
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
1.2 Kar  Római Katolikus Teológia 
1.3  Intézet Római Katolikus Didaktikai Teológia 
1.4 Szakterület Római katolikus teológia 
1.5 Képzési szint Alapképzés 
1.6 Szak / Képesítés Didaktikai teológia 
 

2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve Egyházjog: Az egyház megszentelői feladata 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Holló László 
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Holló László 
2.4 Tanulmányi év 2020–

2021 
2.5 Félév 2 2.6. Értékelés 

módja 
Vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 
Kötelező - 
alap 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 
3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 
A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 28 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 14 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 14 
Vizsgák 10 
Más tevékenységek: .................. 0 
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 80 
3.8 A félév össz-óraszáma 136 
3.9 Kreditszám 5 
 

4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi • Nincs 
4.2 Kompetenciabeli • Szakmai motiváció és elkötelezettség 
 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

• Video projektorral felszerelt terem 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

• Video projektorral felszerelt terem; internet hozzáférés; könyvtár 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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• Általános egyházi szentség- és házasságjogi alapismeretek birtoklása. 
• Képesség az érvénytelenítő házassági akadályok felismerésére. 
• Képesség a házasság egyházjogi érvénytelenségének felismerésére. 
• Az egyházi büntetőjog és perrendtartás ismerete. 
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• Képesség az egyházi szentség- és házasságjogi ismeretek plébániai, valamint az iskolai és 
felnőtt hitoktatásban való felhasználására. 

• Képesség a keresztény házassági tapasztalat sajátosságainak valamint érvényességi 
kritériumainak vizsgálatára a egyházi házasságjog tükrében. 

 

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

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Bevezetés a házasságjogba Interaktív előadás Témák, könyvészet, 

követelmények bemutatása. 
2. Általános tudnivalók a házasságról  Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 396–409 

3. A házasság lelkipásztori előkészítése  Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 409–415 

4. A házassági akadályok általában  Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 415–420 

5. A egyes érvénytelenítő akadályok  Interaktív előadás Könyvészet: ERDŐ, 420–433 

6. Képesség a házassági beleegyezésre; 
A beleegyezés hiányosságai az értelem 
részéről 

Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 434–441 

7. A beleegyezés hiányosságai az akarat 
részéről; A beleegyezés 
kinyilvánítása;  

Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 441–452 

8. A házasságkötés formája  Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 452–460 

9. A vegyes házasságok; A házasság jogi 
hatásai;  

Interaktív előadás Könyvészet: Erdő, 461–465 

10. A házassági kötelék felbontása; 
Különválás a kötelék 
fennmaradásával; A házasság 
érvényesítése  

Interaktív előadás Könyvészet: ERDŐ, 465–476 

11. Az Egyház megszentelői feladata: 
Előzetes tudnivalók a szentségi 

Interaktív előadás Könyvészet: ERDŐ, 333–347 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

• Általános egyházi szentség- és házasságjogi ismeretek átadása 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 

• A keresztény szentségek, különösen a házasság jogi vonatkozásainak 
megismerése és a készség kialakítása, hogy a felmerülő szentség- és 
házasságjogi kérdésekre a kandidátus választ tudjon adni. 

• A hallgatók betekintést nyerjenek az egyházi büntetőjog és 
perrendtartás területére. 



joghoz; A keresztség  

12. A bérmálás; Az eucharisztia (Erdő, 
347–368) 

Interaktív előadás Könyvészet: ERDŐ, 347–368 

13. A bűnbánat szentsége; A betegek 
kenete; Az egyházi rend (Erdő,) 

Interaktív előadás Könyvészet: ERDŐ, 368–395 

14. Összefoglalás  Interaktív előadás - 

Jegyzet: 

• ERDŐ PÉTER: Egyházjog, Budapest én. 

Kötelező könyvészet 

• Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és 
magyarázattal. (Szerk. ERDŐ PÉTER) Budapest: Franklin Nyomda [é.n.] 

Ajánlott könyvészet 

• FERENC pápa: Mitis Iudex Dominus Iesus motu proprio Erdő Péter bíboros fordításában, 
http://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-mitis-iudex-kezdetu-motu-proprioja. 

• BÁNK JÓZSEF: Kánoni jog I-II. kötet, Budapest 1960. 
• ERDŐ PÉTER: Az egyházjog teológiája, Budapest [é.n.]. 
• FERENCZY RITA - KÁLLAY MÁRTA, Egyházjogi alapismeretek, Budapest 2000 
• HÁRSFAI KATALIN, Bevezetés a házasságjogba. Budapest 2011. 
• HÁRSFAI Katalin, A keresetlevél a kánoni perben, Budapest 2002. 
• KOWAL Janus, A házasság felbontása a hit javára, Budapest 2004. 
• KUMINETZ Géza, A házasság érvényesítése az egyházi törvénykönyv szerint. In: Mivégett vagyunk: 

emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapja tiszteletére (szerk. Török József) Budapest 2001, 
243–262. 

• KUMINETZ Géza, Katolikus házasságjog: különös tekintettel a Latin Egyház jogára, Budapest 2002. 
• KUMINETZ Géza, A házassági kötelék felbontásának, illetve felbomlásának esetei a hatályos jog 

tükrében. In: Az atyák dicsérete: a 60 éves Vanyó László köszöntése (szerk. Kránitz Mihály) Budapest 
2002, 145-170. 

• KUMINETZ Géza, A házasságra való előkészület kánonjogász szemmel. In: A szent atyák nyomdokait 
követve: in memoriam Vanyó László (szerk. Baán István) Budapest 2003, 197-215. 

• KUMINETZ Géza, Az egyház megszentelő feladata. A megszentelés egyéb eszközei IV., Budapest 2005. 
• KUMINETZ Géza, A kiengesztelődés szentségei: a gyónás és a betegek kenete, Budapest 2008.  
• RENCSIK ISTVÁN: Egyházi törvényhozás. Általános szabályok. Házasságjog. Kolozsvár: Gloria Kiadó 

1993. 
• SCHANDA Balázs, Az egyházjog és a világi jog viszonya. In: Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies, 2, 2 

(2013) 271–282. 
• SZUROMI Szabolcs Anzelm O.PRAEM., Kánonjogtudomány és kodifikáció. Megjegyzések a latin 

egyházjog kodifikációjához. In: Iustum Aequum Salutare IV. 2008/2. 83–92. 
• SZUROMI Szabolcs Anzelm, Az 1545 előtti egyházi források hatása a modern kánonjog rendszerére, 

Budapest 2016.  
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Bevezetés a büntetőjogba. Témák, 
könyvészet, követelmények bemutatása. 

Tematika interaktív 
bemutatása 

A szemináriumi tevékenység 
megbeszélése 

2. Biblia és egyházjog Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

3. Az egyházi házasság kialakulása és a 
vonatkozó kánoni előírások története 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

4. A polgári házasság bevezetése 
Magyarországon 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

5. A házasság természetjogi alapjai Tematika interaktív Lásd alább 



bemutatása 
6. A házasság mibenléte és más együttélési 
modellek 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

7. A keresztények közötti házasság szentségi 
méltósága 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

8. A házassági beleegyezéshez szükséges 
értelmi képesség 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

9. A szent rend házassági akadálya a 
Katolikus Egyház jogában 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

10. A kötelékvédő feladatai a házassági 
semmisségi perben 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

11. A valláskülönbség házassági akadálya a 
kánonjogban 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

12. Az unitárius keresztség kihatása a 
katolikus házasságjogi gyakorlatra 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

13. A házastársi szerelem és a házas 
életállapot szabad megválasztása 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

14. A válás hatása a családra Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

15. A személyben és a személy lényeges 
tulajdonságában való tévedés hatása a 
házasság érvényességére 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

16. Az alkoholizmus és a játékszenvedély, 
mint a házasságkötés terheinek vállalására 
való képtelenség oka 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

17. Szexuális devianciák, különösen a 
szexuális túlérzékenység hatása a házasság 
érvényességére 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

18. A pornográfia házassági beleegyezésre 
gyakorolt hatásáról 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

19. Ítélet a házasság lényegi terheinek a 
vállalására való képtelenség miatt indított 
semmiségi perben 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

20. Ítélet a házasság szentség jellegének a 
kizárása miatt indított semmiségi perben 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

21. Ítélet ítélete a kánoni forma hiánya miatt 
indított semmisségi perben 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

22. A feltételes házassági beleegyezés Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

23. A hittől való eltávolodás veszélye - a 
vegyes vallású házasságkötés esetében 

Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

24. A házassági perek új szabályozása Tematika interaktív 
bemutatása 

Lásd alább 

25. Összefoglalás 
A szeminárium 
kiértékelése 

 

 
Általános könyvészet: 

 
• Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici (CIC) hivatalos latin szövege magyar fordítással és 

magyarázattal. (Szerk. ERDŐ PÉTER) Budapest: Franklin Nyomda [é.n.] 
• ERDŐ PÉTER: Egyházjog, Budapest én. 
• Ferenc Pápa saját kezdeményezésre kiadott Az Úr Jézus, aki szelíd bíró kezdetű apostoli levele a 

házasság semmisnek nyilvánításáért folyó kánoni eljárás reformjáról az Egyházi Törvénykönyvben 
(hivatalos latin szöveg magyar fordítással, ford. Erdő P.); SzIT., Budapest 2015. 



https://regi.katolikus.hu/konyvtar/ferenc_papa_mitis_iudex_motu_proprio.pdf 
• KUMINETZ Géza, Katolikus házasságjog: különös tekintettel a Latin Egyház jogára, Budapest 2002. 

 
Speciális könyvészet: 

 
• A Rota Romana Apostoli Bíróságénak perdöntő ítélete a kánoni forma hiánya miatt indított semmisségi 

perben (ford. Szotyori-Nagy Ágnes), Kánonjog 17 (2015) 87-102. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_17_2015/?query=rota%20romana&pg=
88&layout=s 

• A Rota Romana Bíróságának perdöntő ítélete a házasság lényegi terheinek a vállalására való képtelenség 
miatt indított semmisségi perben (ford. Szotyori-Nagy Ágnes), Kánonjog 19 (2017) 99-109. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_19_2017/?query=h%C3%A1zass%C3%
A1g&pg=100&layout=s 

• A Rota Romana Bíróságának perdöntő ítélete a házasság lényegi terheinek a vállalására való képtelenség 
miatt indított semmisségi perben (ford. Szotyori-Nagy Ágnes), Kánonjog 19 (2017) 99-109. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_19_2017/?query=h%C3%A1zass%C3%
A1g&pg=100&layout=s 

• A Rota Romana Bíróságának perdöntő ítélete, a házasság szentség jellegének a kizárása miatt indított 
semmiségi perben. Kánonjog 10 (2008) 117-134. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_10_2008/?query=h%C3%A1zass%C3%
A1g&pg=118&layout=s 

• Benedictus XVI, Alloc, ad Trib. Rotae Romanae, 2006. I. 28, in AAS 98 (2006) 135-138. Összefoglaló 
in: Új jogszabályok X. Az Apostoli Szentszék főbb dokumentumai (jogszabályok és magyarázati 
útmutatások) 2004. V. 24-2006 X. 6. (a kihirdetés szerint) Kánonjog 9 (2007) 135-137. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_09_2007/?pg=136&layout=s 

• Benedictus XVI, Alloc, ad Trib. Rotae Romanae, 2006. I. 28, in AAS 98 (2006) 135-138. Összefoglaló 
in: Új jogszabályok X. Az Apostoli Szentszék főbb dokumentumai (jogszabályok és magyarázati 
útmutatások) 2004. V. 24-2006 X. 6. (a kihirdetés szerint) Kánonjog 9 (2007) 135-137. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_09_2007/?pg=136&layout=s 

• Benyik, György: Biblia és egyházjog. Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica, (75). pp. 
113-134. (2013) http://acta.bibl.u-szeged.hu/30638/1/juridpol_075_113-134.pdf 

• Bojnár Katinka – Schanda Balázs, Házassági jogrendszerek versenye, vagy párkapcsolati szupermarket? 
In: Iustum Aequum Salutare XII. 2016. 2. 171–185. In: 
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20162sz/11_Bojnar_Schanda_IAS_2016_2.pdf 

• Csordás Eörs - Tringer László: Képtelenség a házasságra a férfi szexuális túlérzékenysége miatt. 
Kánonjog 7 (2005) 101–104. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_07_2005/?pg=102&layout=s 

• Csordás Eörs, A valláskülönbség akadálya a katolikusok és muszlimok között, A Szent István 
Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, Új Folyam. 2008/16. szám. 
http://szit.katolikus.hu/feltoltes/CsordAs%20szEkf.pdf  

• Csordás Eörs, Képtelenség a házastársi életközösség vállalására homoszexualitás miatt. Kánonjog 
2(2000) 125–129. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_02_2000/?query=rota%20romana&pg=
126&layout=s 

• Csordás Eörs, Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban különös tekintettel 
katolikusok és muszlimok között a 21. századi Európában (Doktori disszertáció), Budapest 2009. 
http://www.htk.ppke.hu/uploads/File/disszertaciok/Csordas_PhD_Vallaskulonb_definitive.pdf 

• Csordás Eörs: A hűség hiányáról szóló egyenlő értékű ítéletek. Kánonjog 9(2007) 121–124. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_09_2007/?query=rota%20romana&pg=
122&layout=s  

• Csordás Eörs: A vegyes vallású házasság egy különös esete. Kánonjog 11(2009) 99–111. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_11_2009/?query=rota%20romana&pg=
100&layout=s  

• Csordás Eörs: Az alkoholizmus, mint a házasságkötés terheinek vállalására való képtelenség oka. 



Kánonjog 1 (1999) 117–120. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_01_1999/?query=rota%20romana&pg=
118&layout=s 

• Csordás Eörs: Képtelenség a házastársi életközösség vállalására játékszenvedély miatt. Kánonjog 6 
(2004) 151–154. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_06_2004/?query=rota%20romana&pg=
152&layout=s 

• Dési Petra, A polgári házasság bevezetése Magyarországon, Miskolc 2015. http://midra.uni-
miskolc.hu/document/20103/14089.pdf  

• Dr. Molnár Sarolta Judit, A házasság intézményének perspektívái. A köteléket, a tartalmat és az alanyi 
kört érő kihívások tükrében (doktori értekezés), Budapest, 2017. 112–135. In: 
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Moln%C3%A1r_Sarolta_dolgozatkuth.pdf 

• Erdő Péter Megjegyzések a házassági perek új szabályairól, Magyar Sion. Új Folyam X. / LII. (2016/1) 
33-57. http://epa.oszk.hu/01300/01397/00019/pdf/EPA01397_magyar_sion_2016_1_033-057.pdf 

• Erdő Péter, A valláskülönbség házassági akadálya a kánonjogban. Szombat 8/2 (1996) 26–28. 
https://www.szombat.org/archivum/a-vallaskulonbseg-hazassagi-akadalya-a-kanonjogban 

• Erdő Péter, A vegyes házasságok szabályozása a mai latin egyházjogban, Studia Universitatis Babeş-
Bolyai, Theologia Catholica Latina, XLV, 1, 2000, 111–118. 
http://www.jegyes.hu/eskuvo/Erdo_2000.pdf 

• Erdő Péter: A házasság kánonjogi arculata a történelemben. Kánonjog 2(2000) 27–45. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_02_2000/?query=h%C3%A1zass%C3%
A1g&pg=28&layout=s 

• Erdő Péter: A házassági perek új szabályozása - Kérdések és feladatok. Kánonjog 18 (2016) 85–106. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_18_2016/?query=rota%20romana&pg=
86&layout=s 

• Érszegi Márk Aurél, A Rota Romana Bíróság leirata a két pápai motu proprio hatálybalépéséről, Magyar 
Kurír, 2015. december 13, in: https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-rota-romana-birosag-leirata-ket-papai-
motu-proprio-eletbe-lepeserol 

• Ferenc pápa, Rescriptum ex audientia - a házassági perről szóló új törvény végrehajtásáról és 
megtartásáról. Kánonjog 18 (2016) 113–114. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_Kanonjog_18_2016/?query=h%C3%A1zass%C3%
A1g&pg=114&layout=s 

• Frivaldszky János, A házasság és a család: elnyomó hatalmi viszonyok avagy a jog relacionális 
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 

• Az egyházi törvénykönyvnek az Egyházi Tanítóhivatal által történő hivatalos és a jogászok 
többségének véleményét tükröző értelmezést követjük. 
 

 
10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
10.4 Előadás  Az elsajátítandó anyag 

ismerete 
Félévközi zárthelyi dolgozat 20 % 
Félévi szóbeli vizsga 20 % 

Interaktív jelenlét Számontartás 20 % 
10.5 Szeminárium / Labor Egy a megadott témák 

közül szabadon választott 
téma – interaktivitásra 
törekvő – PPT vázlattal 
vetített bemutatása. 

A megtartott referátum 
kiértékelése 

20 % 

Interaktív jelenlét Számontartás 20 % 
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

• Az általános egyházi szentség- és házasságjogi alapfogalmak ismerete. 
• Az értékelési kritériumokban felsoroltakból minimális 45 % megszerzése. 

10.7 A parciális vizsga (félévközi zárthelyi dolgozat) formája 
• A parciális vizsgát a 9. héten tartjuk. A parciális vizsga keretében minden hallgató a tételsorból 

választott egy és azonos kilenc tételpontból álló vizsgalap írásbeli kidolgozásával vizsgázik. 
10.8 A félévi vizsga formája 

• A félévi vizsga szóbeli formában történik. Minden félévi vizsgára jelentkező hallgató a házassági 
akadályokból megadott tizenkét tételből kettőt húz, és szabad választás alapján a két tétel egyikének 
lényegre törő bemutatásával vizsgázik. A vizsga, a másik húzott tétel, ill. szükség esetén az anyag 
többi részéből további kérdések megválaszolásával válik teljessé. A félévi vizsgára a tételsort a 
parciális vizsgát követő héten adom meg. 

10.9 A pótvizsgával kapcsolatos elvárások 
A pótvizsga a pótszesszióban a megadott dátumon mind a parciális, mind pedig a félévi vizsga 
anyagából letehető, az elvárások változatlanok a 10.7 és 10.8 pontokban közöltekhez képest. 



10.10 A szemináriummal kapcsolatos elvárások 
• A szeminárium a vezető tanár által javasolt témák egyikének a szeminárium keretében történő PPT 

bemutatóval kísért, önálló, interaktív bemutatásának értékeléséből áll.  
• A szemináriumon a jelenlét nem kötelező. Hiányzás esetén az egyes szemináriumi témák pótlására a 

szemináriumvezetővel egyeztetve az illető szemináriumi témának a bibliográfia alapján, két A4-es 
terjedelmű oldalon Times New Roman 12-es betűvel, másfeles sorközzel történő vázlatos 
kidolgozásával és a bibliográfia külön oldalon való jelzésével van lehetőség. A vázlatok általi pótlás 
határideje az illető szemináriumi téma bemutatását követő hét vége, azaz péntek du. 16.00 óra. 

• A szeminárium bemutatása szükség esetén kiváltható – amennyiben a hallgató a 
szemináriumvezetővel a félév második hetének végéig ez ügyben egyeztet – egy, a metodológiai 
szabályok figyelembevételével elkészített legalább 10 oldalas szemináriumi dolgozattal. Ebben az 
esetben a dolgozat leadási határideje a szesszió kezdetét megelőző nap. 
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