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1 VŐ . Lumen gentium
25-27, 28, 31.

A hittudományi képzés
az egyházjog szerint
A katolikus egyház jogrendjében egyre nagyobb figyelmet szentel
nek az oktatással és a tudománnyal kapcsolatos kérdéseknek. En
nek egyik oka teológiai jellegű. A II. Vatikáni zsinat különösen kö
zéppontba állította azt a meggondolást, miszerint az egész egyház
részesedik Krisztus hármas: megszentelői, tanítói és kormányzói
küldetésében. l Az egyháznak ez a hármas feladata az 1983-ban ki
adott Egyházi Tdrvénykönyvben szerkezeti elvként is megjelenik, így
a Codex Iuris Canonici kűlön könyvet szentel az egyház tanítói fel
adata témájának (III. könyv). Az 1990-ben kihirdetett Keleti Codex két
külön címben tárgyalja ezt az anyagot (XIV. és Xv. cím). Ennek a
kérdéskömek a keretében a mai kánonjog sokféle tevékenységről szól.
Ezek egyike a hittudományi felsőoktatás, a másik két terület a katoli
kus szellemű alap- és kőzépfokú- r illetve a felsőoktatás.

A továbbiakban arra szorítkozunk, hogya nem profán, hanem
határozottan és főként a katolikus hit tartalmával összefüggő felső

fokú és tudományos szintű egyházi képzést mutassuk be. Erre a
területre nézve a katolikus egyház nem utal semmilyen más jog
rendre, hanem részletekbe menő pontossággal maga szabályozza a
képzés tartalmát. szerkezetét, intézményrendszerét. Természetesen
ezek az egyházi intézmények sem élnek légüres térben, hanem ben
ne állnak a világegyház közösségének meg az egyes országok kul
turális és tudományos életének összefüggésében.

A hittudományi képzés központi irányítása

211. János Pál: Const.
Ap. Pastor bon us, 1988.

VI. 28.: AAS 80(1988)
841-912, art. 112-116.

A hittudományok, azaz a teológia és a vele szorosan összefüggő,

hitelvi szempontból meghatározott és elkötelezett tudományok
(például az egyháztörténelem, a bibliatudomány. a kánonjog, a ke
resztény filozófia stb.) a hivatalos egyházi dokumentumokban szent
tudományok néven szerepelnek. Oktatásukat és kutatásukat külön
pápai törvények szabályozzák. Egészen sajátos törvényi szabályo
zás alá esik az a teológiai felsőoktatás, amely a papnevelés kereté
ben, kizárólag annak céljából történik. Mindezeknek a tevékenysé
geknek és intézményeknek a legfőbb irányító és felügyeleti szerve
az Apostoli Szentszék szervezetén belül a Katolikus Nevelés Kong
regációja. E kongregáció illetékessége a papnevelés és a katolikus
nevelés egészére kiterjed. Működésének három fő területe: 1. a hiva
tásgondozás és a szemináriumok; 2. a katolikus nevelés általános
problémái és a katolikus iskolák; 3. az egyházi és katolikus egyete
mek, fakultások és más hasonló intézmények.2
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Az "egyházi" egyetemek és jakultások

Katolikus egyetemek
alapítási módja

3 AAS 23 (1931)
241-262.

4 Deus scientiarum
Dominus art. 9.

5 Uo. art. 10. §1.
6 Uo. art. 9.

7 Uo. art. 46.§ 1. t.sz

A hatályos Egyházi Törvénykönyv szerint az egyházi egyetem
vagy fakultás név nem egyszeruen a hivatalos egyházi jogi személy
által alapított és fenntartott egyetemeket és fakultásokat jelöli, ha
nem azokat, amelyek a szent vagy a szerit dolgokkal kapcsolatos
tudományok kutatására és tudományos szintű oktatására szolgál
nak. Ezek az intézmények viszont az egyháznak a kinyilatkoztatott
igazság hirdetésére szóló feladatánál fogva a sajátjai (815. k.). Ilyen
tudományoknak szentelt, vagyis katolikus teológiai, katolikus egy
házjogi, katolikus jellegű keresztény filozófiai egyetem vagy fakul
tás kizárólag az Apostoli Szeritszék által történt alapítás vagy jóvá
hagyás útján jöhet létre (816. k.l . §). Ugyancsak a Szeritszékre tarto
zik legfőbb irányításuk is (uo.). A szerit tudományokban csili" az
ilyen egyetemek és fakultások által adott fokozatokat ismeri el az egy
házjog (817. k.). Tehát például katolikus teológiai doktorátust kizáró
lag a fenti kritériumoknak megfelelő katolikus intézményekben lehet
szerezni, Az egyházilag érvényes fokozatok és képesítések azonban a
világegyházban mindenűtt egyenértékűek, az adott képesítéshez, fo
kozathoz kötött egyházi állások betöltésére mindenűtt jogosítanak.

Ezeknek az egyetemeknek és fakultásoknak a szervezetét, mű
ködését az érvényes egyházi jogszabályok keretein belül megszer
késztett saját szabályzatuk és oktatási rendjük részletezi. Ezeket az
Apostoli Szeritszéknek kell jóváhagynia (816.k.2. §).

Milyen ezekben az intézményekben a képzés szerkezete? A
hosszabb történeti áttekintés helyett elégedjünk meg egy rövid uta
lással a mai helyzetet kőzvetlenűlmegelőző időszakra,hiszen a ma
élő és dolgozó teológusok jó része képesítését, fokozatát még az
előző rendszer szerint szerezte. Ezt a korábbi rendszert XI. Piusz
pápa 1931. május 24-én kelt Deus scientiarum Dominus kezdetű, az
egyházi tudományok egyetemeiről és fakultásairól szóló apostoli
rendelkezése határozta meg3

. Ebben a rendszerben az egyetemi
szintű hittudományi képzés lezárását a licenciátus fokozata jelen
tette\ melyet a képzés során korábban megszerezhető bak
kalaureátusi fokozat előzött meg. A doktorátust ez a jogszabály
olyan fokozatnak minősítette,mely az illető tudomány egyetemi
oktatására képesített'. A licenciátus birtokosát a főiskolai szintű
oktatásra tette alkalmassá6

.

Az idézett pápai rendelkezés a szent tudományokban - így a
teológiában - a doktorátushoz ("la urea") a tudományt előbbrévi

vő, a jelöltnek a tudományos kutatásra való alkalmasságát bizo
nyító disszertációt és egyéb feltételeket írt elő? A budapesti hittu
dományi kar esetében ez azt jelentette, hogy az ötödik tanév elvég
zése után, a licenciátus birtokában lehetett doktorátusra jelentkezni.
Ez a legmagasabb teológiai fokozat volt, s azóta is az maradt. A
teológia egyes ágaiból e szerint a pápai rendelkezés szerint már
létezett - és ma is létezik - posztgraduális képzést nyújtó kűlőn
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Posztgraduális képzés

8 AAS 71 (1979)

469·499.

Licenciátus

Doktorátus

9 Sapientia christiana,
art. 25. § 1.

pápai szakintézetekben vagy fakultásokon szerezhető szaklicencia
tus, szakdiploma és szakdoktorátus. Ilyen a Pápai Biblikus Intézet
ben kiadott biblikus szaklicenciátus és szakdoktorátus. a Pontifici
um Institutum Utriusque Iurison vagy egyházi kánonjogi fakultá
sokon elérhető kánonjogi szaklicenciátus és szakdoktorátus. a ké
sőbb alapított Patrisztikus Intézetben szerezhetőhasonló címek stb.
Ezekbe az intézetekbe csak egyetemi végzettséggel (általában teoló
giai végzettséggel) lehetett és lehet ma is beiratkozni. Ezen intézetek
szabályzatai az anyanyelven és a szükséges antik nyelveken kívül
legalább két, a doktorátushoz legalább három nyugati, nemzetközileg
használt nyelv ismeretét írják elő.

Mivel e régebbi egyházi rendszer szerint is az öt év teológia után
a doktorátushoz még egy vagy több év (Budapesten minimum még
egy év) szakképzés volt előírva, és modem nyelv tudását is meg
követelték, a régi rendszerű általános teológiai doktorátus első tudo
mányos fokozat volt. Teológiából azonban ennél magasabb tudo
mányos képesítés nem létezett. A posztgraduális képzést nyújtó pápai
szakintézetekben a licenciátus már szintén ilyen tudományos fokozatnak
felelt meg, az ezekben az intézményekben szerzett doktorátus pedig
mindenképpen a második és legfelső tudományos fokozattal ("nagydok
torátus") egyenértékű.

Ezen a rendszeren módosított II. János Pál pápa 1979. április
lS-én kiadott Sapientia christiana kezdetű, az egyházi egyetemekről
és fakultásokról szóló apostoli konstitúciója'', mely minden teoló
giai karon a háromciklusú képzést vezette be. Öt év után érhető el
a bakkalaureátus fokozata, mely egyetemi diplomának felel meg.
Ezután már nem általános képzés folyik, hanem specializáció, még
pedig az egyes teológiai karok szabályzatában megjelölt (és a
Szeritszék által a szabályzattal együtt jóváhagyott) szakterületeken.
A budapesti teológiai kar például istentan. krisztológia és egyház
tan területeken folytathat szakosító képzést. Ez további két év ok
tatással, dolgozat benyújtásával és licenciátusi fokozattal zárul. E
fokozatot olyan oklevél tanúsítja, melyben meg kell jelölni a teoló
gia egészén belül a specializáció irányát is. A teológia alaptárgyai
ból a szigorlatok letétele már a bakkalaureátushoz kötelező. A
licenciátust megelőző összefoglaló vizsgák tárgya a szakképzés irá
nyának és a jelölt dolgozatának megfelelő.

A teológiai doktorátus megszerzéséhez a licencia után általában
többéves további képzés és önálló, illetve irányított kutatás szüksé
ges. Tudományos értékű disszertáció megvédése és - lehetőség

szerint - publikálása, valamint az előző fokozathoz megkívántnál
több nyelv tudása is elő van írva, de már a doktorátusi ciklusra
való jelentkezéskor gyakran szerepelnek az egyes fakultások sza
bályzatában egyéb követelmények is: például a licenciátus kiváló
eredménye, a téma elfogadása tudományos bizottság részéről stb.

Egyébként ez a doktorátus képesít az egyházi epetemeken a
tanárok legmagasabb kategóriájába való kinevezésre .
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10 AAS 75 (1983) I.

336-341.

11 VÖ. H. Schmitz:

Katholische Theologie
undkirchliches

Hochschulrecht, Bonn,
1992,143·145.

12 Vö. uo. 139-140.

13 Deus scientiarum
Dominus, art. 43. b-h (a

teológiától eltérően

ezek a kurzusok
posztgraduális képzést

jelentenek; uo.art. 25,2
b-c.

Az 1979 óta érvényes rendszerben tehát a licenciátus az első, a
doktorátus a második tudományos fokozatnak felel meg. Termé
szetesen a szent tudományok valamelyik szakterületét művelő pápai
intézetekben vagy fakultásokon (bibliatudomány, kánonjog, patriszti
ka stb.), ahol a képzés elsősorban posztgraduális jellegű, szintén a
licenciátus az első, a doktorátus a második tudományos fokozat. Egyben a
doktorátus az elérhető legmagasabb tudományos képesítés.

Megjegyzendő, hogy a világegyház gyakorlatától eltérő el
nevezéseket használó német teológiai karok, melyek az állami
rendszert követik (konkordátumok alapján), problémát jelentettek
az egyetemes egyházi előírásokhoz való illeszkedés és diplomáik
egyházi egyenértékűségetekintetében. Ezt oldotta meg a Katolikus
Nevelés Kongregációjának 1983. január l-jei hatállyal kiadott dek
rétuma10. E határozat 17. pontja szerint az ötéves teológiai stúdium
után a német egyetemeken adott diploma a bakkalaureátusnak felel
megll. Az egyházi rendszerben a doktorátushoz több feltétel szük
séges, mint amit a német egyetemek a doktorátushoz megkíván
nak12

. Tehát a világegyházban érvényes rendszer szerinti teológiai
doktorátus magasabb képzettséges tanúsít, mint a német állami
egyetemeken kiadott doktorátusok. Magyarországon a budapesti
hittudományi kar a világegyházban érvényes - magasabb - köve
telményrendszert vezette be. Ezt rögzíti az Apostoli Szeritszéktől1989
ben jóváhagyott szabályzata is. Épp ezért a mai budapesti katolikus
teológiai doktorátus teljes mértékben hasonló követelményekre épül,
mint az új felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. tv.) szerinti egyete
mek által kiadható tudományos doktorátus (PhD). A licenciátus két
évével együtt a doktori "program" legalább három évet vesz igénybe.

Ugyanez a magyar törvény 118. §-ában kijelenti, hogy a korábbi
hittudományi doktori cím viselhető. Hogy mikor felel meg e cím a
tudományos doktorátus szintjének, ezt a hittudományi kar ál
lapíthatja meg. A fentiek fényében indokoltnak látszik az 1931-es
hittudományi oktatási rendelkezés és az 1979-es reform (hazánkban
1989-es) bevezetése közti időben szerzett hittudományi dok
torátusokat a tudományos egyetemi doktorátussal egyenértékűnek
tekinteni, legalábbis akkor, ha viselőjük ezenkívül valamely pápai
fakultáson vagy posztgraduális intézetben specializációs diplomát,
illetve szaklicenciát is szerzett, vagy egy hazai katolikus hittudo
mányi karon annak saját szabályai szerint elnyerte a magántanári
habilitációt. Mindezekhez ugyanis a doktorátust megelőző vagy
követő, legalább további két éves szakosító képzésre volt és van
szükségl3. Így a hazai egyetemi tudományos doktori program há
rom évének (1993. évi LXXX. tv. 85. §/6/) ez is megfelel. Ugyancsak
indokolt lehet egyes régi általános teológiai doktorátusok ugyan
ilyen szintű fokozatnak való elismerése akkor is, ha viselőjük ku
lönleges tudományos teljesítményt nyújtott.
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A szemináriumok

14 Főként: Ratio

Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis,

1985. III. 19. Vö. még
Erdő P.: Egyházjog Bp.

1992,180-183; C.
InstCath, Doc., lnquesti
ultimi decenni, 1988. XII.

30: Enchiridion Vaticanum
XI., Bologna 1991,

1245-1326; magyarul:
Irányelvek azEgyház

társadalmi taMásának
tanulmányozásához és

oktatásához a
papképzésben, Bp. 1993.;

C InstCath, Instr,
Inspectis dierum, 1989,
XI. 10:AAS 82 (1990)

607-636 (az
egyházatyák szerepe a

képzésben).

15 Ratio Fundamentalis
, 28; 259. k.1.§

Teológiai képzés

Hazánkban az egyetemes egyházban jellemző történelmi fejlődés

nyomán olyan szemináriumok létesültek és működnek, amelyek
egyszerre nevelési és oktatási intézmények ("tridenti szemináriu
mok"). Céljuk csakis a papképzés (235. k. 1. §, 237-239. k.), melyet
az Egyház Törvénykönyv az egyház saját és kizárólagos jogának ne
vez (232. k.). Kivételes a helyzetük az olyan szemináriumoknak,
ahol az oktatás nagy része valamilyen katolikus teológiai fakultá
son (vö. 817. k) történik (239. kl. §). A szemináriumokban az ok
tatás és a nevelés szerves egységet kell hogy alkosson (244. k.), Ez
a nevelés pedig olyan sajátos lelki nevelés, mely a lelkipásztori
szolgálat ellátására tesz alkalmassá (245. k. 1. §). Hazai szeminári
umaink tehát - a budapesti Központi Papnevelő Intézet sajátos hely
zetétől eltekintve - semmi esetre sem csupán különálló hittudományi
főiskolák mellett műkődő kollégiumok, hanem egységes intézmé
nyek, melyeknek oktatási vonatkozásban hazai jogi minősítés szerint
főiskolai rangjuk van (vö. 1993. évi LXXX. tv. Lsz. melléklet II. B. a).

A szemináriumok alapítója, szabályzatuk elfogadója a megyés
püspök (vö. 237. k., 243. k.), egyházmegyeközi szemináriumok ese
tén pedig az érdekelt püspökök az Apostoli Szeritszék jóváhagyá
sával (237. k. 2. §). A szemináriumok tanárait az illetékes püspök
vagy püspökök nevezik ki (253. k. 1. §), ha pedig valamelyik tanár
feladatához súlyosan hűtlenné válik, ugyanez az egyházi hatóság
mozdítja el (253. k 3. §). Az összes szent tudományok (filozófiai,
teológiai, egyházjogi tantárgyak) tanárainak a Szentszék által elis
mert egyetem vagy fakultás doktorátusával vagy legalább licenci
átusával kell rendelkezniük (253. k, 1. §). A képzés tartaimát és
rendjét az egyetemes egyházjog részletesen szabályozza (252. k. ),
mégpedig nem csupán a Codex Iuris Canoniciben, hanem a Katoli
kus Nevelés Kongregációjának számos utasításában is14

. A szemi
náriumok elöljáróit az egyetemes egyházjog szerint, melyet a pap
képzésnek a Katolikus Nevelés Kongregációja által kiadott alap
szabályai kűlőn is hangsúlyoznakr', a püspöknek kell kineveznie.
A szemináriumok működésére vonatkozóan az egyetemes egyházi
jogszabályok keretein belül a püspöki karoknak országos szabályzatot
is ki kell bocsátaniuk (242. k. 1. §).

A szemináriumokban folyó teológiai képzés szintjét illetően több
lehetőség áll nyitva. Az egyetemes jogban megkívánt minimális kép
zési idő hat év (vö. 250. k.). Több olyan kritérium is elő van írva, mely
a tudományos képzés irányába mutat (latin és más nyelvek: 249. k.,
felkészítés tudományos módszerű kutatásra: 254. k. 2. § stb.). Ha pe
dig a növendékek teológiából tudományos fokozatot kívánnak szerez
ni, folytathatják - papok, szerzetesek egyházi előljáróik engedélyé
vel - tanulmányaikat valamely teológiai fakultáson. Részt vehet
nek más szent tudományok fakultásain (például filozófia, kárion
jog, bibliatudomány stb.) posztgraduális képzésben is.
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16 SC InstCath, Instr.,

Universitas vel facultas
1979, IV. 29: AAS 71

(1979) 500-521, art. 54.

17 Uo.

Affiliáció 
aggregáció 
inkorporáció

18 Universitatis vel

facultatis, art. 47.

19 Sapientia christiana,

art.62. § 2..

20 Uo. art. 48. 1.

21 Uo. art. 48.§ 2.

22 Uo. art. 47.§

23 Uo. art. 62-63.

Mindehhez azonban egy vagy több különbözeti vizsgát kell ten
niűk '", hogy eddigi képzettségük magyar szóval élve egyetemi
szintű végzettségnek feleljen meg, amire a tudományos továbbkép
zés építhető. Ezen vizsgák számát és esetleg egyes tárgyak hallga
tásának kötelezettségét az a fakultás határozza meg, amelyen a je
lölt a második ciklusra (a licenciátus elnyeréséért) beíratkozík". Lé
teznek azonban olyan intézményes megoldások, melyek lehetővé
teszik, hogy a szemináriumban végzett tanulmányok "egyetemi
szintű" stúdiumnak számítsanak. Ezek közül az első, ha a Szerit
szék egy szeminárium keretében működő teológiai intézményt teo
lógiai fakultás rangjára emel. Más megoldás az affiliáció, az aggre
gáció és az inkorporáció. Mindhárom esetben közös, hogy egy sze
minárium vagy más, ennek megfelelő (hatéves) filozófiai és teoló
giai képzést adó egyházi intézmény valamely teológiai fakultás ré
vén ad egyetemi szintű végzettséget, illetve további tudományos
képesítést, egyházjogi nyelven szólva: kánoni fokozatokat. Az affi
liáció esetében az affiliáló fakultás segíti az így kapcsolódó másik
intézményt azoknak a feltételeknek a megteremtésében, melyek az
egyetemi szintű kéflzéshez, így abakkalaureátus fokozatának eléré
séhez szükségesek 8. Az Apostoll Szentszék nyomatékosan ajánlja,
hogy az egyházmegyei és szerzetesi teológiai felsőoktatási intézmé
nyek affiliálódjanak valamely teológiai karhoz.". Az aggregáció le
hetővé teszi, hogy az aggregált intézmény egy teológiai fakultás
segítségével az első és második ciklushoz tartozó képzést és a me~

felelő fokozatokat, a bakkalaureátust és a licenciátust is megadja .
Az inkorporáció az intézményt már teljesen bekapcsolja egy teológiai
kar szervezetébe, mégpedig oly módon, hogy ez az intézmény a
második vagy a harmadik, vagy akár mindkét ciklusban képzést
nyújt, és a fakultás révén a megfelelő akadémiai fokozatokat, vagy
is a licenciátust és a doktorátust is el lehet ott nyerni'". Az inkor
poráció tehát nem annyira az alapképzés egyetemi szintjét. mint
inkább egy posztgraduális képzést folytató intézmény fokozatadási
lehetőségét teremti meg. Általános, de rugalmasan kezelt elv az,
hogy az affiliált és az affiliáló intézmény lehetőleg ugyanabban az
országban vagy kulturális térségben legyen22

. Az affiliációt, az agg
regációt és az inkorporációt a Katolikus Nevelés Kongregációjá
nak intézkedése hozza létre23

. Hazánkban affiliált vagy aggregált
intézmények nincsenek.

A hitoktató- és hittanárképző intézmények

Hitoktatók és hittanárok képzése igen sok módon történhet. Az
egyházjog csak azt szögezi le, hogy a helyi főpásztoroknak kell
gondoskodniuk a hitoktatók megfelelő felkészítéséről, kellő beve
zetésükről az egyház tanításába, valamint a pedagógia elméletébe
és gyakorlatába (780. k.). Lehetségesek olyan képzési formák, ame-
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lyek nem szervezett oktatási intézmény keretében és nem felsőok

tatási jelleggel működnek A világ egyes országaiban ezeknek a
katekéta-kurzusoknak döntő szerepük van az evangelizáció szem
pontjából.

Ismer azonban az egyházi jog olyan felsőoktatásiintézményeket
is, amelyek a katolikus hit tartalmával lényegileg összekapcsolódó,
illetve a keresztény kultúrához tartozó területeken nyújtanak kép
zést. Ezeket a szaknyelv a vallási tudományok felsőfokú intézetei
nek nevezi (821. k.). Ilyenek lehetnek hitoktatóképzők,hittanárkép
zők, nem papságra készülő szerzetesek vagy világiak egyetemi
szint alatti hittudományi oktatására szolgáló intézetek, de lehetnek
posztgraduális képzésre rendelt magasabb fokú intézmények is.
Működhetnek más egyházi felsőoktatási intézménnyel összekap
csolva is. A római pápai egyetemek keretében például számos ilyen
intézet van. Természetesen ezek önálló szabályzattal, tantervvel,
vezetéssel rendelkeznek, de valamilyen formában függnek az egye
tem hatóságaitól.

Az ilyen intézetek alapítása, ha nem a fenti - egyetemek kere
tében műkődő - formákról van szó, a püspöki karok és a megyés
püspökök feladata. A Codex e két szervet egymás mellett említi
(821. k.), ám teendőjük nem azonos. Maga az alapítás a püspök
joga, a püspöki kar az országos koncepció kidolgozására, a terve
zésre hivatott24

, bár természetesen az ország püspökei a püspöki
kar keretében közös intézményt is alakíthatnak Ezeknek az intéz
ményeknek a tantervét, tananyaguk részleteit, szervezetük formáját
az egyetemes egyházjog nem szabályozza. Az alapító egyházi ha
tóságoknak kell erről rendelkezniük - értelemszerűen az adott or
szág felsőoktatási struktúráját is figyelembe véve. Ha valamelyi
kükben a szent tudományok terén kánoni fokozat elérésére való
előkészület is folyik, a dolog természetéből adódóan a képzésnek
illeszkednie kell az adott tudomány egyetemi oktatását szabályozó
egyházi normákhoz.

Hittudományi intézményeink és a magyar jog

Képzés azállami
intézményekben

Hazánkban ma a jog elfogadja azt, hogy a szent tudományok fel
sőfokú oktatása kizárólag egyházi feladat. Minden ilyen képzést
nyújtó intézmény egyházi intézmény. Ezek esetenként egy állami
felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodás kereté
ben dolgoznak, de a képzés a saját ügyük, a végbizonyítványt az
egyházi intézmény adja ki. Ezt az Alkotmány 60. §-a következtében
tekintik szükséges formának

Jelenleg az egyházilag hittudományi fakultásnak minősülő

intézményeket az állam is ilyen szintűnek ismeri el (1993. évi
LXXX. tv. Lsz. melléklet r. B. a), de lehetővé teszi azt is, hogy az
"egyházak" profán tudományokban képzést nyújtó egyetemet
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vagy fakultást tartsanak fenn. Ez a helyzet Budapesten. ahol a
korábban Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadé
mia néven működő ősi egyházi teológiai fakultás mellé a Szentszék
jóváhagyásával a püspöki kar Bölcsészettudományi Kart alapított.
Ez a két karból álló új intézményegyházjogilag katolikus egyetem
nek minősül (807-814. k.). Az Országgyűlés a 2/1993. (IIA.) OGY
határozattal ezt az intézményt Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Bu
dapest) néven ismerte el (vö. 1993. évi LXXX. tv. Lsz. melléklet L
B.a). Az új fakultást, mely 1992 őszén Tanárképző Intézet néven
kezdte munkáját, az 1023/1993. (Vő.) kormányhatározat ismerte el
Bölcsészettudományi Karnák Megjegyzendő,hogy legújabban az
Országgyűlés a budapesti Református Teológiai Akadémia, vala
mint a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Taní
tóképző Főiskola összevonásából keletkezett Károli Gáspár Refor
mátus Egyetemet is elfogadta.

Hasonló a helyzet a hittudományi főiskolák esetében is (1993.
évi LXXX. tv. Lsz. melléklet II. B.a). Az egyetem, illetve a főiskola

elnevezést - mint a fenti példánkon is láttuk - csak az Ország
gyűlés által vagy annak hozzájárulásával létesített intézmény hasz
nálhatja. Vagyis a magyar jogban az egyetemi és főiskolai minőség

az országgyűlési elismerésen alapul (1993. évi LXXX.tv. 2. §/5/).
A hittudományi és az egyéb egyházi felsőoktatási intézmények,

karok, szakok állami jogi helyzete között bizonyos különbség van.
A hittudományi képesítés követelményeit ugyanis az egyházi jog
szabályok határozzák meg, a hittel összefüggő ismeretek tartaimát
az állam az elismeréskor nem vizsgálhatja (uo. 114. § /11). Az ilyen
hittudományi intézmények belső életükben, kormányzásukban is
nagyobb függetlenséggel rendelkeznek (uo. 114. §/3/). Az itt szer
zett oklevél a végzettség szintje tekintetében egyetemi, illetve főis

kolai oklevéllel egyenértékű (uo. 114. §/5/), de a hittudományi ké
pesítés tartalmával az állam nem foglalkozik A világi képesítést
adó karok, szakok, intézmények az államilag előírt képesítési felté
telekhez igazodnak (uo. 114. §/2/). Működésükben természetesen
őket is - mint nem állami és mint egyházi intézményeket - sajá
tos autonómia illeti (uo. 113. §,114. §/4/), de tekintettel a képzés
tartalmának és a szakképesítésnek az állami jogszabályokhoz való
nagyobb kötődésére, helyzetük kevésbé speciális, mint a hittudo
mányi intézményeké.

Az állam nem határozza meg azt a képesítést, mely az iskolai
hitoktatás végzőjének szükséges. Ez kizárólag az egyház feladata,
hisz ő végzi ezt a tevékenységet és nem az állam (1990: IV,tv. 17.
§/2/). Az állam előtt csak az illetékes egyházi hatóság megbízására
van szükség az iskolai hitoktatáshoz. Mégis, az együttműködés

kedvéért a Magyar Katolikus Püspöki Kar más vallási vezetőkhöz
hasonlóan egyetértésre jutott 1991 tavaszán a Művelődési és Köz
oktatási Minisztériummal arról, hogy ahol állami főiskola vagy
egyetem hallgatóinak valamely egyházi (hittudományi) intézmény
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Hitoktató és
hittanárképzés

tanulmányaikkal párhuzamosan képzést nyújt, ott két szint legyen:
a hitoktatói (óvodai és alsó tagozatos hitoktatásra) és a hittanári
(felső tagozatosok és középiskolások oktatására)25. Ez nem zárja ki,
hogy az egyház ugyanebben a képzésben állami felsőoktatási intéz
ménybe nem járókat is részesitsen. és azt sem, hogy maga más
külön tanfolyamokat indítson hitoktatók képzésére. Ez utóbbi tan
folyamok szintje, tartalma csakis egyházi ügy.

A fent említett együttműködéses képzést "egyházi egyetem"
vagy "főiskola" minősítésű intézmények végzik. A saját egyházi
képzés egyéb, államilag főiskolanak vagy egyetemnek el nem is
mert formáival, azok intézményeivel az állam nem foglalkozik,
azokat felsőfokú képzésnek nem ismeri el, és természetesen az ezzel
összefüggő támogatásban sem részesíti őket. Egyházi szempontból
azonban ezeknek a kurzusoknak is komoly pasztorális értéke van.

Összefoglalás

Egyházjogilag a hittudományi felsőoktatásban a következő intéz
ménytípusok léteznek: l. Hittudományi kar (c. 815-820). Csak a
Szentszék alapíthatja vagy ismerheti el. 2. Szemmárium (c. 235-264).
Egyszerre oktatási és nevelési intézmény, papnevelésre szolgál;
egyházjogilag (egyetemes egyházjog, melytől a hazai helyzet nem
tér el!) a benne működő hittudományi főiskola nem különül el tőle.

3. A vallási tudományok felsőfokú intézete (c. 821). Ilyen intézmények
lehetnek hitoktatóképzők,hittanárképzők,magasabb szintű szakin
tézetek stb. Működhetnek más egyházi felsőoktatási intézménnyel
összekapcsolva is.

Eszerint Budapesten van: a/Hittudományi Kar (a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen), melynek teljes hittudományi képzést adó
része a teológus szak; a Kar két másik szakja: bl a Hittanári Szak;
és cl a Levelező Tagozat (hitoktatóképző jelleggel). A két utóbbi a
vallási tudományok felsőfokú intézete, illetve a kar ilyen egyházi
minősítésű szakja. Önálló tanterv és működési szabály szerint vég
zik feladatukat.

Vidéken: Van példa arra is, hogy papi szeminárium nélküli egy
házi hittudományi főiskolán végzik a hittanárok képzését (Veszp
rém). Az államilag (hittudományi) főiskolanak elismert szeminári
umok által nyújtott hasonló képzésnek a szemináriumtól elkülöní
tett (ami a közös órákat nem zárja ki) és külön tantervű, szabály
zatú, bár egyházilag az illető szemináriumra bízott "vallási tudo
mányok felsőfokú intézetében" kell történnie. Tehát célszerű ezeket
külön hitoktatói vagy hittanári szak, tagozat néven megszervezni,
a képzés tartalmát pedig a papképzéstől megkülönböztetni, lehető

leg országosan szintenként egységesíteni. Ennek tervszerű össze
hangolása a püspöki kar szervezésében, az érintett intézmények
részvételével, folyamatban van.
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