
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș -Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 

1.2 Kar  Római Katolikus Teológia Kar 

1.3  Intézet Pasztorálteológiai Intézet 

1.4 Szakterület Római Katolikus Teológia 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Teológiai licenciátus 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Bevezetés a kánonjogba 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Lukács I. Róbert 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve  

2.4 Tanulmányi év 2014/15 2.5 Félév I. 2.6. Értékelés 

módja 

szóbeli 

vizsga 

2.7 Tantárgy 

típusa 

alap 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 1 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 56 3.6 szeminárium/labor  

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 5 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepenvaló további tájékozódás 5 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 5 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)  

Vizsgák 4 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 75 

3.8 A félév össz-óraszáma 56 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  nincs 

4.2 Kompetenciabeli  nincs 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 tábla, vetítő 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 tábla, vetítő 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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A törvény célja általánosságban nem más, mint egy közösség szociális kapcsolatainak a 

rendezése. Az egyéneket a közösség törvényei kötelezik, de ugyanakkor bekapcsolják a közösség 

javaiba is, figyelembe véve a közösség minden egyes tagjának a javát. Az egyéni szabadság 

megvonásával, vagy korlátozásával a törvénynek az a célja, hogy az egyén a szabadságát a közjó 

keretei között élje meg.Az Egyház, mint szociális valóság, az alaptó akarata alapján egy 

hierarchikusan strukturált közösség. Az egyháznak, mint látható közösségnek, törvényekre van 

szüksége, hogy szabályozza a kapcsolatokat, tagjai jogait és a kötelességeit. Ebben a rövid 

kurzusban a törvény természetét és célját vizsgáljuk általánosságban, és megnézzük, milyen 

módon tudjuk meghatározni a kánonjog célját és természetét. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, 

világosan kell ismernünk egy Egyház természetét. Mivel az Egyház egy lelki közösség, 

természetfölötti céllal, törvényei egyediek és különleges dimenziókkal bírnak. Pasztorális 

dimenziói például erősen befolyásolják a törvények megalkotását, magyarázatát és annak 

igazságos, méltányos és irgalmas alkalmazását. 
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  Lelkipásztori szolgálatunkat figyelembe véve az egyház életében, fontos az egyházi törvények 

különböző aspektusainak mélységeibe való beletekintés, hogy akik hozzánk jönnek mindig 

igazságosságot, együttérzést és irgalmasságot tapasztaljanak. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

A törvény természete előadás, magyarázat  

A civil törvény előadás, magyarázat  

Alkotmányos törvény előadás, magyarázat  

A kánonjog Bibliai alapjai előadás, magyarázat  

Az Egyház, az egyházi törvények alapja előadás, magyarázat  

Teológia és kánonjog előadás, magyarázat  

Kánonjog: Tekintély, Igazságosság, Méltányosság előadás, magyarázat  

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 a jogi fogalmak és alapismeretek elsajátítása 

 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 A diákok felkészítése az egyházjog tanulmányozására 

  



A kánonjog pasztorális dimenziói előadás, magyarázat  

Alapelvek az új Kódex szerkesztésénél előadás, magyarázat  

Könyvészet 

BASSETT, W. W., „Law and Institutions in the Apostolic Church” In. The Jurist, 32 (1972), 224 – 233. 

CORIDEN, J.A., “Law in Service to the People of God”, In The Jurist, 41 (1981), 1 – 20. 

FITZMYER, J.A., “Saint Paul and the Law”, In The Jurist, 27 (1967), 18 – 36. 

GALLAGHER, C., “Canon Law and the Christian Community, II. Current Views on the Role of Law”, In 

The Heythrop Journal, 12 (1971), 401 – 424. 

KING, G., “The Acceptance of Law by the Community: A Study in the Writings of Canonists and 

Theologians”, 1500 –1750, InThe Jurist, 37 (1977), 233 – 265. 

MORRISEY, F. G., “The Spirit of Canon Law Teachings of Pope Paul VI”, In Origins, 8 (1978 – 1979), 33 

– 40. 

ORSY, L., Theology and Canon Law New Horizons for Legislation and Interpretation, Collegeville, MN, 

The Liturgical Press, 1992, 211.  

 

8.2 Szeminárium Didaktikai módszerek Megjegyzések 

Az egyházjognak mint szuverén jogrendszernek a 

tanulmányozása és bemutatása 

Előadás, beszélgetés A jogi fogalmak tisztázása. 

A jogi gondolkodás 

elsajátítása. 

Könyvészet  

Erdő P. : Az egyházjog teológiája, Budapest, 1995. 

Ferenczy R. – Kállay M. : Egyházjogi alapismeretek, Budapest, 2000. 

Őrsy L. : Egyházjog és Teológia, Róma, 1977. 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

  

 

 

 

 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  első vizsgaidőpontban szóbeli vizsga ¾ 

   

10.5 Szeminárium / Labor szemeszter idején egyéni munka ¼ 

   

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Az előadott kurzus anyagának általános ismerete, esetlegesen a tanár rávezetésével 



 

 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2014. május 2 .   Dr. Lukács I. Róbert   Dr. Lukács I. Róbert 

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2014. május 5 .      Dr. Székely Dénes 

 


