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♦ ♦ ♦   ERDŐ PÉTER

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem*

1. ELŐZMÉNYEK

Az 1635-ben Pázmány Péter bíboros, prímás által Nagyszombatban alapított
egyházi egyetemet a Jezsuita Rend működtette. Ennek az állapotnak felelt
meg az az elnevezés, amelyet az Egyetemre működésének első több mint
száz évében gyakran alkalmaztak:  Universitas Archiepiscopalis  Societatis
Iesu. Az Egyetem (1769-től) 1770-től királyi kezelésbe került, így állami in-
tézménnyé vált. 1777-ben az uralkodó az Egyetemet Nagyszombatból Budá-
ra helyezte át és a Budavári Palotába költöztette.1 II. József 1783. december
9-i rendeletével az egyetem karai számára Pesten jelölt ki helyet. Így ismé-
telt helyváltoztatás után az intézmény Pestre került a Hittudományi Kar ki-
vételével, amelynek Pozsonyba kellett költöznie. 1784-től ugyanis II. József
Magyarországon három generális  szemináriumot  létesített.  Ezek egyike  a
Budáról Pozsonyba áthelyezett  Hittudományi  Kar lett.  A másik kettőt vi-
szont, az egrit és a zágrábit az uralkodó 1786-ban pesti székhellyel egyesí-
tette. Így a Teológiai Kar négy éven át két székhelyen működött. 1790-ben
azután megszüntették a generális szemináriumokat. Ezzel azonban a Teoló-
giai Kar működése is megszűnt egészen 1805-ig. Ekkor indult újra Pesten az
Egyetem többi fakultásához csatlakozva.2

A magyar társadalomban a XIX. századtól kezdve folyamatosan terjedő
szekularizáció azt eredményezte, hogy az ország első és jó ideig egyetlen –
immár állami – egyetemét nem lehetett a maga egészében katolikus szellem-

* A jelen írás az erről a témáról A katolikus Budapest című sorozat III. és IV. köteteként megjele-
nő, a főváros katolikus oktatási és nevelési intézményeit bemutató munkában sajtó alatt lévő fe-
jezetünk részben módosított változata.

1 Vö. BEKE Margit, A királyi palota egyháztörténeti vonatkozásai a XVIII. században, in A Buda-
vári királyi palota évszázadai. Ünnepi szám a magyar állam ezeréves fennállásának tiszteletére
(Tanulmányok  Budapest  Múltjából  XXIX) (szerk.  F.  Dózsa  Katalin  – Szvoboda  Dománszky
Gabriella; Budapest 2001) 125-134, főként 128-130. 

2 Vö. SZÖGI László, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. The Illustrated His-
tory of the Eötvös Loránd University (ELTE, Budapest 2010) 33-35. 
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ben működtetni.3 Ezért újra meg újra felmerült annak gondolata, hogy a Hit-
tudományi Kar leválasztásával vagy attól függetlenül új alapítással katolikus
egyetemet hozzanak létre. A XIX. század folyamán egyébként ugyanilyen
okból Nyugat-Európa több országában és Amerikában létre is jöttek katoli-
kus egyetemek. Ezek az intézmények nem tévesztendők össze a középkori,
még állami és társadalmi szinten is a kereszténység mellett elkötelezett or-
szágokban alapított egyetemekkel. Éppen a vallás, az állam és a társadalom
középkori egységének megbomlása tette szükségessé az egyetemeknek ezt
az új típusát, a katolikus egyetemeket.

A hazai katolikus egyetemalapítási kísérletek azonban egészen a XX. szá-
zad utolsó évtizedéig sikertelenek maradtak.4 Ennek oka egyrészt az volt,
hogy a  Magyar  Királyság  és  a  Katolikus  Egyház  teljes  jogi  elválasztása
mindvégig nem történt meg, így legalább a hittudományi oktatás katolikus
azonossága állami intézményen belül konkordátum nélkül is védhetőnek lát-
szott. Másrészt 1948 és 1989 között a hivatalos ideológia nem tette lehetővé
új katolikus felsőoktatás kibontakozását.

Mindezek alapján a Pázmány által alapított egyetem a mai Budapest terü-
letén a maga egészében katolikus egyházi vagy felekezeti jellegű intézmény-
ként nem működött, bár többek véleménye szerint jellegét az állami (királyi)
kezelésbe vételnek nem kellett volna megváltoztatnia. Más volt a helyzet a
Hittudományi  Kar  esetében,  melynek budapesti  történetét  számos értékes
publikáció mutatja be.5

2. A KATOLIKUS EGYETEM MEGALAPÍTÁSA

1989 folyamán állami részről javaslatok hangzottak el a Pázmány Péter Ró-
mai Katolikus Hittudományi Akadémia „visszacsatolására” az Eötvös Lo-
ránd  Tudományegyetemhez.  Csakhogy  Magyarországon  a  Hittudományi
Kar leválasztása az állami egyetemről másként történt, mint például a szom-
szédos Csehszlovákiában. 1950-ben ugyanis a Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsának 23/1950. számú rendelete arról intézkedett, hogy a teológi-
ai  karokat  le  kell  választani  az  egyetemekről,  és  át  kell  adni  azokat  az

3 Adalékok a Pázmány által alapított egyetem sorsához: Pázmány Péter és egyeteme (szerk. Krá-
nitz Mihály – Maczák Ibolya; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 2010).

4 Vö. TÖRÖK József – LEGEZA László, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest 1999) 44-45. 
5 Vö. pl.  TÖRÖK József –  LEGEZA László,  A Hittudományi Kar története 1635–1999 (Budapest

1999) 29-41. (bibliográfiával: 41-42). A kar korábbi történetéhez lásd pl.  DOLINSKÝ, Juraj,  Ge-
schichte der Theologischen Fakultät während der Leitung durch die Gesellschaft Jesu (1635–
1773), in Ústav dejín Trnavskej Univerzity v Trnave/Die Tyrnauer Universität im Licht der Ge-
schichte (szerk. Alžbeta Hološová et alii; Kraków-Trnava 2012) 61-80. 
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illetékes egyházaknak. Így a Magyar Katolikus Püspöki Kar az egyetemről
leválasztott  Hittudományi  Kart  Római  Katolikus  Központi  Hittudományi
Akadémia néven újraszervezte. Az állam ezt az intézményt nyilvános jogú
akadémiának ismerte el, és saját jogrendjében is meghagyta neki a tudomá-
nyos fokozatok adásának lehetőségét. Mivel tehát a budapesti Hittudományi
Kar 1989-ben is tisztán egyházi intézmény volt, az állam egyoldalú intézke-
déssel nem egyesíthette az állami egyetemmel. Ehhez – hittudományi karról
lévén szó – az Apostoli Szentszék hozzájárulása lett  volna szükséges. Ez
azonban sohasem érkezett meg. 

Mivel a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék közötti diplomáci-
ai kapcsolatok helyreállítására csak 1990 elején (február 9-én) került sor, a
Szentszéket 1989-ben még Francesco Colasuonno érsek (a későbbi bíboros)
képviselte az egész régióban. Ő fogalmazta meg a – néhányunk által már
magánkörben tanulmányozott – felvetést, hogy a meglévő egyházi hittudo-
mányi fakultást újabb karok alapításával katolikus egyetemmé kellene tenni.
Colasuonno érsek javaslata a Duna Intercontinental szállodában hangzott el
1989 decemberében,6 amikor a Hittudományi Akadémia küldöttsége (Bolbe-
ritz Pál dékán, Rózsa Huba, Vanyó László és Erdő Péter) eligazítást kért a
további lépésekre, tekintettel a kar irányában is kifejezett beolvasztási javas-
latokra, melyeket a kar nagy tartózkodással fogadott, a Szentszék pedig el-
lenzett. A katolikus egyetem alapításával azonban a hittudomány és az Egy-
ház  kiléphetett  a  szellemi  elszigeteltségből,  katolikus  szellemben  lehetett
volna oktatni világi tudományokat, de az intézmény megőrizhette volna ön-
állóságát és egyházi jellegét. Csakhogy ehhez 1989-ben még hiányoztak a
jogi  feltételek.  Az 1989. október 23-án módosított  Alkotmány (1989. évi
XXXI. törvény) 60. § (3) bekezdése hangsúlyozottan kimondta az állam és
az egyház elválasztott működését. Így eleve valószínűnek tűnt, hogy a ké-
sőbbiekben a hittudományi képzés, illetve a vallásos szellemű oktatási és ne-
velési tevékenység nem az állami intézményekben fog történni. A nem álla-
mi egyetemek létrehozásának törvényi lehetőségét az 1990. évi XXIII., az
oktatásról szóló 1985. évi I. törvényt módosító törvény teremtette meg, fő-
ként  annak 5.  §-a.  A nem állami  felsőoktatási  intézmények létesítésének
alapvető feltételeiről a Kormány 36/1990. (IX. 12.) Korm. rendelete állapí-

6 Francesco Colasuonno érsek John Bukovsky atya kíséretében 1989. december 8. és 16. között
folytatott  tárgyalásokat  Magyarországon.  Itt  többek között  Németh Miklós miniszterelnökkel,
Horn Gyula külügyminiszterrel, Glatz Ferenc kulturális miniszterrel és Kulcsár Kálmán igazság-
ügyminiszterrel találkozott a Püspöki Konferencia tagjain kívül; vö. TÓTH, Tamás, L’Ungheria e
il ristabilimento delle relazioni con la Santa Sede nel 1990, in Rapporti diplomatici tra la Santa
Sede e l’Ungheria (1920–2015) (Atti e documenti 45) (a cura di András Fejérdy; Città del Vati-
cano 2016) 340-341.

7 Az alapítás körülményeihez lásd:  ERDŐ Péter,  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az egyház-
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tott meg szabályokat. Időközben az Országgyűlés 30/1990. (III. 21.) OGY
határozata a budapesti Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Aka-
démiát mellékletében kifejezetten egyetemnek ismerte el. Ezzel vált formai-
lag lehetővé, hogy a meglévő egyetemi rangú intézmény bővítésével katoli-
kus egyetem szülessék.7 Az 1990.  február  9-i  részleges  megállapodással8

helyreálltak a diplomáciai kapcsolatok Magyarország és a Szentszék között.
Az első apostoli nuncius Angelo Acerbi érsek lett, aki lelkesen és hatéko-
nyan támogatta a katolikus egyetem alapítását.9

Közben  elvileg  megoldódni  látszott  a  finanszírozás  problémája  is.  Az
1990. évi IV. törvény 19. § (1) bekezdése ugyanis az egyházi oktatási intéz-
mények számára garantálta „a hasonló állami intézményekkel azonos mérté-
kű költségvetési támogatást”. Mindezek a feltételek, illetve ezeknek a várha-
tó kialakulása vezettek oda, hogy 1989–90 fordulóján, először megbeszélési
szinten, majd egy alapítvány (Katolikus Egyetemi Alapítvány) létrehozásá-
val megkezdődött a Katolikus Egyetem előkészítése. Mivel időközben egyes
vidéki városokban (Esztergomban, Egerben) – az 1948 előtti vagy még ko-
rábbi törekvések nyomán – értelmiségi  körökben ugyancsak felvetődött  a
katolikus egyetem gondolata, az erők szétforgácsolódásának elkerülése vé-
gett  az  ezekben a  kezdeményezésekben fáradozó személyek  is  meghívást
kaptak az alapítvány kuratóriumába. A kuratórium ülésein a tagokon kívül
gyakran meghívottak is részt vettek, akik már az oktatás tervezéséről folytat-
tak megbeszéléseket. A tervek között szerepelt egy egészségtudományi kar
indítása is Kopp Mária vezetésével. Férje, Skrabski Árpád a kuratóriumban
fontos szerepet töltött be. A piliscsabai ingatlan átvételének nehéz időszaká-
ban az elnöki tisztséget is ellátta. Közben 1990. augusztus 15-én kiadásra
került az Ex corde Ecclesiae kezdetű apostoli rendelkezés a katolikus egye-
temekről.10 Ez lehetővé teszi, hogy az Apostoli Szentszéken kívül más hiva-
talos egyházi jogi személyek, például püspöki karok vagy szerzetesrendek is
katolikus  egyetemet  alapíthassanak.  Mivel  eleinte  a  Püspöki  Konferencia
még inkább várakozó álláspontot foglalt  el,  az alapítvány kuratóriumában
felmerült a gondolat, hogy a történelmi előzményekre tekintettel a Jezsuita
Rendet kell felkérni az egyházi alapító intézkedés meghozatalára. Ebben az
ügyben az alapítvány kuratóriuma a jezsuita generálishoz fordult. A részle-
tes választ Giuseppe Pittau, a későbbi érsek adta meg, aki akkor a rendi ve-

megye területén, in  Székesfehérvári Egyházmegye Ünnepi névtára. Dr. Takács Nándor Jusztin
OCD pappá szentelésének 50., megyéspüspöki szolgálatának 10. évében (Székesfehérvár 2001)
64-68; ERDŐ Péter, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem története, in Tíz éves a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem (Budapest 2002) 14-17. Lásd még: TÖRÖK – LEGEZA, Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem. 

8 Szövegének kiadása: Megállapodás a szentszék és a Magyar Köztársaság között (1990. február
9-én), in  Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa–Stato (Bologna
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zetés illetékes tisztségviselője volt. Eszerint a rend Magyarországon ilyen
komoly és összetett feladatot nem tud vállalni. 

Kezdetben a hely kiválasztása is nehéz feladatnak látszott,  hiszen csak
1991 nyarán született meg az 1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingat-
lanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. Ezért irányult a szervezők figyel-
me a volt szovjet katonai objektumok felé, amelyek ekkortájt váltak elha-
gyottá.  Először  egy  pestszentlőrinci,  akkori  néven  Vörösfény  utcai  volt
szovjet laktanya igénylésének lehetősége merült fel, majd a piliscsabai volt
– szintén szovjet – katonai objektum felé terelődött a figyelem, ugyanis az
ottani önkormányzat vezetői szívesen támogatták a kedvező természeti kör-
nyezetben  fekvő  laktanya-együttes  oktatási  célra  való  felhasználását.  A
helyszín alkalmasságának megítélése nem volt könnyű feladat. E sorok írója
többedmagával tanulmányozhatta az elhagyott laktanya állapotát. A látoga-
táson részt vett Mons. Juliusz Janusz, a budapesti Nunciatúra akkori taná-
csosa (később apostoli nuncius Budapesten), aki az ingatlan Budapest köz-
pontjától  való  távolsága  és  meglehetősen  lepusztult  állapota  ellenére,
tekintettel a táj szépségére és a helyzet adta lehetőségre, örömmel bátorította
a szervezőket a terület elfogadására. Így indult az Egyetem előkészítése Pi-
liscsabán, a Székesfehérvári Egyházmegye területén. Az alapítvány az ingat-
lant a Kormánytól 1991 őszén átvette, majd felajánlotta a Püspöki Konferen-
ciának egyetemi oktatási épületek kialakítása céljából.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar, miután gondosan áttekintette a kiala-
kult helyzetet, s mérlegelte a további lehetőségeket, 1991 decemberében el-
érkezettnek  látta  az  időt  a  hivatalos  lépés  megtételéhez,  és  az  Apostoli
Szentszékhez fordult az egyetem alapításának előzetes engedélyeztetése vé-
gett. Miután a pozitív válasz megérkezett (a Katolikus Nevelés Kongregáci-
ója 1992. január 24-én kelt, Prot. N. 223/191/9. számú hozzájárulása), a Ma-
gyar  Katolikus  Püspöki  Kar  46/1992.  számú,  1992.  január  30-án  kelt
rendelkezésével a Budapesten működő Római Katolikus Hittudományi Kar
mellett új egyetemi fakultásként Bölcsészettudományi Kart alapított, és ki-
mondta, hogy az intézmény így katolikus egyetemmé vált. Neve Pázmány
Péter Katolikus Egyetem lett. Az alapítás pillanatában két karból állt: a Hit-
tudományi és a Bölcsészettudományi Karból. Az Egyetem első rektora Gál
Ferenc volt, aki ekkor már teológiai professzorként nyugdíjba vonult, de a

2003) 1704–1707, nr. 3776–3780.
9 ACERBI, Angelo, Società e Chiesa in Ungheria nei primordi del ritorno alla libertà: ricordi di un

nunzio, in Rapporti diplomatici... 20-21. 
10 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem keletkezéséről és sajátos küldetéséről lásd: GROCHOLEWSKI,

Zenon, Köszöntő az Egyetem alapításának 10. évfordulóján, in Tíz éves… 7–10; ERDŐ Péter, Ün-
nepi beszéd az Egyetem alapításának 10. évfordulóján, in uo. 11–12; Küldetésnyilatkozat, in uo.
20–21.
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szervezők kérésére szívesen elvállata ezt a feladatot. 1992. október 4-én a
budapesti Egyetemi Templomban Pio Laghi bíboros, a Katolikus Nevelés
Kongregációjának prefektusa szentmise keretében nyitotta meg az új Egye-
tem első tanévét. Az Egyetemet ebben a formájában (Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem néven) az Országgyűlés 2/1993. (II.4.) OGY határozatával is-
merte  el.  Hamarosan  sor  került  a  Bölcsészettudományi  Kar  egyetemi
fakultásként  való  kifejezett  állami  elismerésére  is,  mégpedig  a  Kormány
1032/1993. (V.6.) Korm. határozatával. Az oktatás az új karon eleinte ideig-
lenesen az irgalmas nővérek budapesti, Ménesi úti épületében folyt, ám köz-
ben megindult a piliscsabai laktanya-ingatlan rekonstrukciója is. A Bölcsé-
szettudományi  Kar  első  olyan  tanéve,  amikor  az  oktatás  színhelye  már
Piliscsaba  volt,  1994  őszén  kezdődött,  amikor  (szeptember  22-én)  az  új
egyetemi campust a Püspöki Konferencia tagjainak, az apostoli nunciusnak
és  más  kiemelkedő személyiségeknek  a  jelenlétében  szentmise  keretében
nyitották meg. Az ünnepségen részt vett Habsburg Ottó is, aki beszédében
hangsúlyozta, hogy a magyarországi demokrácia állapotát a világ ennek az
egyetemnek a sorsán méri le. Kijelentette: „… büszkék lehetünk országunk-
ra. Hallatlan haladás történt és – habár sokan érthető módon elégedetlenek a
mai helyzettel – mégis el kell ismernünk, hogy tényleg óriási lépéseket tet-
tünk előre és ezeknek a lépéseknek egyik legnagyobbika ez a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem. Ugyanis nemzetünknek főleg embereire van szüksége.
Bizony. Pénzre, anyagi javakra is szükség van, de a fő dolog az, hogy legye-
nek emberek, akik képesek lesznek mindazzal működni, amire szükségünk
van a jövő számára, és itt egy egyetem és főleg egy független egyetem sokat
számít. A független egyetem egy vallásos egyetem, s ez pedig a szabadság
jele. Csak azokban az országokban tud katolikus egyetem létesülni, ahol sza-
badság uralkodik. És mivel mi magyarok azon az úton, amelyen megyünk
Európa felé, mindig azt akarjuk mutatni a világnak, hogy szabad nép va-
gyunk, ami nekünk már lehet természetes, de másoknak talán még mindig
mutatnunk kell. Amíg mi ezt úgy fogjuk mutatni, hogy ennek a katolikus
egyetemnek erőt adunk, sikert adunk, jogi lehetőségeket és anyagi lehetősé-
geket adunk, ez talán éppen a mi kormányunk számára is egy nagy és dicső
feladat lesz az eljövendő években.”11

Az Egyetem egészének székhelye továbbra is Budapest maradt. A Böl-
csészettudományi Kar piliscsabai campusán tovább folyt a rekonstrukció.
A megmaradt laktanyaépületek közül több felújításra és átépítésre került.

11 A piliscsabai campus avatásán elhangzott beszédek. Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöké-
nek beszéde, in  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve
(1992–2000) (Piliscsaba 2003) 34-35.

12 Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve (2Budapest 2003) 221. 
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A campus ékessége az újonnan emelt és 2001-ben átadott Stephaneum, mely
Makovecz Imre alkotása. 

3. AZ EGYETEM FEJLŐDÉSE

1994. július 3. és 9. közt Esztergomban az 1993 pünkösdjétől megváltozott
nevű és kiterjedésű Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megtartotta első
zsinatát.  Ez egyben a II.  világháború utáni első egyházmegyei zsinat volt
Magyarországon. A zsinat világi résztvevői közt volt Zlinszky János12 alkot-
mánybíró is, aki a római jog elismert szakértője volt. E sorok írójának emlé-
kezete szerint ebben az időben Esztergomba látogatott Maróth Miklós is, aki
a  Pázmány Péter  Katolikus  Egyetem Bölcsészettudományi  Karának  meg-
szervezője és első dékánja volt. Az ő egyetértésével fordultak Paskai László
bíboros úrhoz, aki támogatta az elgondolást, és felajánlotta a szerveződő jogi
kar számára a hajdani esztergomi Nagyszeminárium szinte romos állapotban
lévő, de méreteiben impozáns – Hild József által tervezett – épületét, ame-
lyet a szovjet csapatok néhány évvel korábban (már 1990-ben) kiürítettek.
Az ajánlat reálisnak tűnhetett, hiszen ekkor az Alkotmánybíróság ténylege-
sen Budapesten működött, de székhelye hivatalosan Esztergom volt. 

Az Egyetem Jog- és Államtudományi Karát a Püspöki Konferencia 1995.
április 3-án alapította meg. Hamarosan megszületett a Kar állami elismerése
is. Kezdetben a képzés a Vincés nővérek Ménesi úti házában folyt, amelyet
addig a Bölcsészettudományi  Kar használt.  A kar székhelye  a Szent István
Társulat  hajdani  épületébe,13 a  budapesti  Szentkirályi  utca  28-30-ba  került,
amelyet ekkor adtak vissza a Katolikus Egyháznak. Ezután a kar vásárlással
jutott az ezzel az ingatlannal szomszédos, Szentkirályi utca 26. számú épület-
hez. Erre nagy szükség volt, hiszen a gyorsan növekvő hallgatói létszám miatt
a meglévő ingatlan szűknek bizonyult. Közben folyt az épületek felújítása is,
ami egyrészt azok igen leromlott állapota, másrészt új rendeltetésük miatt ha-
laszthatatlanná vált. A munkálatok idején az oktatás egy része a környéken bé-
relt helyiségekben folyt. Az évek során kialakultak a kar kutatási egységei is.14

1998  júniusában  a  Püspöki  Konferencia  egyházilag  megalapította  az
Egyetemen az Információs Technológiai Kart is, melyet egyetemi fakultás-
nak az állami hatóságok 2001-ben ismertek el. A kar szervezője Roska Ta-
más volt, aki magának az Egyetemnek a létrehozásában és fejlesztésében is

13 Vö. MÉSZÁROS István, A Szent István Társulat százötven éve 1848–1998 (Budapest 1998) 104 és
119;  Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Alumni évkönyv 2015. 380 éve Pázmány 1635–2015
(Budapest 2015) 16.

14 PPKE: Alumni évkönyv 2015… 78-83. 
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alapvetően fontos szerepet játszott. Hazai és amerikai kutatói tapasztalatai
alapján a kar tevékenységében súlyponti szerepet szánt a kutatásnak, mely a
későbbiekben  számos  laboratórium  és  szervezeti  egység  révén,  erőteljes
együttműködési kapcsolatrendszer segítségével ki is bontakozott.15 A fakul-
tás számára Budapesten, a VIII. kerületben (Práter u. 50A) modern székház
épült 2004-ben, Balázs Mihály tervei szerint.

1996-ban az Apostoli Szentszék az Egyetemen fakultási jogú Kánonjogi
Posztgraduális  Intézetet  alapított,  a  Katolikus  Nevelés  Kongregációjának
975/96. számú 1996. november 30-án kelt határozatával.16 Az Intézet sza-
bályzata és működési rendje a kánonjog előírásai szerint, a római Pontificia
Università Gregoriana Kánonjogi Kara szabályzatának és az ott szerzett ta-
pasztalatoknak az alapján került kidolgozásra. A Szentszék a szabályzatot az
alapításkor jóváhagyta. Az oktatás megkezdésében számos külföldi profesz-
szor is részt vett különböző római egyetemekről és más kánonjogi karokról.
Az oktatás hivatalos nyelveként a magyar mellett az olasz és a német is elis-
merésre került. Ennek hatása volt a külföldi tanárok és diákok részvételére
az Intézet életében. A diplomát szerzők, sőt a habilitálók között kezdettől
fogva külföldieket is találunk a hazai és határon túli magyarokon kívül. Az
Intézet már 2001 őszén házigazdája és szervezője volt a Nemzetközi Kánon-
jogi  Társaság  és  a  Keleti  Kánonjogi  Társaság  közös  kongresszusának.17

2008 nyarán pedig az esztergomi Szent Adalbert Központtal együtt – mely a
régi  Nagyszeminárium  2006-ban  helyreállított  és  modernizált  épületében
működik – házigazdája volt a Középkori Kánonjogi Társaság XIII. nemzet-
közi kongresszusának.18 Azóta intézményes keretek közt is kiveszi részét a
nemzetközi kutatómunkából.19 Az intézet keretében 2013-ban Nemzetközi
Kánonjogtörténeti  Kutatócsoport20 alakult,  melyet  a  Püspöki  Konferencia
megerősített. 2014-ben kinevezték a csoport törzstagjait is.

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet alapítása után néhány évvel a Nevelé-
si Kongregáció az Egyetem egészét 1999. március 25-én kelt határozatával
(lásd alább, I. függelék) szentszéki alapításúvá tette.21

15 A legjelentősebb kutatásokról lásd: PPKE: Alumni évkönyv 2015… 102-110.
16 Megjelent: „The authentic love is service of the salvation of souls through wise validation of jus-

tice”. 20th Anniversary of the Institute of Canon Law „ad instar facultatis” of the Pázmány Pé-
ter Catholic University, in Folia Theologica et Canonica, Supplementum (2016) 5-6. Az intézet
történetéhez lásd: SZUROMI, Szabolcs Anzelm, Canon Law Institute in Budapest (1996–2016), in
uo. 7-10; ERDŐ, Péter, Nuovo Istituto di diritto canonico a Budapest, in Periodica de Re Morali,
Canonica, Liturgica 86 (1997) 387-389. 

17 A kongresszus aktáinak kiadása: Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiasti-
co. Il diritto canonico di fronte el terzo millennio. Atti dell´XI Congresso Internazionale di Dirit-
to Canonico e del XV Congresso Iinternazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orien-
tali – Territoriality and personality in canon law and ecclesiastical law. Canon law faces the
third millennium. Proceedings of the 11th International Congress of Canon Law and of the 15th
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Az alapítólevél kiadása azt jelentette, hogy a Szentszék sajátjának tekinti
az intézményt, amelynek szabályzatát is jóváhagyta. Az Egyetem fenntartója
továbbra is a Magyar Katolikus Püspöki Kar maradt. A legmagasabb szintű
elismerés annak szólt, hogy az intézmény időközben jelentősen fejlődött. Ok-
tatóinak együttese, fakultásainak tudományos minősége és pénzügyi hátteré-
nek folyamatos biztonsága miatt a Szentszék garantálva látta a szabályszerű,
tudományos tevékenységet és a  katolikus szellemben történő működést.  A
dekrétum arra is utal, hogy az Egyetem az egyházi tanítóhivatal vezetésével a
régió egészében tudja képviselni a tudományt és az evangéliumot.

4. A MAI HELYZET

A szentszéki alapító határozat óta az Egyetem tovább fejlődik. Intézmény-
fejlesztési  tervét  a  Püspöki  Konferencia  és  az  illetékes  szakminisztérium
már a kétezres évek elején elfogadta. Azóta a magyar felsőoktatás számos
reformon és átszervezésen ment keresztül. A képzés és a diplomák egységes
rendszerének  kialakítása  érdekében  számos  európai  ország  csatlakozott  a
„bolognai folyamathoz”, mely az egész földrész felsőoktatási szisztémájá-
nak egységesítését tűzte ki célul. Ez az alkalmazkodás azonban a különböző
periódusokban más és más formában történt. 2011-ben új felsőoktatási tör-
vényt adtak ki (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról), melyen
azóta (pl. 2015-ben) további jelentős módosításokat hajtottak végre. Időköz-
ben számos alkalommal volt szükség – az állami rendelkezések és az Egye-
tem fejlődése miatt – az egész intézmény, a karok, a szakok, a doktori prog-
ramok, majd a doktori iskolák akkreditációjára. A 2012-től 2016-ig érvényes
intézményfejlesztési terv időszakának lejártával 2016-ban az állami előírá-
sok újabb négy évre (2020-ig) szóló intézményfejlesztési terv kidolgozását
kívánták, melyet a Püspöki Konferencia és az állami hatóságok elismertek.22

International Congress of the Society of the Law of the Eastern Churches. Budapest, 2-7 Settem-
bre 2001 (szerk. Erdő Péter – Szabó Péter; Budapest 2002) 927 o.

18 A kongresszus aktáinak kiadása: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Me-
dieval Canon Law. Esztergom, 3-8 August 2008 (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsi-
dia, Vol. 14) (szerk. Erdő Péter – Szuromi Szabolcs Anzelm; Città del Vaticano 2010) XXIV +
848 o.

19 PPKE: Alumni évkönyv 2015… 39-41.
20 Vö.  SZUROMI Szabolcs Anzelm,  Egy nemzetközi szintű középkori kánonjogtörténeti kutatócent-

rum kialakulása, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24 (2012) 1-2/95-106. 
21 A határozat latin szövegét lásd: TÖRÖK – LEGEZA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 52-53. 
22 Vö. SZUROMI Szabolcs Anzelm – FERENCZY Rita, A Pázmány Péter Katolikus Egyetem működése

a kánonjog és a magyar jogszabályok tükrében, in Kánonjog 18 (2016) 67-83, főként 81.
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2013-ban  az  Egyetem  elnyerte  a  Kiemelt  Felsőoktatási  Intézmény  cí-
met,23 az Információs Technológiai és Bionikai Kar pedig a Kutatókar24 mi-
nősítést. Ez a tény is jelzi, hogy a „Pázmány” elfoglalta méltó helyét a ma-
gyar felsőoktatás rendszerében.

Közben új törvény jelent meg a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
(2011. évi CCVI. törvény), mely azóta is többször módosult. Erre való te-
kintettel is jelentős garanciát jelent a működésben az Apostoli Szentszék és
Magyarország közt 2013. október 21-én kötött megállapodás,25 mely a felek
közt 1997. június 20-án aláírt magállapodást26 módosította és pontosította.

2007-ben az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola, mely a hajda-
ni  esztergomi  érseki  tanítóképző  államosítása  után  1991-ig  állami  intéz-
ményként,  majd külön szerződés alapján az Esztergomi (1993-tól  Eszter-
gom-Budapesti)  Főegyházmegye  fenntartásában  egyházi  intézményként
működött, integrálódott a Pázmány Péter Katolikus Egyetembe mint annak
5. kara. A kar első dékánja a főiskola addigi rektora, Gaál Endre lett. Ez a
Tanítóképző Fakultás 2013-ban beolvadt a Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi  Karba Tanárképző Intézet  néven.  Időközben ugyanis  –  az oktatott
szakok spektrumának bővülése miatt  –  a Bölcsészettudományi  Kar 2012.
február 1-től a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar nevet vette fel. A
karon számos műhely alakult a különböző területeken végzett kutatások szá-
mára.27

Ugyancsak a tevékenység bővülése indokolta, hogy az Információs Tech-
nológiai Kar neve 2013. május 1-től Információs Technológiai és Bionikai
Kar lett.

A bölcsészhallgatók egy része Piliscsabán, a Székesfehérvári Egyházme-
gye területén tanul. Más részük Budapesten, többek között az Egyetem által
megvásárolt VIII. kerületi Mikszáth Kálmán tér 1. számú épületben (Sophi-
anum), ahol a korábbi évtizedekben a Piarista Gimnázium, azelőtt pedig a
Sacré  Coeur  nővérek  Sophianum Katolikus  Leánygimnáziuma  működött.
Különböző szerzetesközösségek kollégiumokkal és az egyetemi lelkipász-
torkodásban való részvétellel támogatják az intézmény működését. Gyümöl-
csöző munkakapcsolat alakult ki az Egyetem és a különböző egyházi oktatá-
si intézmények között is.

23 A  nemzeti  felsőoktatási  kiválóságról  szóló  24/2013,  (II.  5.)  Kormányrendelet  alapján.
1104/2013, (III. 7.) Kormányhatározat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási
intézménnyé minősítéséről, in Magyar Közlöny (2013. március 7.) 39. sz.

24 A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013, (II. 5.) Kormányrendelet alapján.
25 Acta Apostolicae Sedis 106 (2014) 207-219; a Katolikus Egyetemről: 2. cikk (1) – (2), (4) – (8):

uo. 211-212. Magyarországon becikkelyezte a 2013. évi CCIX. tv.
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Az Egyetem épületeiről, karainak történetéről és sajátságairól 2015-ben fi-
gyelemre méltó összefoglalás jelent meg, mely az Egyetem oktatóinak, jelen-
legi és volt hallgatóinak közreműködésével jött létre.28 Az Egyetem és a ka-
rok jelenlegi működéséről, a képzés és kutatás szervezetéről és a hallgatók
számára rendelkezésre álló lehetőségek széles választékáról az Egyetem hon-
lapja közöl friss és részletes tájékoztatást.29 Az oktatók tudományos publiká-
cióinak  jegyzékét  és  idézettségét  a  Magyar  Tudományos  Művek  Tára
(MTMT) digitális formában tartalmazza.30 Az Egyetem kezdettől (2010) részt
vesz intézményként is ennek a jegyzéknek a létrehozásában és fejlesztésében.

Az Egyetem egésze, az egyes karok, intézetek és más oktatási és kutatási
egységek számos magyar és idegen nyelvű folyóirat és könyvsorozat (lásd
IV. Melléklet) szerkesztésének, illetve kiadásának felelősségét is vállalták.
Ezek közül több jelentősen kiveszi részét a hazai és nemzetközi tudományos
eszmecserében. Az Egyetem tudatosan vállalja a magyarországi felsőoktatás
sajátos helyzetéből adódó kettős terhet: egyrészt a hozzájárulást a szakterü-
let nemzetközi fejlődéséhez, amihez nemzetközi nyelvű publikációk szüksé-
gesek; másrészt a kapcsolat építését a hazai bázissal és az itthoni gyakorlati
élettel, amihez viszont a magyar nyelvű kiadványok nélkülözhetetlenek. A
folyóiratok, sőt a könyvsorozatok anyagának nagy része elektronikus formá-
ban a világhálón is olvasható. Egyes szakterületeken a tudományos munka
olyan műhelyei alakultak ki a „Pázmányon”, amelyek országosan, vagy akár
regionálisan is egyedülállók. Az Egyetem önálló elektronikus kiadót is mű-
ködtet az Információs Technológiai és Bionikai Kar eszközállományának se-
gítségével Pázmány University Electronic Press (Pázmány Egyetemi Elekt-
ronikus Kiadó) néven.

Az Egyetem központi épületében és a karokon kápolnák működnek, ame-
lyek a közös liturgia, imádság és lelki programok helyszínei. Mindenütt al-
kalmuk van a hallgatóknak a katolikus hit megismerésére és a képzésük irá-
nyának megfelelő katolikus kulturális értékek elsajátítására.

A hallgatók létszáma 2016 őszén meghaladta a tízezer főt.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tagja az alábbi nemzetközi szerveze-

teknek: FUCE – Federation of European Catholic Universities; IRUN Inter-
national Network; IFCU: International Federation of Catholic Universities;
Danube Rectors'  Conference (DRC). Igen dinamikusan fejlődtek az Egye-

26 Acta Apostolicae Sedis 90 (1998) 330-341. 
27 PPKE: Alumni évkönyv 2015… 58-61. 
28 PPKE: Alumni évkönyv 2015... 9-33 (épületek); 34-53 (HTK, KJPI); 54-69 (BTK); 70-93 (JÁK);

94-117 (ITK).
29 http://www.ppke.hu.
30 http://vm.mtmt.hu.
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tem kapcsolatai a hazai és külföldi egyetemekkel.31 Ez részben megállapo-
dásokban rögzített közös képzési és kutatási tevékenységben, részben okta-
tók és hallgatók cseréjében, illetve más formákban fejeződik ki. Az Egyetem
vezetésével, lengyel, cseh, szlovák és horvát egyetemek részvételével ala-
kult meg 2015-ben a Research University Network of the „Visegrad Plus”
Group, mely további regionális kutatási együttműködéseket tesz lehetővé.

A Katolikus Egyetem budapesti jelenléte és megerősödése döntően hoz-
zájárul Egyházunk küldetésének teljesítéséhez a tudomány, a kultúra és a
felsőoktatás világában és nagy mértékben elősegíti hazai katolikus közössé-
günk kapcsolatait a Világegyházzal, a nemzetközi szellemi élettel és a társa-
dalommal.

1. MELLÉKLET: SZENTSZÉKI ALAPÍTÓ HATÁROZAT32

N. 1151/98.

A Katolikus Nevelés Kongregációja (Szemináriumok és Oktatási Intézmé-
nyek Kongregációja)

Amikor Pázmány Péter SJ bíboros őeminenciája, esztergomi érsek 1635-ben
Nagyszombatban Jézus Társaságának vezetése alatt egyetemet alapított, en-
nek az intézmények az első kara a Teológiai Fakultás volt. Bár az egyetem
1770-ben királyi egyetemmé alakult át, és 1777-ben Nagyszombatból előbb
Budára, majd 1784-ben Pestre helyezték át, Hittudományi Kara küldetését
1950-ig teljesen és intézményesen folytatta.

Ebben az esztendőben a Hittudományi Kart a világi egyetemről hivatalo-
san leválasztották, átadták a Magyar Püspöki Konferenciának. 1980-ig Ró-
mai Katolikus Hittudományi Akadémia, később pedig Pázmány Péter Hittu-
dományi Akadémia néven működött.

Különböző súlyos körülmények okozták, hogy a Hittudományi Kar a vi-
lági egyetemnek nem lehetett része. Az idők változása indokolttá tette, hogy
a Hittudományi Karhoz más felsőoktatási egységeket is kapcsoljanak, úgy,
hogy az említett kar katolikus egyetemmé alakuljon. Ezt a szándékot a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia szívesen fogadta, és 1992. január 30-án
Budapesten megalapította a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, mely az
évek során egyre növekedett és különböző karokkal és intézetekkel bővült.

31 Az egyetemközi kapcsolatokhoz és a nemzetközi szervezetekben való részvételhez 2002-ig lásd:
Tíz éves… 35-39. Az újabb, kiterjedt kapcsolatrendszerhez lásd az Egyetem honlapját:
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A nevezett katolikus egyetem főtisztelendő rektora 1998. június 15-i kér-
vényében  arra  kérte  Kongregációnkat,  hogy  jóindulatúan  mérlegelje  az
Egyetem a kánoni alapításának alkalmasságát a kérdésre vonatkozó szabá-
lyok szerint.

Ezért a hely és idő különböző körülményeit mérlegelve, figyelembe véve
mind az Egyetem tanulmányi struktúráit, mind karainak és intézeteinek fel-
építését, az oktatók számát és tisztségükben való előmenetelét, valamint a
hallgatók felvételét és azokat az egyetemi tanulmányokat, melyeket a külön-
böző akadémiai fokozatok elnyerésére el kell végezniük; szem előtt tartva
továbbá azokat a tudományos felszereléseket és oktatási segédeszközöket,
amelyekkel az egyetem rendelkezik, valamint az a biztos pénzügyi hátteret,
amely az egyetemi életnek garanciája; tekintettel Magyarország püspökei-
nek egyetértésére, akik biztosítják az egyetem gyümölcsöző fejlődését a ka-
tolikus nevelés elvei szerint, hogy az műhelye és vezetője legyen a térségben
mindazon törekvéseknek, melyek a magasabb tanulmányok terjesztését szol-
gálják az Evangélium fényében az Egyházi tanítóhivatal vezetésével; a jelen
határozattal, a CIC 807. kánonja, valamint az Ex corde Ecclesiae kezdetű
apostoli rendelkezés általános szabályai 3. cikkelyének 1. §-a szerint

a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet
Budapest városában

kánonilag megalapítja és megalapítottnak nyilvánítja. Az Egyetem Hittudo-
mányi Karból, Bölcsészettudományi Karból, Jog- és Államtudományi Kar-
ból, Informatikai Karból és fakultási jellegű Kánonjogi Intézetből áll. Műkö-
dését az Egyetem Kongregációnk által jóváhagyott Szabályzata irányítja.

Központi hatóságunk megerősíti továbbá, hogy a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia elnöke hivatalánál fogva az Egyetem nagykancellárja, aki
a Szentszék nevében az Egyetemnek a saját Szabályzata szerint felügyeletet
gyakorol, tiszteletben tartva mindazokat a jogokat és kötelességeket, terhe-
ket és tiszteletbeli jogokat, amelyek a kánonilag alapított katolikus egyete-
meket megilletik,  egyebekben megtartva mindazt,  amit  a jog szerint meg
kell tartani, minden ellenkező rendelkezés hatályon kívül helyezésével.

Kelt Rómában, Kongregációnk székhelyén, 1999. március 25-én, az Angyali
Üdvözlet ünnepén.

Pio Laghi Giuseppe Pittau SJ
bíboros, prefektus titkár

http://www.ppke.hu/egyetemunk/partner-kapcsolatok-kepzesek.
32 Székesfehérvári Egyházmegye Ünnepi névtára... 67-68; Tíz éves… 18-19.
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2. MELLÉKLET: KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2002-BEN33

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara a Pázmány Péter
bíboros, prímás esztergomi érsek által 1635-ben Nagyszombatban alapított
Egyetem  Hittudományi  Karának  jogutódja.  Bölcsészettudomány  Karát  a
Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia  alapította  az  Apostoli  Szentszék
1992. január 24-én kelt hozzájárulásával, mely az Egyetem egészét Katoli-
kus Egyetemnek ismerte el. A Jog- és Államtudományi Kart a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia 503/1995. számú határozatával, az Információs
Technológiai Kart az 1246/1998. számú határozatával alapította. Az Egyete-
men belül a Hittudományi Kar és a Kánonjogi Posztgraduális Intézet egyhá-
zi fakultás jelleggel bír, és a „Sapientia Christiana” kezdetű apostoli rendel-
kezés  és  az  egyházi  fakultásokra  vonatkozó  többi  egyházi  jogszabályok
keretei  között  működik.  Az  Egyetem  Magyarországon  államilag  elismert
egyházi egyetem, összhangban az 1032/1993. (C./6.) kormányhatározattal,
valamint a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXXX. Törvény 1. sz. mellék-
letével.

Az Egyetem a Katolikus Egyház és a Magyar Köztársaság jogrendjében
jogi személyiséggel rendelkezik. A Katolikus Egyházban hivatalos egyházi
jogi személynek (persona iuridica publica) minősül. Az Egyetem székhelye
Budapesten található, itt működik a Jog- és Államtudományi Kar, valamint a
Hittudományi Kar; ugyanakkor az Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pi-
liscsabán oktat. Az Egyetem a jognak megfelelően karokat és önálló karközi
szervezeti  egységeket  alapíthat  és  tevékenységet  folytathat  Magyarország
más pontjain is.

Az Egyetem a katolikus egyetemekről szóló „Ex corde Ecclesiae” kezde-
tű apostoli rendelkezés szerint működik és tölti be egyházi küldetését. Emel-
lett sajátos célkitűzései különösen a következők:

Az Egyetem tudományos közösség, mely szigorúan és kritikusan segíti
elő az emberi méltóság és a kulturális örökség védelmét és fejlődését kuta-
tással, oktatással és azokkal az egyéb tevékenységekkel, amelyeket a helyi
nemzeti és nemzetközi közösségnek nyújt, különösen a hittudomány és az
oktatott humán tudományok terén, de lehetőségeihez mérten a természettu-
dományok területén is.

Az Egyetem törekszik
•  egyetemes,  átfogó,  elmélyülésre  és  szintézisre  képes  tudományos

szemléletre,
• az emberi személyiség, a keresztény és európai műveltségeszmény és a

család tiszteletére,

33 Tíz éves… 20-21. 
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• az együttműködési készségre, mások értékeinek elismerésére,
• a tudomány nyíltságára, nemzetköziségre, autonómiájára és az egyete-

mi szabadság biztosítására az egyén és a közösség jogai, az igazság és
a közjó határai között,

• az ország és a magyarság – Pázmány Péter akaratával megegyező –
szellemi és etikai felemelkedésének szolgálatára,

• a keresztény életszemlélet és a katolikus tanítás megismertetésére, az
erre  épített  szellemiség szeretetére,  átélésére  és  megvalósítására  az
egész egyetemi tevékenységben, különösen pedig a nevelésben.

Az egyetem mint katolikus egyetem rendelkezik az alábbi lényeges tulaj-
donságokkal:

• katolikus eszmeiség, nemcsak az egyének, hanem az egyetemi közös-
ség részéről is,

• állandó reflexió az emberi tudás növekvő gazdagságára a katolikus hit
fényében, ennek a tudásnak saját kutatásokkal való gyarapítása,

• hűség az egyház által közvetített keresztény üzenethez,
• intézményes elkötelezettség Isten népének és az emberiség nagy csa-

ládjának  szolgálatára  azon az  úton,  amely  az  életnek  értelmet  adó
transzcendens cél felé vezet.

Vallási vagy szent tudományok oktatásában az Egyetem a Katolikus Egyház
tanítóhivatalának útmutatásait tartozik követni a keresztény örömhír teljes-
ségének megőrzése érdekében. A világi tudományok oktatását az Egyetem a
katolikus hit fényében, azt tiszteletben tartva végzi. A tudományos és peda-
gógiai követelmények az Egyetem oktatásában nem maradhatnak el a többi
magyarországi egyetemekétől. A világi tudományokat oktató Karoknak meg
kell felelniük a megfelelő képesítés megszerzéséhez előírt állami követelmé-
nyeknek is.

Az Egyetem az oktató munka korszerű színvonalon tartása érdekében a
képzési  területeknek  megfelelő  tudományágakban  rendszeres  tudományos
munkát végez, figyelemmel kíséri és közreadja a tudomány új eredményeit.
Az Egyetem alapképzést, szakképzést, tudományos és doktori képzést folytat.

Az Egyetem oktató és tudományos munkájában együttműködik a külföldi
katolikus egyetemekkel, szakmai tudományos szervezetekkel, továbbá más
hazai és külföldi oktatási és tudományos intézményekkel. Fontos feladata a
nemzetközi  kapcsolatok ápolása és bővítése.  Azokkal az intézményekkel,
amelyekkel a kapcsolat tartósan és több területen alakul ki, az Egyetem az

34 A karon a dékánt két évre választják. Az új dékán szeptember 1-jén lép hivatalba. A többi karo-
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együttműködést szerződésben is rögzítheti. Az Egyetem fokozottan figyel-
met fordít a hazai felsőoktatási és tudományos intézményekkel kialakított
kapcsolatokra, a tapasztalatok kölcsönös hasznosítására.

Az egyetemi feladatok megoldását a Katolikus Egyház jogszabályai sze-
rint, a világi tudományokban való képzés tekintetében a magyar felsőoktatá-
si rendszerhez igazodva, az Egyetem vezetői és vezető testületei – az őket a
katolikus egyházi és a magyar állami jog szerint megillető hatáskörön belül
– önállóan szervezik és irányítják. Az Egyetem központi szerveire az állami
jogszabályok közül csakis azok alkalmazhatók, amelyek a nem állami, illet-
ve az egyházi egyetemekre vonatkoznak.

Az Egyetem független minden párttól és politikai szervezettől. Ezért sem-
milyen szerve vagy szolgáltatása nem támogathat pártpolitikai jellegű meg-
nyilvánulásokat. Területén ilyen jellegű rendezvények nem tarthatók.

3. MELLÉKLET: AZ EGYETEM NAGYKANCELLÁRJAI ÉS VEZETŐI

Nagykancellár

1992–2005 Dr. Seregély István egri érsek
2005–2015 Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek
2015– Dr. Veres András szombathelyi (2016-tól győri) püspök

Rektor

1992–1998 Dr. Gál Ferenc
1998–2003 Dr. Erdő Péter
2003–2011 Dr. Fodor György
2011– Dr. Szuromi Sz. Anzelm

 
Hittudományi Kar (HTK)

Dékán34

1992–1996 Dr. Bolberitz Pál
1996–1998 Dr. Erdő Péter
1998–2000 Dr. Rózsa Huba

kon a dékán választása ma három évre szól. Az új dékánok július 1-jén lépnek hivatalba. Ha az
Apostoli Szentszék megerősítése – ahol ez szükséges – később érkezne meg, a megválasztott és
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2000–2002 Dr. Tarjányi Béla
2002–2006 Dr. Rokai Zoltán
2006–2010 Dr. Kuminetz Géza
2010–2012 Dr. Tarjányi Zoltán
2012–2014 Dr. Kuminetz Géza
2014–2016 Dr. Fodor György
2016– Dr. Kránitz Mihály

Bölcsészettudományi Kar35 (BTK)

Dékán

1992–2000 Dr. Maróth Miklós
2000–2006 Dr. Frölich Ida
2006–2009 Dr. Szelestei Nagy László
2009–2015 Dr. Botos Máté
2015–2016 Dr. Szilágyi Csaba mb. dékán
2016– Dr. Fodor György

Jog- és Államtudományi Kar (JÁK)

Dékán

1995–2000 Dr. Zlinszky János
2000–2003 Dr. Radnay József
2003–2007 Dr. Bándi Gyula
2007–2013 Dr. Schanda Balázs
2013–2016 Dr. Varga Zs. András
2016– Dr. Szabó István

jóváhagyott dékán addig megbízottként látja el tisztségét.
35 A kar neve 2012. február 1-től Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar lett.
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Információs Technológiai Kar36 (ITK)

Dékán

1998–2006 Dr. Roska Tamás
2006–2012 Nyékiné Dr. Gaizler Judit
2012–2015 Dr. Szolgay Péter
2015–2016 Dr. Szolgay Péter mb. dékán
2016–2016 Dr. Friedler Ferenc mb. dékán
2016– Dr. Iván Kristóf

Kánonjogi Posztgraduális Intézet (KJPI)

Elnök

1996–2002 Dr. Erdő Péter
2003–2006 Dr. Kuminetz Géza
2006–2015 Dr. Szuromi Sz. Anzelm
2016– Dr. Kuminetz Géza37

Vitéz János Tanítóképző Kar38 (VJK)

Dékán

2008–2012 Dr. Gaál Endre
2012–2014 Dr. Fodor György

4. MELLÉKLET: AZ EGYETEM FOLYÓIRATAI ÉS KÖNYVSOROZATAI

Hittudományi Kar

Folyóiratok Teológia. Hittudományi folyóirat, ISSN 0133-1779
http://szit.katolikus.hu/index.php?m=teologia
Folia Theologica, ISSN 2063-9635 (1990–2011)
Folia Theologica et Canonica, ISSN 2063-9635 (2012-től)

36 A kar neve 2013. május 1-től Információs Technológiai és Bionikai Kar lett.
37 A 2015-ben végzett választás szentszéki jóváhagyása még nem érkezett meg, így annak kézhez-

vételéig az előző elnök vezette az intézetet.
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Sorozatok Studia Theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398
(1990-től, 35 kötet)
Varia Theologica, ISSN 2061-6244 (8 kötet)
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
Kiadványai (külön ISBN számokkal, 23 kötet)

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Angol–Amerikai Intézet

Folyóiratok Nyelvelmélet és … (évente váltakozva: dialektológia,
kontaktológia és diakrónia),
http://full.btk.ppke.hu/index.php/FULL/about
e-Colloquia: 16th-century English Literature and Culture, 
http://ecolloquia.btk.ppke.hu
EDZine: English Department Magazine, 
http://ednews.btk.ppke.hu

Keleti Intézet

Folyóirat AXIS Vallástörténeti folyóirat, 
http://vallastortenet.hu/index.php/Axis/index

Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet

Internetes Médiakapu, http://www.mediakapu.hu 
médiaportál Televíziós anyagok:

http://www.mediakapu.hu/pazmanytv/index/id/323

Közép-Európa Intézet (korábban: Szlavisztika–Közép-Európa Intézet)

Sorozatok Pons Strigoniensis. Fontes, ISSN 1588-2322 (2001-től, 4 kötet)
Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 / ISSN 1785-5225 
(2003-tól, 12 kötet)
Orloj, ISSN 2060-1778 (2008-tól, 1 kötet)
Linguistik aus dem Ambrosianum (külön ISBN számokkal, 2002-től)
Abrogans (külön ISBN számokkal, 2001-től)

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Sorozatok Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, ISSN 1586-3409
Pázmány Irodalmi Műhely – Források, ISSN 1588-2306
Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti Tanulmányok, 
ISSN 2060-7385
Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti Források,
ISSN 2064-0250

38 Az esztergomi  Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola  2007-ben integrálódott  az
egyetembe mint annak önálló fakultása. Ez a kar 2013-ban beolvadt a Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Karba „Tanárképző Intézet” néven.
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Pázmány Irodalmi Műhely – Bibliográfiák, ISSN 1588-2306
Pázmány Irodalmi Műhely – Opuscula Litteraria,
ISSN 1589-9446
Kötelező Ritkaságok, ISSN 1589-2794
A könyvlista részletesen:
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/magyar-
nyelv-es-irodalomtudomanyi-intezet/magyar-irodalom-
tudomanyi-tanszek/tanszekunk-kiadvanyai és 
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/magyar-
nyelv-es-irodalomtudomanyi-intezet/magyar-nyelveszeti-
tanszek/tanszekunk-kiadvanyai.
A könyvek egy része a neten: https://btk.ppke.hu/tudomanyos-
kozelet/kutatasok/mta-ppke-barokk-irodalom-es-lelkiseg-
kutatocsoport-kiadvanyaink.

Művészettudományi Intézet

Online kritikai Kultúra és Kritika, http://www.kuk.hu/hu
portál

Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Sorozat PANTA (a Typotex Kiadóval együttműködésben)

Romanisztikai Intézet

Folyóirat VERBUM Analecta Neolatina, http://www.verbum-
analectaneolatina.hu

Sorozat APROPÓ (a Kijárat Kiadónál)

Szociológiai Intézet

Sorozat Ars Sociologica (a L’Harmattan Kiadónál)

Történettudományi Intézet

Folyóirat Khronosz, a Doktori Iskola folyóirata

Sorozatok Analecta Medievalia
Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák
Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák
Művelődéstörténeti Műhely, Felekezet és identitás konferenciák
Pázmány Történelmi Műhely, Történelmi Tanulmányok

Régészet Tanszék

Sorozat Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia, 
http://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/regeszeti-
tanszek/kiadvanyaink/studia-ad-archaeologiam-pazmaniensia

39 1999-ben létesült az Egyetemen közvetlenül a rektorhoz rendelt, karközi intézményként az Egy-
háztörténeti Kutatócsoport. Ez kezdte meg e sorozatok kiadását, melyet a „Lendület” Egyháztör-
téneti Kutatócsoport folytatott 2012-től.
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MTA – PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport39

Sorozatok Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae
de Petro Pázmány nuncupatae,
Series I, Collectanea Vaticana Hungariae, Classis I (14 kötet), 
ISSN 1786-2116
Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de 
Petro Pázmány nuncupatae,
Series I, Collectanea Vaticana Hungariae, Classis II (5 kötet), 
ISSN 1787-2758
E két sorozat elektronikus kiadása: 
http://www.institutumfraknoi.hu/cvh 
Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de 
Petro Pázmány nuncupatae,
Series I, Collectanea Studiorum et Textuum, Classis I (2 kötet), 
ISSN 2064-8375
Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de 
Petro Pázmány nuncupatae,
Series I, Collectanea Studiorum et Textuum, Classis II (1 kötet),
ISSN 2064-9061
E két sorozat elektronikus kiadása: 
http://www.institutumfraknoi.hu/cts

Jog- és Államtudományi Kar

Folyóiratok Iustum Aequum Salutare, ISSN 1787-3223, 
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/ias.htm
Pázmány Law Review, ISSN 2064-1818, 
https://jak.ppke.hu/kiadvanyaink/pazmany-law-review
Állami Támogatások Joga, ISSN 2061-5108, 
http://atj.versenyjog.com

Elektronikus Pázmány Law Working Paper, ISSN 2062-9648,
periodikák http://www.plwp.eu
(csak elektro- Magyar Munkajog – Hungarian Labour Law Journal,
nikus közlés) ISSN 2064-6526, http://hllj.hu
Sorozatok A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi
(eddig összesen Karának Könyvei – Jogtudományi Monográfiák,
95 kötet) ISSN 2061-5191

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
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