SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ:
Kuminetz Géza a nevem, a Somogy megyei Nagyatádon születtem 1959. 09. 14.-én és a közeli
Csokonyavisontán nőttem fel. Katolikus pap vagyok. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem oktatója vagyok. Kánonjogi licenciával (1991), teológus PhD fokozattal (1996) és
teológiai habilitációval (1997) rendelkezem. Posztgraduális tanulmányaimat Rómában a Pápai
Gergely Egyetemen végeztem (kánonjogot tanultam 1989-1991 között). 2002 óta egyetemi
tanárként végzem oktató és kutató munkám. 2003-2006 között a Kánonjogi Posztgraduális
(fakultás jogú) Intézet vezetője voltam. Jelenleg a PPKE HTK tanszékvezető egyetemi tanára
vagyok (2003-2008 között a kánonjogi, 2009 óta a lelkipásztorkodástan és liturgika tanszéket
vezetem). Tagja vagyok mind a Magyar, mind pedig a Nemzetközi Kánonjogi Társaságnak (az
előbbinek 2003-2006 között elnöke is voltam), mely utóbbinak 2001 évi budapesti, illetve
2004. évi bejrúti világ kongresszusán részt vettem. Ez utóbbin előadó is voltam. 1991 óta
veszek részt a katolikus felsőoktatásban. 1996-ig a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
tanára voltam (melynek jelenleg is oktatója vagyok), azóta a fentebb említett intézményben
dolgozom. Tanulmányaim a Folia Canonica, a Folia Theologica, az Athanasiana, a Kánonjog,
a Teológia és a Studia Wesprimiensia tudományos szakfolyóiratokban jelentek meg. E
folyóiratok szerkesztőségi tagja is vagyok az Athanasiana kivételével. Mindezidáig egy
tanulmányom jelent meg neves nemzetközi folyóiratban. Négy szócikket írtam a Navarrai
Egyetem Kánonjogi Fakultása által szerkesztett hat kötetes kánonjogi szótárba. A szócikkek
címei: Monastero, Fumus boni iuris, visita pastorale del vescovo diocesano, parte resistente.
Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák rendszeres résztvevője és előadója vagyok.
2003 óta a Magyar Tudományos Akadémia és a PPKE HTK-KJPI közös kutatócsoportot hozott
létre Erdő Péter MTA doktor vezetésével, melynek vezető-helyettese voltam 2006. december
31.-ig, mivel forráshiány miatt a kormány 2006. december 31-i határidővel megszűntette
kutatócsoportunkat. Erre a kutatásra 2005-ben OTKA pályázatot nyertünk, mely négy éves
időtartamra szól. E kutatóprogram vezetője szintén Erdő Péter, az MTA levelező tagja. 2007ben tagjai közé választott a Szent István Tudományos Akadémia. Jelenleg vezető kutatója
vagyok egy elnyert OTKA pályázatnak. 2014 óta részt veszek a PPKE JÁK természetjogi
kutatócsoportjában.2019.szeptember 1-től a Pázmány Péter katolikus Egyetem rekorának
neveztek ki.
Név: Kuminetz Géza
Születési hely, év, hó, nap: Nagyatád, 1959. 09. 14.
Állampolgárságom: magyar
Jelenlegi munkahelye(i)m: PPKE Hittudományi Kar (teljes munkaidőben)
PPKE JÁK Kánonjogi Posztgraduális Intézet (részmunkaidőben)
Legmagasabb iskolai végzettségem: egyetem PPHA 1988.
Szakképzettségem: okl. teológus és okl. egyházjogász
Tudományos fokozataim: teológiai PhD (1996), kánonjogi licencia 1991
Habilitációs eljárás kelte: 1997 (hittudomány)
Nyelvismeretem: latin (felső), olasz (közép), német (középfok)
Eddigi munkahelyeim, beosztásaim:
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 1991-2011 főiskolai tanár, főigazgatóhelyettes (1994-96), rektor-helyettes (2000-2006).
PPKE JÁK, KJPI egyetemi docens, tanszékvezető (1996-2002)
PPKE HTK magántanár mb. előadó (1998-2003)
PPKE JÁK, KJPI egyetemi tanár, tanszékvezető (2002-) (2003-tól
részfoglalkozásúként)

PPKE HTK egyetemi tanár, tanszékvezető (2003-2009 kánonjogi tanszék); (2009lelkipásztorkodástan és liturgika tanszék) (teljes munkaidőben)
PPKE JÁK KJPI intézetvezető (praeses) 2003-2006 (részfoglalkozásúként)
PPKE HTK dékán (2006-08; 2008-2010; 2012-14).
KÖZPONTI PAPNEVELŐ INTÉZET ÉS EGYETEMI TEMPLOM rektor,
templomigazgató (2009 - 2015).
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