és elmélyült kapcsolatokat ápol a
kánonjogtudomány több kiemelkedő jelentőségű centrumával. Ezen kapcsolatok
keretében doktoranduszainknak folyamatos és alapos nemzetközi konzultációkra is
lehetősége nyílik, mind interneten keresztül, mind személyes konzultációk
formájában.
I.2. Kutatási tevékenység a Doktori Iskolában
A DI a teológiai és a kánonjogban Magyarországon egyedülálló, nemzetközileg elismert,
magas szintű tudományos kutató tevékenységet folytató központ. A DI törzstagjainak,
témavezetőinek és oktatóinak tudományos kutatási programjaiba, és az elért eredmények
megismertetésébe a doktorandusz hallgató, a PhD képzés folyamán – kutatási tervének
megfelelően – lépésről-lépésre kapcsolódik be. A DI műhelymunkájának keretében feltárt új
tudományos eredmények nemcsak a doktorjelöltek disszertációjában és tudományos
közlemények formájában jelennek meg (tudományos szimpózium, szakcikk, gyűjteményes és
önálló kötet, stb.), hanem folyamatosan beépülnek a DI képzési programjába is. Az kutatási
eredmények megismertetésének kiemelkedő eszköze a PPKE nemzetközi szerkesztőbizottság
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által lektorált referált folyóiratai: magyar nyelven a Teológia és a Kánonjog; idegen nyelven
pedig a Folia Theologica et Canonica. A monografikus művek, ill. kutatási programok
tematikus munkái, vagy a tudományos konferenciák tanulmányai a Studia Theologica
Budapestinensia, a Varia Theologica és a Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae sorozatokban kerülnek kiadásra.
I.3. A Doktori Iskola vezetői
I.3.1. A Hittudományi Doktori Iskola és a Teológiai Program vezetője
Vezetője: Prof. Dr. Fodor György
Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár (Ószövetségi Szentírástudományi Tanszék)
Tagsága a DI-ban: törzstag
Egyéb DI tagság: témakiíró a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában
Eddigi témavezetői tevékenysége (fokozatot szerzett doktorjelöltek száma): 1 fő
Jelenlegi doktoranduszainak a száma: 3 fő
Legjelentősebb három publikációja:
1. Fodor György: Islam in Hugary, Parare viam Domino : Commemorative Studies on the
occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist.’s 75th, Budapest, pp. 253-263
dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szaktanulmány
nyelv: angol
2. Fodor György: Az Ószövetség eszkatolikus struktúrája, Pápa, 252 p.
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
nyelv: magyar
3. Fodor György: Jövővárás az Ószövetségben, Budapest, 179 p.
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
nyelv: magyar
Tudományos tevékenységének bemutatása:
Végzettségek:
2001: PhD Habil. (PPKE HTK)
1997: PhD (PPKE HTK)
1991: biblikus szakdiploma (licencia) – Pápai Biblikus Intézet, Róma, Vatikán
1984: ELTE BTK sémi-filológia és arab szak
1984: teológus egyetemi végzettség (Rk. Hittudományi Akadémia)
Felsőoktatási tevékenység:
2011- a Magyar Rektori Konferencia Felügyelőbizottságának tagja
2011- az Országos Doktori Tanács tagja;
2011- a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Hittudományi Bizottság
elnöke
2011- a MAB Plénum tagja;
2011- 2013: a PPKE Vitéz János Kar dékánja;
2011- a PPKE Hittudományi Doktori Iskolájának vezetője;
2011- a PPKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke;
2011- rektori főtanácsadó, PPKE;
2010- tanszékvezető egy. tan. PPKE HTK Ószövetségi Szentírástudományi Tanszék;
2000-2010: tanszékvezető egy. tan. PPKE HTK Bibliai Nyelvek Tanszék;
1999-2003: a PPKE rektorhelyettese;
1998- vendégprofesszor a Babeş-Bolyai Egyetemen (Kolozsvár);
1995-2000: egyetemi docens, PPKE HTK Ószövetségi Szentírástudományi Tanszék;
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1993-1999: főigazgató, Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza);
1992-1993: görögkatolikus papnevelő intézeti rektor;
1988-1990: meghívott előadó, ELTE BTK;
1988- a PPKE HTK biblikus nyelvek tanára;
1984- a szentírástudomány tanára: Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
(Nyíregyháza).
Tudományos tevékenység:
Kutatási területe az ószövetségi eszkatológia, az ószövetségi apokaliptika; a Korán és a
Biblia tanításának komparatív bemutatása; a keresztény kultúra és az iszlám kölcsönhatása;
az intertestamentáris kor forrásszövegeinek elemzése; valamint az arab nyelven íródott
keresztény teológiai szövegek vizsgálata. E témákban számos magyar és idegen nyelvű
tanulmánya, monográfiája látott napvilágot; valamint több – különböző méretű – magyar
és nemzetközi konferenciának volt szervezője. Felsőoktatási szakértői tevékenységéből
fakadóan szintén számos magyar és idegen nyelvű tanulmánya jelent meg a katolikus
felsőoktatásról, Magyarországon, ill. európai és világviszonylatban.
-

Fodor György szerkesztőbizottsági tagja a HTK nemzetközi szerkesztőbizottság által
lektorált referált magyar nyelvű Teológia, és idegen nyelvű Folia Theologica et Canonica
folyóiratainak. Tagja a Szent Jeromos Bibliatársulatnak; az Európai Arabisták és
Iszlámológusok Egyesületének; a Magyar Hebraista Társaságnak; társelnöke a Biblia és
Ókori Keleti Kutatócsoportnak (PPKE); valamint az MTA Szabolcs-Szatmár Bereg
Megyei Tudományos Testülete Teológiai Szekciójának elnöke; az Intertestamentáris
Forrásszövegek Kutatócsoport vezetője (PPKE).

I.3.2. A Kánonjogi Program vezetője
Vezetője: Prof. Dr. Szuromi Szabolcs DSc.
Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár (Kánonjogi Tanszék),
KJPI elnöke, a PPKE rektora
Tagsága a DI-ban: törzstag
Eddigi témavezetői tevékenysége (fokozatot szerzett doktorjelöltek száma): 11 fő
Abszolutóriumot szerzettek száma: 18.5 fő
Folyamatban lévő doktori témavezetéseinek a száma: 9 fő
Legjelentősebb három publikációja:
1. Szuromi Szabolcs: Legislazione civile – legislazione Canonica, BERKVENS, L. –
HALLEBEEK, J. – MARTYN, G. – NÈVE, P. (ed.), Recto ordine procedit magister.
Liber amicorum E.C. Coppens (Iuris Scripta Historica XXVIII; Royal Flemish
Academy of Belgium), Brussel 2012., pp. 303-312
dokumentum típusa: Könyvfejezet/Cikk szerkesztett könyvben
nyelv: olasz
2. Szuromi Szabolcs: From a reading book to a structuralized canonical collection.
The Textual Development of the Ivonian Work, (Aus Religion und Recht 14),
Berlin, 196 p.
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
nyelv: angol
3. Szuromi Szabolcs: Anselm of Lucca as a Canonist (Textual-critical overview on
the 'Collectio Canonum Anselmi Lucensis' (Adnotationes in Ius Canonicum),
Frankfurt am Main, 189 p.
dokumentum típusa: Könyv/Monográfia
nyelv: angol
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Tudományos tevékenység bemutatása
Tudományos fokozatok és címek:
2010 DSc (állam- és jogtudományok)
2006 PhD (ekkleziológia)
2002 Dr. Habil. (kánonjogtörténet)
2000 PhD (kánonjog)
Fő tevékenységek és hivatalok:
2013- a Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis (Rome – Averbode – Regensburg)
tagja;
2013- a Kánonjogtörténeti Kutatóközpont elnöke (PPKE);
2012- a fakultási jogú Kánonjogi Intézet elnöke (PPKE), (újraválasztva és megerősítve);
2012- elnökségi tag az International Research University Network (IRUN; Nijmegen)
2012- a Magyar Egyházi Felsőoktatási Intézmények elnöke
2011- az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának szavazati jogú tagja;
2011- a Magyar Rektori Konferencia Elnöki Testületének tagja;
2011- a Magyar Rektori Konferencia Plénumának tagja;
2011- a PPKE rektora;
2010-2011 a PPKE Hittudományi Doktori Iskola vezetője;
2009-2011 a Magyar Doktori Tanács tagja;
2008-2011 a PPKE Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke;
2007-2011 a PPKE rektorhelyettese;
2006-2011 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának tagja;
2006-2011 a MAB Hit- és Vallástudományi (majd Hittudományi) Bizottságának elnöke;
2006-2011 a MAB Doktori Bizottságának tagja;
2006-2011 a MAB Egyetemi Tanári Bizottságának tagja;
2006-2011 a fakultási jogú Kánonjogi Intézet elnöke (PPKE);
2006- a Magyar katolikus kulturális örökséget felügyelő Magyar Katolikus Gyűjteményi
Központ szerzetesi felügyelője;
2003- a PPKE fakultási jogú Kánonjogi Intézete Alkotányjogi Tanszékének vezetője;
1999-2006 vendégprofesszor a Széchenyi István Egyetemen (Győr): Gazdaság- és
Jogtudományi Kar (Jogtörténeti Tanszék; Magánjogi Tanszék).
Tudományos hatter:
Folyamatos kutatások 2000-től Európa, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok
legjelentősebb 11-13. századi kánonjogi kéziratokat őrző könyvtáraiban.
2013- A Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law Tanácsadó Testületének a tagja
(Yale University, New Haven, USA);
2012- vendégprofesszor a St. Michael’s Abbey of the Norbertine Fathers-ben (USA,
California);
2011- vendégprofesszor a Christendom College, Vita Consecrata Institute-ban (USA,
Virginia);
2009-2013 vendégprofesszor az International Institute of Tribunal Studies in the Archdiocese
of Los Angeles-ben (USA, California);
2008- a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law Tanácsadó Testületének a tagja
(München);
2007- a PPKE Vallásszabadság Kutatócsoport tagja;
2006- a Magyar Kánonjogi Társaság elnöke;
2006- vendégprofesszor az Eötvös Lorand Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán;
2005- kutatóprofesszor a Collegio San Norberto-ban (Rome);
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2005- vendégprofesszor a Ius Civile dell’ Europa Comune: Fondamenti storici e prospettive
di integrazione giuridica doktori programban (Budapest-Catania-Napoli-Rome-WarsawMoscow);
2004- a Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law (Munich-Yale) kutatója;
2001- a Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo tagja;
2000- az Instituto de Derecho Euopeo Clásico (Madrid-Róma-Las Palmas-Teneriffe)
kutatója;
2000- kutatóprofesszor az Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sciencia Juridica-n
1999- a PPKE Ius Commune kutatócsoport tagja, majd 2002-től vezetője;
1999- a PPKE Középkri Egyháztörténeti Kutatócsoport tagja.
A DI keretében szerteágazó és gazdag oktatási és kutatás irányítási tevékenységet folytat,
amelyet megfelelően szemléltetnek a PhD képzésben vezetett szemináriumai és
speciálkollégiumai, valamint doktorandusz és doktorjelölt hallgatói. Kutatási területe a
középkori kánonjog; az egyházi alkotmány- és büntetőjog; a szerzetesjog, valamint az állami
egyházjog.
I.4. A Doktori Iskola belső szervezete
A DI működésében a hittudományi programra és a kánonjogi programra tagolódik.
I.4.1. Doktori Tanács
Elnök:
Prof. Dr. Kuminetz Géza
tanszékvezető egyetemi tanár, dékán (PPKE HTK)
I.4.2. A DI és a Hittudományi Program szervezése
A szervezési feladatok és a képzések a HTK hátterén valósulnak meg, az
adminisztratív, technikai és képzési személyi feltételeket és az infrastruktúrát a HTK
biztosítja mind a DI, mind a Teológiai Program számára.
Titkárság:
Keresztfalvi Zsuzsanna
rektori titkár (PPKE, Bp. Szentkirályi u. 28., tel.: 42-97-211)
e-mail: keresztfalvi.zsuzsanna@ppke.hu
a DI két programjának összehangolt adminisztrációja
Movik Zsuzsa
dékáni titkár (PPKE HTK, Bp. Veres Pálné u. 24.)
II. emelet, 215. szoba
Tel: 484-3030/104 mellék
Tel: (36-1)318-1597
fax: (36-1)318-4124
e-mail: dekani.hivatal@htk.ppke.hu
doktori fokozatszerzés ügyeinek és a doktori iskola működésének adminisztrálása
Tanulmányi ügyek:
Havasiné Zentai Edit
Rektori Hivatal
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Tel: (36-1) 4297-213
e-mail: ehavasi@ppke.hu
Törzstagok a DI-ban:
Prof. Dr. Fodor György
Prof. Dr. Kránitz Mihály
Prof. Dr. Kuminetz Géza
Prof. Dr. Puskás Attila
Prof. Dr. Rokay Zoltán
Prof. emeritus Dr. Rózsa Huba
Prof. Dr. Szabó Péter
Prof. Dr. Szuromi Szabolcs
Prof. Dr. Tarjányi Zoltán
Prof. Dr. Török József
I.4.3. A Kánonjogi Program szervezése
A Kánonjogi Program szervezési feladatai és a képzések a Kánonjogi Posztgraduális
Intézet Szentkirályi utcai hátterén (1088, Szentkirályi u. 28.) valósulnak meg, az
adminisztratív és képzési személyi, valamint az infrastrukturális feltételeket a KJPI
biztosítja, a kutatókönyvtári hátteret a HTK könyvtára nyújtja.
Titkárság és tanulmányi ügyek:
KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET
Gombos Ádámné
asszisztens
Nánásy Tiborné
asszisztens
www.kjpi.ppke.hu
Tel.: (36-1) 4297-217
Fax: (36-1) 4297-218
e-mail: folia@jak.ppke.hu
I.5. A DI helye az intézmény szervezetében
A DI sajátossága, hogy a két program a PPKE két külön szervezetéhez tartozik: a Teológiai
Program a Hittudományi Karon folyó tudományos tevékenységhez; a Kánonjogi Program
pedig a Szentszék által elismert fakultásként működő Kánonjogi Posztgraduális Intézetben
folyó tudományos munkához kötődik. A kettőt összeköti a tartalmi kapcsolódásokon
túlmenően a HTK által nyújtott kutatókönyvtári szolgáltatás. A két program működési
feltételeit a HTK, illetve a KJPI magas szinten biztosítja. A DI Tanácsának feladatait a
Hittudományi Doktori Tanács (továbbiakban Tanács) látja el (vö. Doktori Szabályzat, 4. §). A
Tanács elnökét a Kar dékánja előterjesztésére a Nagykancellár bízza meg, a Tanács tagjait a
Kar dékánja – a PPKE HTK Kari Tanácsa véleményét és PPKE Kánonjogi Posztgraduális
Intézet vezetőjének véleményét kikérve – bízza meg. A Tanács létszáma legalább tíz fő és
legfeljebb tizenhét fő, mely szavazati joggal rendelkező és tanácskozási joggal rendelkező
tagokból áll. A Tanácsban szavazati joga van a DI minden olyan törzstagjának és
témavezetőjének, akik az Apostoli Szentszék által elismert doktori fokozattal rendelkeznek és
a Nevelésügyi Kongregáció által a Karra vagy a Kánonjogi Posztgraduális Intézetbe professor
ordinarius-i kinevezést kaptak. A Tanácsa saját hatáskörében hoz határozatokat, illetve az
Egyetemi Doktori Tanács számára tesz javaslatokat, hazai és nemzetközi kiemelt pozíciójának
is megfelelően. A DI együttműködésre törekszik a PPKE más doktori iskoláival.
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I.6. Az állami ösztöndíjjal felvett doktoranduszok tanulmányi és tudományos
eredményessége
A DI működésében 2005-ig visszatekintve, az 1. számú táblázatban foglalhatóak össze a
doktoranduszok létszámának változásai, külön tekintettel a két programra, valamint az
államilag támogatott, illetve költségtérítéses létszámokra.
1. táblázat
PhD hallgatók létszáma 2005 és 2012 között
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Az 1. ábrán követhető, hogy az összes hallgatói létszám 2005-től kezdve 2006-ig
folyamatosan csökken, folytatva az előző öt év tendenciáját. 2007-ben áll meg a csökkenés, és
2008-at (59 fő) újabb, a 2007-es évhez (45 fő) képest mintegy 31%-os emelkedés jellemzi. A
változási folyamat nem a DI presztizsének csökkenéséből, hanem nagyrészt abból adódott,
hogy a 2001-ben belépett nagyobb számú hallgató 2004-2005-re már végzett, a kiegyenlítődő
kereslet időszakában természetesen alacsonyabb számú új belépő (első éves) volt. Ezt a
megállapítást a továbbiakban külön is alátámasztják a végzettekre vonatkozó adatok. A
kereslet kiegyenlítetté válásának teóriáját erősítik a 2007-es létszámok: 2007-ben (45 fő)
megállt a csökkenés, vagyis a ki- és a belépők száma közel egyezett. 2007 és 2008 között
mérsékelt hallgatói létszám visszaesés mutatkozik, amely szintet stabilan tartja a 2009-2011.
év is. 2008 és 2012 számít kiemelkedő évnek a PhD képzésben résztvevők szempontjából.
Ezek a dátumok egybe esnek a DI-n belüli minőségi fejlesztéseket lehetővé tevő pályázatok
felhasználási idejével.
A kiegyenlítődést követően 2008-ban (59 fő) 31%-kal (!) növekedett az összlétszám,
aminek hátterét külön kell értelmezni: az okot Teológiai Program és a Kánonjogi Program
arányának változásai adják. A két programban tanulók létszámaránya 2005-ben fordul meg,
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amikor a kánonjogi létszám (37 fő) stabilizálódik a 2004. évihez (35 fő) képest, és az
összlétszám csökkenése a hittudományi létszám csökkenéséből adódik. Tehát összességében
megállapítható, hogy a Teológiai Programmal szembeni kezdeti nagyobb képzési igény
kiegyenlítődött, viszont a Kánonjogi Program iránti érdeklődés erősödött.
A Kánonjogi Program erősebb helyzete őrződik meg 2006-2007-ben (27 fő) az
általános csökkenés mellett is, majd pedig 2008-ban (35 fő) csaknem újra eléri a 2005. évi (37
fő) szintet. A Kánonjogi Programban beálló 2009 és 2011 közötti visszaesést követően, 2012re visszaállt a megszokott doktoranduszi létszám. Ennek indoka, a hallgatói összetételben
bekövetkezett átstrukturálódás, azaz a laikus hallgatók számfölényének megváltozása, így a
klerikus és szerzetesi hallgatók számfölényének lépésről-lépésről történő kialakulása, a
kánonjogi PhD egyházi belső piaci igényeinek megfelelően.
Mindezek csak a létszámok vonatkozásában tett megállapítások, vagyis a DI-n belül a
Teológiai Program és a Kánonjogi Program közti egyéb értékelésre nem ad módot, a
tevékenység eredményessége ez által nem vethető egybe, mindössze a programok és a DI
egészének eredményességére utal, hogy végül stabilizálódott, sőt emelkedett a létszám.
A 2. számú táblázat a doktori képzés elvégzésére vonatkozó létszámadatokat mutatja
be, 2005. és 2012. között éves bontásban.
2. táblázat
2005. és 2012. között licenciátust, doktorátus szerzettek és habilitáltak száma (fő)
ÉV
(okt. 15.)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Összesen:

LICENCIA

PHD

HABILITÁCIÓ

5
8
6
2
13
14
14
8
70

7
5
5
5
9
7
3
5
46

0
1
1
3
1
1
2
0
9

A 2005-től 2012-ig tartó adatsor ugyanarra az időszakra vonatkozik, mint az
előzőekben elemzett hallgatói létszámadatok. A 2. táblázat a kimeneti mutatók közlésének is
tekinthető, amennyiben:
− A DI-ben letett licenciátusi szigorlat az állami előírások szerinti doktoranduszi
abszolutóriumnak felel meg.
− A PhD rovat tartalmazza a sikeres védéssel doktori címet elnyertek számát.
− A habilitációt elnyertek száma a DI eredményességének további mutatója.
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2. ábra (licenciatust és PhD-t elnyertek száma)

14

14

14

13
12
10

9
8

8

8

7

licencia
PhD

7
6

6

5

5

5

5

5

4

3
2

2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Az 1. és a 2. ábrát összehasonlítva, láthatjuk, hogy a diagramok képe közel ellentétes
lefutású, mert tükrözi azt a helyzetet, hogy a hallgatói létszámok változását több évvel követi
a kimeneti mutatók változása. A DI hallgató közül korántsem mindenki nyeri el a licenciatust
és a PhD-t, ami a DI magas követelményeire és azok következetes megvalósulására utal.
Megállapítható továbbá, hogy a licenciatust elnyertek létszáma 2-3 év múlva jelentkezik a
PhD elnyerésében. A végzések száma 2005-től kezdődően kiegyenlítődni látszik. 2009-2011
kiugróan magas arányt mutat a korábbi évekhez viszonyítva a PhD képzés első ciklusára
jelentkeztek és a doktori abszolutóriumnak minősülő licenciátust megszerző hallgatók
tekintetében, amelynek elsődleges indoka a magyarországi egyházmegyékben, beleértve az
egyes egyházmegyei székhelyeken működő hittudományi főiskolákon zajló generációváltás.
Ezzel párhuzamosan nőtt a PhD fokozatot megszerzettek aránya is, amely egyértelműen az
előbb említett intézmények állami akkreditációjához szükséges új oktatók tudományos
inspiráltságáról tanúskodik. Értelem szerűen a generációváltással és a tudományos helyek
feltöltésével jelentősen gyengült a tudományos fokozat megszerzésének a motiváló tényezője,
amit jól mutat a 2012. év, amely mindezzel együtt a 209-2011 közötti kiemelkedő időszakon
kívüli többi évhez viszonyítva a 2006-os, középmagas létszámot képviseli.
3. ábra (hallgatók finanszírozása)
70
60
50
40

Áll.tám.

30

Költségtér.

20

Összes

10
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A 3. ábra alapján megfogalmazhatjuk, hogy az összes hallgatói létszám csökkenését a
költségtérítéses létszám esése okozza, de a 2006-2007-es mélypontról ez utóbbi is emelkedett
2008-ra. Az állami támogatás tehát hatékonyan hasznosul, ugyanakkor annak – kismértékű –
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emelkedése sem eredményezte a DI hagyományosan magas szintű elvárásainak csökkenését.
A táblázat jól mutatja az államilag támogatott doktoranduszok számának folyamatos enyhe
esését 2008-tól, amely alapvetően a PPKE-ra jelentkező, a művelt tudományterületekkel, a
magas színvonallal és a doktori iskolákkal nem megfelelő arányban lévő, alacsony számú
állami doktori férőhelyek belső elosztásából fakad. Ezt a megállapításunkat alátámasztja a
másik két görbe által jelzett és 2010-től jól kimutatható költségtérítéses doktori képzésre járó
hallgatói létszám emelkedése.
I.7. A doktori iskola hazai társadalmi és nemzetközi kapcsolatai
A licenciátust követően elnyerhető teológiai, illetve kánonjogi doktorátus az Apostoli
Szentszék által elismert legmagasabb szintű tudományos fokozat, amely egyúttal a Magyar
Állam által elismert PhD fokozat elnyerését is jelenti a doktorjelöltek számára. A DI-ban
megszerzett fokozatot – sajátos egyházi tudományos fokozat jellegére tekintettel – a világ
valamennyi katolikus teológiai intézményében elfogadják, ami ezeknek a doktori
okleveleknek kiemelkedő helyzetét biztosítja a tudományos világban. A Nevelésügyi
Kongregáció az általa összehangolt és nemzetközileg elismert minőségbiztosítási tevékenység
keretében folyamatosan ellenőrzi a fokozat kiadására jogosult intézmények tudományos
oktatói és kutatói munkáját és működését, ami biztosítja a katolikus hittudomány és a
kánonjog terén végzett tudományos kutatások és az odaítélt tudományos fokozatok
legmagasabb, nemzetközi színvonalát.
A DI képzési és tudományos munkájában együttműködik a külföldi katolikus
egyetemekkel, szakmai tudományos szervezetekkel, továbbá más hazai és külföldi oktatási és
tudományos intézményekkel. Fontos feladata a nemzetközi kapcsolatok ápolása és bővítése.
A DI fokozott figyelmet fordít a hazai felsőoktatási és tudományos intézményekkel kialakított
kapcsolatokra, a tapasztalatok kölcsönös hasznosítására. A DI több törzstagja nyilvántartott
hazai és nemzetközi kutatási projektek témavezetői és közreműködői.
A HTK részéről hazai teológiai főiskolákkal kialakított, a Szentszék által jóváhagyott
affiliációs kapcsolatok a DI hallgatói utánpótlását is biztosítják azzal, hogy az egyházi
akadémiai fokozatok első szintjét jelentő, nemzetközileg elismert bakkalaureátusi címet
nyújtják, ami a DI-ban megvalósuló további képzéseken való részvétel feltétele.
A DI számára alapvető fontosságú a nemzetközi kapcsolatrendszer, amely egyrészt
megfelel a hazai és a regionális viszonylatban betöltött vezető tudományos szerepének és
tágabb nemzetközi elismertségének, másrészt hozzájárul a képzés nemzetközi tartalmainak
biztosításához. A DI-nak a teológia, illetve a kánonjog területén szerződésben is rögzített
kapcsolata van a Leuveni Katolikus Egyetemmel, a Passaui Egyetemmel és Babes-Bolyai
Egyetemmel, a római Szentszék egyetemei közül a Gergely Pápai Egyetemmel, a Santa Croce
Pápai Egyetemmel, az Antonianum Pápai Egyetemmel, valamint a Müncheni LudwigMaximilians Egyetemmel. Mindezt hasznosan egészíti ki a PPKE által 2007. szeptember 7-én
Nijmegen-ben aláírt IRUN megállapodás, amely Európa legjobb kilenc multidiszciplináris
kutatóegyetemét tömöríti, konkrét közös képzési és kutatási programokban. Ez egészül ki
átfogó kutatási és oktatási keretszerződés aláírás alapján a már fentebb említett LudwigMaximilians-Universitäte, az Universitas Studiorum Catholica Croatica Zagrabia és a
Lublini Katolikus Egyetem lehetőségeivel, valamint a University of Notre Dame (Ind. USA)
stratégiai együttműködésével, ill. a Pontificia Università S. Tommaso-val való szoros képzési
kooperációval, melynek gyümölcseként 2013. április 26-án születik meg az első közös PhD
védés Rómában. 2013/2014. akadémiai év azért jelentős mert az IRUN-on túl, Intézményünk
tagsági kapcsolatot létesít 2013. november 15-én a The Global Round Table-lel, amely
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nemzetközi kutatóegyetemi együttműködés kifejezetten a PhD képzés, valamint a
posztdoktori tevékenység minőségi erősítése érdekében tevékenykedik.
A DI által az utóbbi öt évben rendezett nemzetközi konferenciák sorából kiemelkedik
a Középkori Kánonjogtörténeti Világkongresszus (XIII International Congress of Medieval
Canon Law, 2008. augusztus 3-9.), valamint az évente megrendezett – Teológiai Programhoz
kötődő – magyar–német teológiai napok (Budapest-Passau), illetve a Kánonjogi Programban
1999 óta minden februárban megtartott nemzetközi kánonjogi tanulmányi nap, továbbá a
Klaus-Mörsdorf-Studium für Kanonistik (München) együttműködésében évente
megszervezett intézményközi kánonjogi konferencia 2007-től. A német teológiai napok
2014-től jóval bővebb keretben kerülnek megrendezésre, elősegítve ezzel a DI-ben folyó
tudományos munka minőségének erősítését és német nyelvterületen történő megismertetését.
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II. RÉSZ
A DOKTORI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEI
A DI elsődleges intézményi hátterét jelentő Hittudományi Kar Veress Pálné utcai épületében
összesen nyolc nagyobb, a korszerű oktatás és a tudományos rendezvények követelményeinek
mindenben megfelelő előadóterem áll a tudományos továbbképzés rendelkezésére 50 főstől
192 fősig terjedő kapacitással, összességében 610 m2 területtel. Itt található a Magyarországon
egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező teológiai szakkönyvtár, amely magas szinten képes
szolgálni a kutatás és a tudományos továbbképzés igényeit. A könyvtár központi szerepet tölt
be a régió tudományos életében, gyűjtőkörébe foglalva azt a nemzetközi irodalmat, amit a
Szentszék által elismert fakultások világszerte kiadnak, illetve az oktatásban és kutatásban
használnak. Az 545 m2 területen elhelyezkedő könyvtár mintegy 72 ezer kötetes, 40 fő
számára biztosít egyéni kutatási lehetőséget, köztük 8 számítógépes munkahelyet is. A
tanszéki helyiségekben elhelyezett további 21 darab személyi számítógép segíti a kutatók
munkáját. A Kánonjogi Posztgraduális Intézet a Kánonjogi Doktori Program kapcsán mindezt
az infrastrukturális adottságot további nagyméretű tantermekkel, intézeti és könyvtári
helyiségekkel, számítógépes szolgáltatásokkal egészíti ki az Egyetem Szentkirályi utcai
épületében. A TÁMOP 4.2.2 program keretében jelentős fejlesztésekre kerülhetett sor,
melynek köszönhetően nemcsak a könyvtári és az egyes tanszékek számítógépes parkja újult
meg, hanem a doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok egyéni kutatásához szükséges
informatikai eszközök is beszerzésre kerülhettek 2012-2013-ban.
A DI nemzetközileg is kimagasló tevékenységének további fejlesztése érdekében
biztosított az infrastruktúra szolgáltatási értékének megőrzése, sőt a technikai adottságok, a
könyvtári állomány folyamatos növelése.
A DI tagjai, valamint a működési feltételeket alapvetően biztosító Hittudományi Kar már
eddig is számos pályázati támogatást nyertek el a 2003-tól 2013-ig tartó időszakra. A már
lezárult, illetve jelenleg zajló projektek közül a kutatási projektekből négyet az oktatási tárca,
tizenegyet az OTKA, egyet az NKA támogatott, az oktatási tárca a DI-t külön is támogatta. A
könyvtárfejlesztéseket hét OTKA-támogatás és egy szaktárca támogatás elnyerése segítette.
Ezt egészíti ki a PPKE info- kommunikációs technológiai fejlesztésére 2008-ban elnyert
KMOP támogatás, mely arányosan oszlik el az Egyetem egyes karai között. Ennek keretében
a DI Kánonjogi Programja világviszonylatban is egyedülálló, interneten is elérhető digitalizált
ius commune adatbázist létrehozásán dolgozik, amely felöleli a jelentősebb középkorban
használt kánonjogi gyűjtemények releváns szövegformáit, a kánonjogi summa és kommentár
irodalmat, valamint a ius commune-hoz tartozó római jogi forrásokat és kommentárokat. A
TÁMOP 4.2.2 program keretében jelentős fejlesztésekre, tudományos rendezvényekre, illetve
a legjobb doktori disszertációk nyomtatásban történő megjelentetésére kerülhetett sor.
Hasonló minőségi előrelépés történt a TÁMOP 4.2.2-nek köszönhetően a magyar és
nemzetközi PhD konferenciák megrendezése terén, továbbá neves európai teológus és
kánonjogász professzorok meghívásával, a DI képzése részeként.
III. RÉSZ
A DOKTORI ISKOLA C-SWOT ANALÍZISE
A C-SWOT analízist külön melléklet tartalmazza.
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PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
ÖNÉRTÉKELŐ JELENTÉS — CSWOT ANALÍZIS
Korlátok
(Confine)
-

-

-

A felsőoktatásba belépők
számának csökkenése
jelentkezik a doktori
képzésben is.
A DI tagjai egyúttal vezető
oktatók is, tevékenységük
megoszlik a Bolognarendszer különböző képzési
szintjei között.
A jogi szabályozás csak a
munkaidőre van tekintettel,
nem az eredményességre.
A forráshoz jutások
nehézkessége és alacsony
szintje.
A tudományterületi
jellegből adódóan a a külső
kapcsolatok a hazai és
külföldi egyházi
felsőoktatás felé
irányulnak.

Erősségek
(Strengths)
-

-

-

-

Magyarországon és a
régióban meghatározó
szerep a tudományos
továbbképzésben.
A kiadott fokozatoknak a
Szentszék általi elismerése
a nemzetközi tudományos
elismertséget biztosítja.
A Szentszéknek a képzést
ellenőrző szerepe
nemzetközi
minőségbiztosítási
tevékenységet valósít meg.
Nemzetközileg elismert
kutatók.
Nemzetközi képzési és
tudományos
kapcsolatrendszer.
Tagság nemzetközi
szervezetekben.
Személyes kapcsolat a DI
tagjai és a hallgatók között

Gyengeségek
(Weaknesses)
-

-

A Bologna-rendszer
változásának hatásai most
érik el a doktori képzéseket.
Az új tanulmányi
nyilvántartó rendszerek
gyakorlati beválása.
A finanszírozás nehéz
tervezhetősége, ill. külső
források
mobilizálhatóságának a
hiánya.
A DI szerepéhez mérten
alacsony állami támogatás.
A DI tagjai között a
középgeneráció csökkenő
aránya.
Inkább egyéni kutatások
jellemzőek.
A publikációk
idézettségének követése
nem rendszeres, ill. az
idézettség nem megfelelő

Lehetőségek
(Opportunities)
-

-

-

A minőségmérés
eredményeinek
visszacsatolása.
A nyilvántartó,
tudományszervezést
kiszolgáló rendszerek
fejlesztése.
Korszerű munkafeltételek
fenntartása, fejlesztése.
Affiliációs kapcsolatok
erősítése vidéki
képzőhelyekkel a
hallgatói/oktatói utánpótlás
érdekében.
Nemzetközi oktatási és
kutatási együttműködések.
A külső szakmai
kapcsolatokra épülő
vendégtanári rendszer.
A Bologna-rendszerbe
épülő új képzési formák az
utánpótlás biztosítására.

Veszélyek
( Threats)
-

-

-

A gazdasági válság hatása a
felsőoktatásra és kutatásra.
A tudományterület
jellegének megfelelően
nem értelmezhetőek piaci
kapcsolatok, csak állami és
fenntartói források
jelentkezhetnek, amelyek
szűkülnek.
A Bologna-rendszer
valamennyi hatása nem
látható.
A Bologna-típusú
teológusképzésben az
affiliációs kapcsolat
korábbi tartalma kiüresedik.
Nagyobb mobilitási
lehetőségek külföldi DI-k
felé irányítanak.
Hiányoznak a rekrutáció, a
fejlesztés piaci tényezőt
kezelő eszközök.
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-

-

a tudományterületnek
megfelelő kisebb hallgatói
létszámra tekintettel.
Erős doktori iskola.
A kutatás infrastrukturális
feltételei: kutatási
környezet, informatikai
ellátottság.
Kiemelkedő méretű és
minőségű kutatókönyvtári
gyűjtemény.
Saját tudományos
folyóiratok.
A DI nagy tradíciója,
hagyományosan jól
működő szabályozás.
Hatékony nevelőrendszer,
nagy hatású nevelők.

-

mérőszáma a hitéleti
tudományterületnek.
A kutatás nem szerepel elég
súllyal a teljesítmény külső
mérésében.
A tudományszervezési és
kari oktatásszervezési
feladatok összevontak.
Nem működnek korszerű, a
tudományszervezést
kiszolgáló informatikai
rendszerek.

-

-

Idegen nyelvű kurzusok és
MA programok.
Külföldi hallgatók idegen
nyelvű tanulmányai.
Kiadási tevékenység
tudományos eredmények
közreadására.
Tudományos rendezvények
szervezése.
A DI önálló költségvetési
tervezése.
Posztdoktori pályakövetés,
végzett hallgatók bevonása
a DI műhelyeibe,
projektekbe, tudományos
közéleti tevékenységbe.
Jelentősen bővülő közép- és
nyugat-európai, ill. USAbeli stratégiai oktatási és
kutatási együttműködések.

-

A nemzetközi
kapcsolatépítés,
együttműködések, idegen
nyelvű kurzusszervezések
forráshiányosak.
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