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3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
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Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás
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Nincs
Szakmai motiváció és elkötelezettség

•

Video projektorral felszerelt terem

•

Video projektorral felszerelt terem; internet hozzáférés; könyvtár

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás
lebonyolításának feltételei
5.2 A szeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai
kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
• 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.

•
•

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)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése
7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

•

Általános egyházi szentség- és házasságjogi ismeretek átadása

•

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.

•

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
1. Bevezetés a házasságjogba

Didaktikai módszerek
Interaktív előadás

2. Az Egyház megszentelői feladata:
Előzetes tudnivalók a szentségi
joghoz; A keresztség
3. A bérmálás; Az eucharisztia

Interaktív előadás

Megjegyzések
Témák, könyvészet,
követelmények bemutatása.
Könyvészet: ERDŐ, 333–347

Interaktív előadás

Könyvészet: ERDŐ, 347–368

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

Interaktív előadás

Könyvészet: ERDŐ, 368–395

5. Általános tudnivalók a házasságról Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 396–409

6. A házasság lelkipásztori
előkészítése
7. A házassági akadályok általában

Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 409–415

Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 415–420

8. A egyes érvénytelenítő akadályok

Interaktív előadás

Könyvészet: ERDŐ, 420–433

9. Képesség a házassági
beleegyezésre; A beleegyezés
hiányosságai az értelem részéről
10. A beleegyezés hiányosságai az
akarat részéről

Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 434–441

Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 441–452

11. A beleegyezés kinyilvánítása; A
házasságkötés formája

Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 452–460

12. A vegyes házasságok; A házasság
jogi hatásai; A házassági kötelék
felbontása
13. Különválás a kötelék
fennmaradásával; A házasság
érvényesítése
14. Összefoglalás

Interaktív előadás

Könyvészet: Erdő, 461–465

Interaktív előadás

Könyvészet: ERDŐ, 465–476

Interaktív előadás

-

Jegyzet:
•
•

HOLLÓ LÁSZLÓ: Egyházjog: Az egyház megszentelői feladata I–XIV (Microsoft Power Point
bemutató)
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.]
• 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.
Ajánlott könyvészet
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

BÁNK JÓZSEF: Kánoni jog I-II. kötet, Budapest 1960.
ERDŐ PÉTER: Az egyházjog teológiája, Budapest [é.n.].
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, 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.

8.2 Szeminárium / Labor
1. Bevezetés
2. Metodikai megfontolások a jogesetek
feldolgozásához
3. Beavató szentségek a gyakorlatban I.
4. Beavató szentségek a gyakorlatban II.
5. Az egyházi rend kiszolgáltatása
6. Különböző házasságjogi és teológiai
megközelítések

Didaktikai módszerek
Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása

Megjegyzések
A szemináriumi tevékenység
megbeszélése
Lásd alább

Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása

Lásd alább
Lásd alább
Lásd alább
Lásd alább

7. A házassági tilalmak
8. A házasság előkészítése és annak jogi
kihívásai
9. Házassági akadályok gyakorlatban
10. Kánonjogi pszichopatológia
11. A házassági akarat defektusai
12. A kánoni forma és jogi kihívásai
13. A házasság kánoni "utóélete", a
szeminárium összefoglalás, értékelés

Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása

Lásd alább

Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása
Tematika interaktív
bemutatása

Lásd alább

Lásd alább

Lásd alább
Lásd alább
Lásd alább
Lásd alább
A szemináriumi tevékenység
kiértékelése

14. Összefoglalás
Szakirodalom a szemináriumi munka számára:

Az egyházi törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és
magyarázattal. (Szerk. ERDŐ PÉTER) Budapest: Franklin Nyomda [é.n.]
Codex Iuris Canonici, 1917, in: https://www.iuscangreg.it/cic1917.php?lang=EN
Erdő Péter, Egyházjog, Budapest, 2014.
Kuminetz Géza, Katolikus házasságjog, Budapest, 2002.
Hársfai Katalin, Pszichopatológia az egyházi bíróságon, Budapest, 2010.
Hársfai Katalin, Bevezetés a házasságjogba, Budapest, 2015.

•
•
•
•
•
•

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
10.4 Előadás

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek

10.3 Aránya a végső
jegyben
20 %
20 %
20 %
20 %

Az elsajátítandó anyag
Félévközi írásbeli dolgozat
ismerete
Félévi szóbeli vizsga
Interaktív jelenlét
Számontartás
10.5 Szeminárium / Labor Egy a megadott témák
A megtartott referátum
közül szabadon választott
kiértékelése
téma – interaktivitásra
törekvő – PPT vázlattal
vetített bemutatása.
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 egy és azonos
kilenc tételpontból álló vizsgalap írásbeli kidolgozásával vizsgázik. A kérdések az első hat kurzus

anyagából lesznek megfogalmazva. Tételsor nincs.
10.8 A félévi vizsga formája
• A félévi vizsga szóbeli formában történik. Minden félévi vizsgára jelentkező hallgató a 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 Szentségjog előadáshoz kapcsolódó szerminárium célja, hogy bevezesse a hallgatókat a római
katolikus egyház szentségjogi gyakorlatába és megismerjék a leggyakrabban felmerülő
szentségjoghoz kapcsolódó jogeseteket.
• A szemináriumi alkalmakon való jelenlét kötelező. Megengedett hiányzások száma: 3. Amennyiben
óraütközés teszi lehetetlenné a szemináriumokon való részvételt, úgy a tényt az előadási időszak
második hetéig kell jelezni a szemináriumot vezető tanárnak.
• A szeminárium sikeres teljesítési feltétele az órai jelenlét és saját előadás tartása. Utóbbi a vezető
tanár által javasolt témák egyikének a szeminárium keretében történő prezentációval kísért, önálló,
interaktív bemutatását jelenti. Célszerű a hallgatónak handout-tal készülni az általa bemutatott
témában.
• A szeminárium értékelése az órai részvételből és a megtartott egyéni előadásra adott jegyből tevődik
össze.
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