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Szám: 723/2022

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE
PAPI TOVÁBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A  papság  képzését  a  szemináriumi  tanulmányok  befejezése  után  is  folytatni  és
tökéletesíteni  kell  (Optatam  totius,  22).  A  továbbképzés  az  egész  papi  életen  át  történik,
főként  tanulással  és  a  meglévő  ismereteknek  megalapozott  és  pontos  korszerűsítésével
(Pastores dabo vobis, 72).

A Gyulafehérvári  Főegyházmegye papságának továbbképzése és annak koordinálása
érdekében létrehozom a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképző Testületet (PTT).

1. Elvi szempontok

1.1 A  papi  továbbképző  célja,  a  Gyulafehérvári  Főegyházmegyében  inkardinált  és  a
Főegyházmegye  szolgálatában  álló  papok  szakmai  (szolgálati)  alkalmasságának
elmélyítése, a teológiai tudományok újabb eredményeinek ismertetése, lelkipásztori
módszerek  mélyebb  megismerése,  a  lelkipásztori  szolgálat  terén  jelentkező
kérdések és kihívásokra való reflektálás, a hit és hivatástudat elmélyítése. (CIC 279.
kán. 1–3.§.).

1.2 A szervezett továbbképzésben való részvétel a hivatali alkalmasság feltétele.

1.3 A  papok  kötelessége  és  joga  részt  venni  a  PTT  által  javasolt  továbbképzési
rendezvényeken a papszentelés utáni évtől kezdődően, a 75. életév betöltéséig.

1.4 A lelkipásztort megilleti évente 8 nap fizetett tanulmányi szabadság. A tanulmányi
szabadság szolgálati ügyben történő eltávozásnak számít.

1.5 A  lelkipásztoroknak  szervezett  képzés  keretében  5  évenként  (ciklus)  az  alábbi
követelményeknek kell eleget tenni:
1.5.1 A szentelés utáni első ciklusban szükséges az ún. káplán-továbbképzőkön (4

év)  való  részvétel  és  sikeres  vizsgázás  és  a  PTT  által  javasolt  más
képzéseken/konferenciákon való részvétel.

1.5.2 Aki  a  káplán-továbbképzőkön  (4  év)  sikeresen  vizsgázott  és  a  PTT
nyilvántartása  szerint  a  többi  követelményt  teljesítette,  plébánosi  vizsgára
jelentkezhet.

1.5.3 Papságának 8.  évéig minden pap igyekezzen plébánosi  vizsgára jelentkezni.
A sikeres plébánosi vizsga 30 pontot ér.

1.5.4 Az első ciklus utáni időszaktól a 60. életév betöltéséig minden hivatallal vagy
megbízatással  rendelkező  papnak  ciklusonként  50  pontértéket  kell  össze-
gyűjteni.

1.5.5 A 61-75  év  közti  életkorban levő,  hivatallal  vagy  megbízatással  rendelkező
papnak ciklusonként 40 pontértéket kell összegyűjtenie.

2. A PTT feladata és működése

2.1 A PTT szakmailag és működésében független testület. 

2.2 Elnöke a Gyulafehérvári Székeskáptalan mindenkori mesterkanonoka.
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2.3 Tagjai: a megyéspüspök által meghatározatlan időre kinevezett két teológia tanár és
két lelkipásztor. A tagság megszűnik a 75. életév betöltésével, vagy saját kérésre, ha
azt  az  ordinárius  elfogadta.  Súlyos  okból  a  megyéspüspök  visszavonhatja  a
kinevezést.

2.4 A PTT  évente  két  alkalommal  gyűlésezik;  de  szükség  esetén  az  elnök  megfelelő
okból többször is összehívhatja.

2.5 A gyűlés időpontját, helyét, napirendi pontjait az elnök határozza meg. A gyűléseken
készített jegyzőkönyv másolatát az elnök felterjeszti a Főegyházmegyei Hatóságnak.

2.6 A testület:

 minden év szeptember 30-ig fogadja a képzési javaslatokat;

 minden év október 30-ig összeállítja a főegyházmegye következő évre vonatkozó
továbbképzési tervét, és ennek alapján javasolja a képzések meghirdetését;

 dönt  a  nem  egyházi  vagy  külföldi  továbbképzések,  konferenciák  stb.
elismeréséről;

 elbírálja a nem a PTT által javasolt programok pontértékét;

 véleményezi a továbbképzés alóli felmentési kérelmeket;

 véleményezi  a  nem  egyházi  témák  és  nem  egyházi  szervezetek  által
kezdeményezett  programok  létjogosultságát,  a  képzések  tartalmi  és  minőségi
kívánalmait és meghatározza azok pontértékét;

 a  javasolt  vagy  elfogadott  képzéseket,  tanfolyamokat  és  az  egyes  program-
javaslatokat értékelésükkel és pontértékükkel együtt eljuttatja a Főegyházmegyei
Hatósághoz.

3. A továbbképzés formái

3.1 A továbbképzés kötelezettségének a pap sokféleképp eleget tehet: 
3.1.1. A BBTE Római Katolikus Teológia Fakultása által szervezett teológiai napok

vagy konferenciákon való teljes részvétel. Pontértékét a PTT határozza meg.
3.1.2. A PTT által előzetesen véleményezett vagy utólagosan elismert, tudományos

(hazai vagy nemzetközi) konferencián vagy szimpóziumon való részvétellel.
A nem a PTT által  szervezett  képzésekről részvételi  igazolást az előadótól
kell beszerezni. Pontértékét a PTT határozza meg.

3.1.3. Az egyházi és világi intézmények által szervezett és bizonyítvánnyal záruló
szakirányú,  posztgraduális  továbbképzésekkel.  Pontértéküket  a  PTT
határozza meg,

3.1.4. A PTT által véleményezett képzések és publikációk:
 Főesperesség  területére  kiterjedő  lelkipasztorációs  programok,  egyházi

alkalmazottaknak  szervezett  továbbképzők  és  lelkigyakorlatok  tartása.
Pontértékét a PTT határozza meg.

 Könyvrecenzió  írása, tudományos cikkek publikálása.  Pontértékét a PTT
határozza meg.

 Olyan tudományos publikáció, amelyet a folyóirat szerkesztője előzetesen
lektorált. Értéke: publikációként 10 pont.

 Megjelentetett önálló tudományos kötet. Értéke: 30 pont. 
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 Egyházi  licenciátus,  teológiai  doktori  fokozat  (PhD)  megszerzése.  Egy
ciklusra  mentesül  az,  aki  e  fokozato(ka)t  megszerzi,  feltéve,  hogy  ezen
időszak alatt pontozott publikációkat ad ki (legalább 2) vagy előadást tart
(legalább 2).

 Tudományos konferencia szervezése vagy előadás tartása. Pontértékét a
PTT határozza meg. 

 Olyan felsőfokú – nem teológiai – képesítés, diploma, amely a lelkipásztori
munkában  hasznos.  A  képzést  és  a  diplomát  a  PTT  véleményezi  és
minősíti.

3.2 A továbbképzés kötelezettsége alól ideiglenesen mentesül:

 aki külföldi egyházi szolgálatot végez, a szolgálat ideje alatt;

 aki hosszabb ideig súlyos betegségben szenved.

4. A képzés struktúrája

4.1 Tanfolyamot,  programot  szervezhet  a  Katolikus  Egyetemeken  diplomát  szerzett
vagy  a  BBTE  Római  Katolikus  Teológia  Fakultásán  tudományos  fokozattal
rendelkező szakember, akinek programjavaslatát a PTT az alábbi szempontrendszer
alapján elfogadta.

4.2 Továbbképzési programjavaslat benyújtásához és elfogadásához szükséges: 

 az előadó CV-je és tudományos tevékenysége;

 a tanfolyam címe;

 a  tanfolyam  rövid,  tematikus  leírása  és  a  javasolt  szakirodalom  feltüntetése
(legtöbb fél oldal);

 javasolt órakeret;

 javasolt időpont;

 részvételi létszám meghatározása.

4.3 A képzés szervezője – a tanfolyam megtartásán túl – köteles:

 a résztvevők számára igazolást kiállítani;

 írásban, utólag értékelni a képzést (1-2 oldal);

 a  fenti  dokumentumokat  a  képzést  követő  10  napon  belül  eljuttatni  a  PTT
elnökének.

5. A továbbképzés finanszírozása

5.1 A  PTT  által  szervezett  képzésekhez  minden  résztvevő  egy  előre meghatározott
összeggel hozzájárul.

5.2 A  Gyulafehérvári  Érsekség  hozzájárul  a  kötelező  továbbképzéshez  a
költségvetésében évente erre a célra meghatározott és elkülönített összeggel. 

5.3 A  továbbképzés  fennmaradt  költségeit  méltányos  arányban  a  plébánia  vagy  a
munkáltató intézmény támogathatja.
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6. A továbbképzés nyilvántartása

6.1 A továbbképző programokon való részvétel nyilvántartását a PTT végzi.

6.2 A  továbbképzés  elmulasztása  hivatali  hanyagságnak  minősül,  és  a  főpásztor
megfelelő intézkedést alkalmazhat.

7. Záró rendelkezések

7.1 Egy ciklus ideje alatt a továbbképzési  kötelezettséget legalább 50%-ban teológiai
tartalmú képzéssel kell teljesíteni.

7.2 Az  egy  ciklus  ideje  alatt  összegyűjtendő  pontértéknek  legfeljebb  felét  lehet
publikációval gyűjteni össze.

7.3 A  PTT  által  szervezett  és  meghirdetett  képzések  nyitottak  más  katolikus
egyházmegyék papjai számára is. A részvétel feltétele, hogy maradt szabad hely és a
résztvevő hozzájárul az előre meghatározott pénzösszeggel.

A  Gyulafehérvári  Főegyházmegye  papi  továbbképzési  szabályzatát  kihirdetem  és
elrendelem.  A  jelen  szabályzatban  megfogalmazott  továbbképzési  kötelezettség  és
teljesítésének nyilvántartása 2023. január 1-jétől lép életbe. 

Dr. Kovács Gergely
érsek

Gyulafehérvár, 2022. május 24., Szűz Mária, a keresztények segítsége


