
 

 

A Hittudományi Kar kutatási tevékenységének és szerepének jellemzői 

 

A Hittudományi Kar az Apostoli Szentszék által jóváhagyott egyházi fakultás, mely a 

Szentszék nevében – Magyarországon egyetlen intézményként – tudományos fokozatok 

kiadására jogosult. A Hittudományi Kar tudományos fokozatait az állam is elismeri. Mindez a 

Kar számára kiemelt feladatot jelent a hazai és általában a magyar nyelvű felsőoktatásban.  

A Kar mint egyházi fakultás, jól tükrözi az egyházi szervezetekre jellemző, igen kevés 

szintből álló struktúrát.  A kari hagyományoknak megfelelően a Kar 12 tanszéke azonos szinten 

van, nem szerveződik külön struktúrába, így nincsenek tanszékcsoportok és intézetek. A 

tanszékek általában egy oktatóval, a tanszékvezetővel működnek, két tanszéken van 

alkalmazásban részmunkaidős oktató.  

Ki kell emelni a kis létszámú oktatói kar által ellátott jelentős szakmai feladatokat, mely tény a 

kari hatékonyság mutatója: hazai és közép-európai vonatkozásban is jelentős feladatokat kell 

ellátnia a kevés oktatónak, melyeknek való megfelelés a Kar kiemelt státuszából adódó kötelező 

feladat. A Hittudományi Kar az egyetlen olyan magyar intézmény, mely a Szentszék által 

elfogadott tudományos fokozatot adhat ki. Ennek megfelelően a Karon működik a katolikus 

hittudományi terület egyetlen doktori iskolája. Az egyetemi teológia szak ellátja továbbá a 

Központi Szeminárium hallgatóinak képzését. 

A tudományterület, a katolikus hittudományok jellegének megfelelően együttműködéseit az 

alábbiak jellemzik: 

- Az együttműködések elsősorban társ felsőoktatási intézményekre terjed ki: a katolikus 

hittudományi képzést folytató hazai intézmények közül több eleve a Hittudományi 

Karhoz affiliált, az úgynevezett egyházi tudományos fokozatok szerinti képzéseiket 

(baccalaureátus) a Hittudományi Karral együtt végzik. Az ott szerezhető okleveleket a 

Hittudományi Kar adja ki, amelyek tehát államilag is elismertek és egyúttal olyan 

egyházi fokozatot biztosítanak, ami a további tudományos továbbképzéseken, a doktori 

képzésben való részvétel alapvető feltétele. 
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- A Kar tudományos továbbképzési, kutatási tevékenységében hagyományosan 

együttműködik a nem katolikus, tehát más felekezetek hittudományi képzési és kutatási 

intézményeivel. 

- Az együttműködések kiterjednek a nem felsőoktatási kutatóhelyekre. 

- Szenti István Tudományos Akadémián való részvétellel, karunk több tagja már rendes 

tagként van jelen a Szent István Tudományos Akadémián. Az Egyetem megjelenését 

biztosítja a Magyar Katolikus tudományos térben. 

 

A Hittudományi Kar tanszékein folyó kutatások mind szorosan kötődnek a tanszékvezető 

professzorok kutatásaihoz, munkáihoz, melyek több évet átívelő kutatási szakaszt igényelnek.  

Ilyenek a Dogmatika Tanszék kutatási tervében szereplő Istentan tankönyv megírása, valamint 

Puskás Attila: „Megismertük és hittük a szeretet. Metszetek Hans Urs von Balthasar 

szeretetteológiájából” c. kötet (SZIT 2012) átdolgozása és kibővítése.  

Az Ókeresztény egyháztörténeti Tanszék kutatási tervei, melynek fontos része a  részvétel a 

következő konferenciákon és publikálás a konferenciakötetekben: Incontri di Studiosi dell’ 

Antichità Cristiana, Róma; Studia Patristica, Oxford; European Society for Catholic Theology, 

Pozsony; Az Eucharisztia teológiája c. előadássorozat részeként: A IV. századi jeruzsálemi liturgia 

tanúi; Body and Soul: The Patristic Message to Pastoral Theology, Nyíregyháza; Az Eucharisztia 

az ókor egyházának életében, Esztergom; Teológia Tanári Konferencia: Istentani kérdések 

egykor és ma; Magyar Patrisztikus Társaság 21. konferenciája. Előadások a pozsonyi és a 

kolozsvári egyetemen az apostoli atyákról. 

Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszéken részt kíván venni a vatikáni levéltárakban zajló 

egyháztörténeti kutatásokban, valamint a magyarországi katolikus egyházmegyék történetének 

feltárásában.   

Az Újszövetség Szentírástudományi Tanszéken folyó kutatás területe a Krisztológiai himnuszok 

az Újszövetségben, valamint Szent János evangéliumának magyarázata. 

1-es sz. Keresztény Bölcseleti Tanszéken a kurzusok minden esetben a legmodernebb katolikus 

bölcseleti irodalom forrásaira igyekeznek támaszkodni. Külön hangsúlyt nyer ebben Aquinói 

Szent Tamás bölcseletének jelenkori reflexiója, illetve Bernhard Welte német katolikus 

gondolkodó írásainak bevonása, megismertetése. Minderről tanúskodnak a tanszékhez 

kapcsolódó tantárgyleírások külön irodalomjegyzékei is.1 A kutatási tervünk legfontosabb 

irányelvének tehát a klasszikus keresztény bölcselet minél korszerűbb nyelven és hangnemben 

történő tolmácsolását tekintjük. 
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A jövőt illető feladatok céljaként fogalmazzuk meg további két német katolikus 

gondolkodó, Eugen Biser és Thomas Pröpper vallásfilozófiájának és antropológiájának 

hangsúlyozott bevonását az oktatott kurzusok tananyagaiba. Kritika és metafizika jegyzetek 

(tankönyvek) elkészítése is tervben van, amelyben e kutatott szerzők gondolatai is feldolgozásra 

kerülnek. 

Külön említésre méltó a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság működése, amely szoros 

módon kapcsolódik az 1. sz. Keresztény Bölcseleti Tanszékhez. A Társaság 1892-ben született 

Kiss Jánosnak, a Hittudományi Kar filozófia professzorának kezdeményezésére. A Társaság 

működésének célja mindazon magyar filozófusoknak és teológusoknak a bevonása, akiknek 

munkája értékes hozzájárulás a magyar keresztény filozófia gazdagodásában. A Társaság tagjai 

között nemcsak klerikusok, szerzetesek vannak, hanem szép számban civilek is, akik a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem más fakultásain vagy más magyarországi felsőoktatási intézményben 

vagy akár a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai 

Intézetének munkatársaiként dolgoznak. 

Erkölcsteológiai Tanszéken folyó kutatás „Szociális bűn – strukturális bűn” témakörben 

folyamatos anyaggyűjtés. 

Alapvető Hittan Tanszéken az Ökumenikus párbeszéd folyamatos fenntartása az egyik cél 

Magyarországon. Ennek kapcsán többek között kiadvány jelent meg a Reformáció 500. 

évfordulója alkalmával Párbeszéd és egység keresése címmel. Az ökumenizmus vendégelőadók 

meghívásával gazdagítják a képzést. Alkalmi külföldi óraadói megbízással, az Institut Chatolique 

de Paris intézményében, a magyar teológia nemzetközi szinten is bemutatásra kerül, (2021 

tavasza). 

A Kánonjogi Tanszéken folyó kutatások, a középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése, 

a  Ius commune Europae program, továbbá a Kánonjogi Tanszék doktori témakiírásai (a Tanszék 

elsődleges kutatási céljai): Az egyes egyházi jogintézmények története Az egyházi törvény 

fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata, A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet 

társaságai szabályzatai, A mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban,  

Az egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete. 

A Kánonjogi Tanszékre telepítve önálló, évente frissített kutatási programmal rendelkezik az 

International Canon Law History Research Center (a Fenntartó által 2013-ban megalapítva).  Az 

eddigi legutolsó (10.) ülése 2019. szeptember 13-án volt Velencében (Olaszország).  

 

Folyóiratok, publikációk és konferenciák a kutatás középpontjában: 

 

A kutatásokat előmozdítja számos szakmai konferencia megszervezése, mely a Kari Tanács 

jóváhagyásával szerveződik, s melyen az eredmények bemutatásra kerülnek kötet formájában 



is. 2018-tól PhD tudományos konferenciát szervez minden őszi félévben a Kar, mellyel a 

doktoranduszokat és a teológiai programban résztvevő hallgatókat is egyaránt motiválni 

szándékozik a hitéleti kérdésekben való elmélyülésre, a kutatás és a gazdag források 

használatára és megismerésére. Ösztönözni a külföldi kutatói ösztöndíjak pályázataira. 

Posztdoktori konferenciák szervezésével kívánjuk a jövőben is bevonni a végzett teológiai 

doktorokat a kutatások folytatásába, és újabb területek elemzésére. 

Minden tanévben Nemzetközi PhD Konferenciát is szervezünk, ahol a Hittudományi Kar 

kiválósága jelenhet meg egy tágabb körben. Európa, katolikus egyetemek hálózata, és a PPKE 

HTK-val munkakapcsolatban álló teológiai karok, Passau,Varsó, Bydgoszcz) 

A Hittudományi Kar publikációval is részt vesz a kutatás és a fejlesztés területén a rá jellemző 

tudományág művelésével, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, rendszeresen 

megjelenő periodikái által, Teológia, Folia Theologica et Canonica. A folyóiratok országos 

szinten gyűjti össze a teológiai professzorokat mely a magyar teológia fejlődéséhez is hozzájárul. 

Egyúttal e két folyóiratunk szolgálja a teljes magyar hittudományi előrelépés és kutatás 

fejlesztését. 

 

Minden év elején megrendezésre kerül a Teológiai Tanárok Konferenciája, a konferencia 

anyagai Varia teológica kötetben jelennek meg, ezidáig 11 kötet jelent meg a Szent István 

Társulat gondozásában. 

A 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésként feladatul 

terveztük  a bekapcsolódást a NEK programjaiba. Három féléven át 8-8-8 előadássorozatot 

tartottunk, mely nyomtatott formában is megjelenik 2020. nyarán.  A nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus alkalmat ad arra, hogy a Hittudományi Kar megjelenjen tudományos előadások 

keretében más keresztény szervezetek által szervezett konferenciákon is (Református, és 

Evangélikus egyház, Debrecen-Budapest). Az Echarisztikus Kongresszuson való részvétellel a 

hallgatók és a professzorok elmélyülhetnek az Egyház és az Eucharisztia kapcsolatában, a 

hallgatókat tudományos dolgozat elkészítésére kérjük, amely kreditponttal is jár. 

A Hittudományi Kar professzorai közül kerül ki a Nemzetközi Communio alapítvány vezetője. 

Idei évben konferenciaszervezés, tervezése is a Hittudományi Kar szervezésében és helyszínein 

valósulna meg, továbbá a Communio folyóirat szerkesztése is Puskás Attila professzor úr 

kezében van. 

Nemzetközi konferenciát tartottunk a Ratzinger Alapítvánnyal együttműködve 2019. őszén, A 

közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi 

tanítása tükrében címmel, melynek az első napján a magyar Tudományos Akadémia adott 

helyet, második napján a Hittudományi Kar fogadta a konferencia résztvevőit.  



Könyvtárunk hazánk legjelentősebb teológiai szakkönyvtára, a tudományos kutatás bázisa a 

teológia szakterületén. Célunk, hogy állományunk és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével 

a szakmai igényeket megelőzve állhassunk olvasóink rendelkezésére. 

 

A könyvtári állomány megoszlása 

            Könyv                  170.000 kötet 

            Folyóirat                18.000 kötet  (300-féle kurrens) 

            Különgyűjtemény    15.000 kötet 

            Levéltári anyag        45,50 ifm  (1638-tól) 

Katalógusaink: szerzői betűrendes és szakkatalógus; az állomány 40%-a Huntéka 

integrált könyvtári rendszerben is feltárt. 

A könyvtár folyamatos fejlesztés alatt van ezt mutatja a nagy létszámú tudományos 

könyvállomány, valamint az országban, és közép-európában páratlan folyóirattár, 18.000 

kötettel, amellyel páratlan gazdag alapot tud nyújtani a hallgatóknak, doktoranduszoknak és a 

magyar teológiai tanároknak. 
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