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A Brenner János Hittudományi Főiskolán jelenleg négyféle képzés folyik: katolikus teológus, 

hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs, valamint római katolikus kántor 

képzés. A teológus szakos hallgatók nappali tagozatos munkarendben tanulnak, a leendő 

hittanárok, illetve katekéta-lelkipásztori munkatárs és kántor szakos hallgatók a győri 

székhelyen és a szombathelyi telephelyen nappali és levelező tagozatos képzésben 

részesülhetnek. 

 

A teológus szakon végzett tanulmányok egyetemi szintű teológiai diplomával, 

bakkalaureátussal zárulnak, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy bármelyik 

katolikus teológiai fakultáson a második ciklusban folytathassák tanulmányaikat. A képzési 

idő 12 félév. 

A teológus szakon csak egyházmegyébe, illetve szerzetesrendbe felvett papnövendékek és 

szerzetes jelöltek folytathatnak tanulmányokat. A teológus szak ezen jellegéből adódóan –

mint ahogy azt intézményünk organogramja is kifejezi – szoros belső kapcsolat van az oktatás 

és nevelés között, azaz a Brenner János Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között. 

Ez a jelleg erősen megfigyelhető a főiskola külföldi akkreditációját igazoló 

dokumentumokban és egyéb általános szabályzatokban (vö. CIC 244.kánon). Ezen szak 

külföldi – egyházi – akkreditációjának alapját az Egyházi Törvénykönyv "Klerikusok 

képzése" című fejezete alapozza meg (CIC 232-264. kánon). A CIC ezen rendelete 

értelmében a katolikus püspöki konferenciák feladata a legfőbb egyházi hatóság által kiadott 

szabályok figyelembevételével elkészíteni a Papnevelési Szabályzatot, melyet az Apostoli 

Szentszék hagy jóvá. 

 

Világi képzéseinkre azokat a római katolikus vallású személyeket hívjuk, akik hitéleti vagy 

egyéb képzettségüket tökéletesítve kívánnak bekapcsolódni az iskolai és plébániai oktatás 

változó világába, illetve az ifjúságnevelő munkába, akik hitüket a gyakorlatban, munkájukban 

is cselekvő szeretetként akarják megélni.   

 

 

Főiskolánk küldetése 

 

Intézményünk általános célkitűzései a „Sapientia Christiana” (1979. Róma) dokumentum 

alapján a következőkben határozhatók meg: 

  

1. az Egyház feladata és kötelessége – azért, hogy a Krisztustól kapott evangelizációs 

feladatát teljesítse – hozzá tartozó főiskolákat létrehozni és fenntartani; 

2. a teológiai képzéssel főként a papnövendékeket képessé tenni arra, hogy Isten 

Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott igazságairól egységes látásra jussanak, s 

megtapasztalják az Egyház által megélt, csorbíthatatlan és teljes hitet, valamint 

készen legyenek annak továbbadására; 

3. tudományos kutatás révén, művelni és előmozdítani az általa oktatott 

tudományágakat, és mindenekelőtt a keresztény kinyilatkoztatás igazságait 

elmélyíteni, és mindazt, ami vele kapcsolatba kerül, rendezett formában kifejteni a 



benne rejlő igazságokat, azok fényénél végiggondolni az újonnan felmerülő 

kérdéseket és azokat a jelen embere elé tárni; 

4. saját szakterületükön jól kvalifikált szakembereket képezni a katolikus hit alapján, 

felkészíteni őket arra, hogy meggyőződéssel végezzék feladataikat, és biztosítani 

számukra az állandó továbbképzés lehetőségét; 

5. aktívan segíteni – a hierarchiával egységben – a helyi és az egyetemes Egyházat 

evangelizációs kötelezettsége teljesítésében.  

 

Gyakorlati célok 

 

1. Egyházmegyés és szerzetes papnövendékek egyetemi szintű teológiai oktatása; 

2. a régió katolikus hittanár-nevelőtanárainak, hitoktatóinak és kántorainak képzése; 

3. a térség világi és szerzetes papjainak, hittanárainak és hitoktatóinak szakmai 

továbbképzése; 

4. a győri és szombathelyi felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásban 

megjelölt tantárgyakból az áthallgatás biztosítása; 

5. más, de azonos értékrendet képviselő főiskolával, egyetemmel megkötött 

megállapodások szerinti együttműködés erősítése. 

 

A hittanár-nevelőtanári, valamint a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szak 

küldetésnyilatkozatának egyházi részére vonatkozóan Szent II. János Pál pápa „Sapientia 

Christiana” (1979. Róma) című dokumentuma rendelkezik.  
 


