
    Hittudományi  Kar

Pázmány Péter 1635-ben alapította Nagyszombatban az 
egyetemet, amely akkor a Magyar felsőoktatás legmaga-
sabb szintű intézménye volt. A török megszállást követően 
1777-ben Budára a Királyi Palotába, majd 1784-ben Pestre 
költözött az egyetem. Kezdetektől a legelső oktatott tárgy a 
teológia volt, és egészen napjainkig ez biztosítja a pázmányi 
alapítás folyamatosságát. A pesti képzés 1805-ben indult el, 
mely elsősorban papnövendékek számára tette lehetővé a 
hittudomány művelését. A 20. század elején az egyetem fel-
vette az alapító nevét, és a Pázmány Péter Magyar Királyi 
Tudományegyetem egészen 1950-ig fennált. A kommunista 
rendszer leválasztotta a Hittudományi Kart az egyetemről, 
amely 1992-ig Hittudományi Akadémiaként működött a fo-
kozatok kiadásának a jogával. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1992-ben mega-
lapította a Katolikus Egyetemet, mely elsősorban a teológiai 
fakultásra épült. Az elmúlt negyed század alatt megnyílt a 
lehetőség mind a nappali, mind a levelező tagozaton világi 
hallgatók felvételére is, így a teológia elsajátítása még na-
gyobb körben vált lehetővé. Hittudományi Karunk a majd-
nem négy évszázados múltjával Magyarországon legrégebbi 
és folyamatosan működő teológiai képzésével van jelen a fel-
sőoktatás területén. A Kárpát medencében és azon kívül is 
számos egyetemközi kapcsolat teszi lehetővé, hogy a hallga-

tók mind szélesebb körű ismereteket sajátítsanak 
el a hittudományban.

    KönyvtárunK

Pázmány Péter 1635-ben Nagyszombatban tudomány-
egyetemet alapított. Könyvtárunk és levéltári anyagunk 
ekkortól datálódik. Az egyetemet 1777-ben Budára, majd 
1784-ben Pestre költöztették. 1906-1913 között megala-

kultak a szemináriumi (tanszéki) könyvtárak. Az 1950-es 
év döntő változást hozott a Budapesti Tudományegyetem 
történetében. A hittudományi fakultást leválasztották. A 
teológiai szakkönyvtár (1638-1950 közötti állomány) az 
ELTE Könyvtárába került, a levéltári anyag a fakultáson 
maradt. A hittudományi kar Római Katolikus Központi 
Hittudományi Akadémia néven önállósult. Könyvtárának 

állománya a tanszéki szak-
könyvtárak gyűjteményéből, 
adományokból és hagyaté-
kokból tevődött össze. Szak-
szerű, tudatos állománygya-
rapítás az 1990-es évektől 
kezdődhetett meg. Könyvtá-
runk hazánk legjelentősebb 
teológiai szakkönyvtára, a 
tudományos kutatás bázi-
sa a teológia szakterületén. 
Célunk, hogy állományunk 
és szolgáltatásaink folyama-
tos fejlesztésével a szakmai 
igényeket megelőzve állhas-
sunk olvasóink rendelkezé-
sére.

1997-ben a hagyományos könyvtári munkák mellett meg-
kezdtük a könyvtári állomány tartalmi feltárását integrált 
könyvtári rendszerben. A teljes állomány 40%-a számítógé-
pes rendszerben is feltárt. 
Szolgáltatásaink: szóbeli szaktájékoztatás, helyben olvasás,  
könyvtárközi kölcsönzés,  másolás (önkiszolgáló) a könyvtár 
saját anyagából – figyelembe véve az állományvédelmi szem-
pontokat és szerzői jogvédelmi tilalmait, online szolgáltatás: 
az integrált könyvtári rendszeren kívül mintegy 10-féle adat-
bázis áll olvasóink rendelkezésére

    diáKélet

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a 
hallgatói élet sokszínű.  Hallgatóink az előadásokon kívül is 
számos fórumon találkoznak, többek között a Diákbizottság 
által szervezett programokon. Ezek a programok lehetnek 
lelki- és kötetlen jellegűek is. Különös hangsúlyt fektetünk a 
keresztény lelkiségre, amely előmozdítja a hallgatók istenkap-
csolatát, elősegítik a lelki fejlődésüket. Rendszeresen tartunk 
kari szentmisét az kápolnánkban, amelyet karunk professzor 

atyái mutatnak be. Minden nap délben 
közösen elimádkozzuk az Úr Angya-
la imádságot és az egyik szünetben 
elimádkozunk egy tized rózsafüzért. 
Emellett minden évben szervezünk 
lelki napokat, közös keresztutat a Gel-
lért-hegyen, Adventi gyertyagyúj-
tást. Fontosnak tartjuk megosztani 
tágabb körrel is gondolatinkat, tu-
dományos munkáinkat, ajánlóinkat 
és a kar életét érintő eseményeket; 
ennek fóruma a kari újságunk, az 

Effata, ami félévente egyszer jelenik meg. Kikapcsolódásra 
és közösség építésére szolgál a rendszeresen megrendezésre 
kerülő nyári gólyatábor és a gólya piknik, melyeken az újon-
coknak lehetőségük van megismerni az egyetemet és a fel-
sőbb éveseket. Évente hagyományosan a Diákbizottság meg-
szervezi a Pázmány-napot, a gólyabált, illetve a farsangi bált. 

Minden félévben lehetőség nyílik a „POPkör” (Professzorok-
kal Polemizálók Köre) keretében, hogy a hallgatók kötetlenül 
beszélgessenek, egy általuk kiválasztott professzorral. Ezen-
kívül, egyéb saját és külsős programokon is részt vehetünk, 
kiállításokon, színházi előadásokon, konferenciákon.



   JelentKeZéS, Felvétel

A jelentkezéshez egyetem saját űrlapját kell letölteni a Hittu-
dományi Kar és a Kánonjogi Intézet honlapjáról

www.htk.ppke.hu/felvetelizoknek
majd azt kitöltve elektronikus úton közvetlenül az intéz-

ményhez kell eljuttatni
to@htk.ppke.hu

Kánonjogi Posztgraduális Intézménybe a
folia@jak.ppke.hu címre. 

Az állami felvételi rendszerben nem kell jelentkezni.

A felvételi vizsga két részből áll:
Kb. 1 óra írásbeli vizsga, majd rövid szóbeli elbeszélgetés.
Az írásbeli felvételi vizsga anyaga a katolikus gimnáziumok 
hittan anyaga. A vizsgára felkészülni a gimnáziumi tanköny-
veken kívül a Hitünk és életünk c. 
Szent István Társulatnál kapható 
hittankönyvből lehet.
Katolikus közösségszervező szakra 
jelentkezőnek és azoknak, akik hit-
tanból érettségiztek, csak a szóbeli 
elbeszélgetésen kell megjelennie.
Hit- és erkölcsoktató képzésre 
nincs felvételi vizsga.

Hittudományi KAr
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24.
www.htk.ppke.hu
facebook.com/ppkehtk
06-1-484-3030

Kánonjogi PosztgrAduális intézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
www.kjpi.ppke.hu
06-1-429-7217

A Hittudományi  Kar  egyházi fakultás, mely államilag is 
elismert tevékenységet folytat. A Kar oktatási és tudományos 
tevékenységével elősegíti az emberi méltóság és a kulturális 
örökség védelmét, vezető szerepet tölt be a magyar és kö-
zép-európai hittudományi képzésben. Oktatói kara a hittudo-
mány képzési terület legismertebb szakértőiből tevődik össze.

KánonJoGi PoSZtGraduáliS intéZet 1996 óta ok-
tatja azokat, akik kánonjogból, szenttudományból baccala-
ureatus-i (MA végzettség), licenciátus-i, vagy doktori (PhD) 
fokozatot kívánnak szerezni. Ennek a tevékenységnek-az 
Egyház missziós feladata teljesítésén túl, amely bevezeti a 
krisztushívőket a Katolikus Egyház fegyelmi rendszerének 
működésébe- kitüntetett célja, hogy a magyarországi egy-
házi bíróságok kiegyensúlyozottan, megfelelő szakértelem-
mel felruházva, hatékonyan, és a hatályos Egyházi Törvény-
könyvben maegtalálható határidőket is megtartva tudják 
végezni munkájukat és szolgálni a lelkek üdvét.
Fő feladata az egyházjogász képzés. 

   KéPZéSeinK

KatoliKuS teolóGuS  SZaK
(Osztatlan képzés – 10 félév – MA oklevél, nappali és levelező 
tagozaton)
A képzés célja egyházi és világi személyek képzése annak 
érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretében kül-
detésüknek megfelelően vegyenek részt az egyház evangeli-
zációs tevékenységében. A képzés további célja szakembe-
rek képzése, akik a hittudományok legújabb eredményeinek 
olyan mélységű ismereteivel rendelkeznek, ami alkalmassá 
teszi őket a teológia tudományos művelésére és doktori ta-
nulmányok folytatására. 
A Szentszék által elismert teológiai bakkalaureátusi fokozat 
megszerzésével nappali tagozaton, hitoktatásra felkészítő 
specializációval nappali vagy levelező tagozaton

KatoliKuS KánonJoGáSZ SZaK 
(Mesterképzés – 4 félév – MA oklevél) 
A képzés célja olyan kánonjogászok képzése, akik képesek a 
katolikus kánonjog területein jogalkalmazói, jogértelmezői 
és jogalkotói tevékenység magas szintű végzésére, továbbá a 
kánonjog területén tudományos tevékenység folytatására. A 
mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy 
tanulmányaikat doktori képzésben folytassák.
Nappali tagozaton, jelentkezés katekéta-lelkipásztori mun-
katárs BA oklevéllel, ill. főiskolai vagy egyetemi szintű kato-
likus hittanár vagy teológus oklevéllel.

KatoliKus Közösségszervező szaK
(Alapképzés – 6 félév – BA oklevél, nappali tagozaton) 
Azoknak Akik kedvet éreznek katolikus közösségek szerve-
zéséhez, irányításához.
Olyan egyházi/felekezeti közösségszervezők képzése, akik a 
vallásuk tanításában szerzett hitéleti, valamint vezetési, in-
tézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek 
az egyházi, illetve kulturális közéletben (könyvtárak, múze-
umok, média, illetve idegenforgalom, turisztika) és más te-
rületeken az egyházi/felekezeti közéleti és kulturális felada-
tok ellátására, illetve annak szervezésére.
 A szak a közösségszervezés minden területére kiterjedő el-
méleti és gyakorlati ismereteket nyújt a hallgatóknak, mind 
az alapvető teológiai, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, 
lelkigondozási és közösségfejlesztési ismeretek terén; mind a 
számítástechnika, a kommunikáció, a vezetéselmélet, a ren-
dezvényszervezés és a pályázatírás, a non-profit szervezetek 
működése, a közgazdaságtan, az egészségtudományi ismere-
tek és a környezetvédelem kérdéskörében. Ezeket a kompe-
tenciákat egészítik ki az évközi és a nyári gyakorlatok.

KateKéta-lelKiPáSZtori  munKatárS  SZaK
(Alapképzés – 6 félév – BA oklevél levelező tagozaton)
Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak 
képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk 
igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a 
hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő 
munkakörökben és kompetenciákkal: a gyermek-, az ifjú-
sági és a felnőtt katekézis/hittanoktatás közoktatási, felnőtt-
képzési és egyházközségi/gyülekezeti feladatainak ellátására; 
lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bi-
zonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, kari-
tatív-kulturális tevékenységek végzésére.

KatoliKuS Hit- éS erKölcSoKtató
SZaKirányú továbbKéPZéSi SZaK 
(Pedagógusoknak levelező tagozaton)
A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: a katolikus 
hit- és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és 
gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kap-
csolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, 
a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, 
készségekkel, képességekkel való bővítése. Jelentkezés fel-
tétele alap- és mesterképzésben, vagy osztatlan képzésben 
szerzett pedagógus végzettség, vagy korábbi rendszerű egye-
temi/főiskolai szintű pedagógus/tanári égzettség és szakkép-
zettség (tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagó-
gus oklevél).

Hittanár- nevelőtanár szaK
(Osztatlan-10 féléves – MA oklevél, levelező tagozaton vala-
mint rövid ciklusú mesterkképzés – 2 féléves – hittanári vagy 
teológus oklevél birtokában)
A hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés olyan peda-
gógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi elő-
írások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az 
iskolai hitoktatásba a kezdetektől, azaz az óvodai hitoktatástól 
egészen az érettségiig, illetve általános pedagógus diplomá-
hoz kötött feladatok ellátásához nyernek szakképzettséget. 
Tehát a végzettség megszerzése hitoktató, hittanár képesítést 
jelent, továbbá, a pedagógus végzettség alapján napközis ta-
nár vagy kollégiumi nevelőtanár munkakört tölthet be a kép-
zést elvégző hallgató. 

Magyarországon csak a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen:
Hittudományi doKtori (PHd) KéPZéS
A PPKE Hittudományi Kara és Kánonjogi Posztgraduális 
Intézete a szent vagy a szent dolgokkal kapcsolatos tudomá-
nyok kutatására és a hallgatóknak való tudományos szintű 
továbbadására, valamint 
ezeken keresztül a ki-
nyilatkoztatott igazság 
mélyebb megértésére 
szolgál. A szent tudo-
mányok elnevezés a teo-
lógiát – és egyes ágait 
– valamint a keresztény 
filozófiát és a kánonjogot 
jelöli. A PPKE Hittudo-
mányi Doktori Iskolájá-
ban 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 Hittudományi Doktori Iskolát együttesen alkotja a Teoló-
giai Doktori Program (katolikus teológiai PhD) és a Kánon-
jogi Doktori Program (katolikus kánonjogi PhD). A doktori 
iskola magas szintű tudományos képzésben kívánja részesí-
teni hallgatóit, mind a világiakat, mind a papnövendékeket, 
vagy a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társa-
ságai tagjait, kik majd a főiskolai/egyetemi és szemináriumi 
képzésben fognak tevékenykedni. A  doktori iskola ezért a 

következő évekre kitűzi azokat a fő kutatási témaköröket, 
amelyeket a doktori iskola növendékei disszertációjuk tár-
gyául választhatnak. Mindkét képzésben (hittudomány, ká-
nonjog) az egyetemi diploma és a doktori diploma között a 
szenttudományok képzési rendszerében létezik egy köztes 
tudományos fokozat, a licenciatus, amely nemcsak a fő teo-
lógiai (a Teológiai Program esetében), ill. kánonjogi (a Ká-
nonjogi Program esetében) tárgyakból tett szigorlatot foglal-
ja magában, hanem egy tudományos igénnyel és módszerrel 
benyújtott nagyobb terjedelmű dolgozatot is, amelynek ered-
ményei részét képezik a licenciátusi szigorlatnak.

teológiai program
– nappali tagozaton, jelentkezés legalább cum laude minősí-
tésű katolikus teológiai bakkalaureátusi oklevéllel

Kánonjogi program 
– nappali tagozaton, jelentkezés legalább cum laude minősí-
tésű katolikus teológiai vagy kánonjogi bakkalaureátusi ok-
levéllel, ill. jogász oklevéllel


