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Született 1970. április 20-án Vácott. Felsőfokú tanulmányait a Ferences Hittudományi 

Főiskolán kezdte 1989-ben, majd a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Akadémián, 

későbbi nevén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán folytatta. 1995-ben 

szerzett katolikus teológus diplomát, 1996-ban teológiai licenciátust. 1996–1998 között 

posztgraduális tanulmányokat folytatott Rómában, a Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténeti 

Fakultásán, ahol 1998-ban egyháztörténész végzettséget szerzett. A Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen 1999-ben avatták teológiai doktorrá. Doktori értekezését „A papi élet reformja a 

Trienti Zsinat korában” címmel nyújtotta be, mely átdolgozás után könyv alakban is 

megjelent. 2019-ben habilitált történelemtudományból a Pécsi Tudományegyetemen. 2022-

ben Magyarország köztársasági elnöke egyetemi tanárrá nevezte ki. 

1995-ben katolikus pappá szentelték a Kaposvári Egyházmegye szolgálatára, ahol 

1998–2000 között zselickislaki plébániai kormányzóként, 2000–2019 között Siófok-

Balatonkiliti plébánosaként működött. 

Felsőoktatási munkáját 1998-ban Kaposváron kezdte a Veszprémi Érseki 

Hittudományi Főiskola Kihelyezett Hitoktató Tagozatán. 2000–2019 között főiskolai tanár a 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. Oktatott tárgyai: egyetemes egyháztörténet, 

magyar egyháztörténet, patrológia, dogmatörténet. 2005–2010 között megbízott előadóként 

tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, 20. 

századi egyetemes és magyar egyháztörténetet. A katolikus egyháztörténet tanításához 3 

felsőoktatási tankönyvet írt, melyek közül a „Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe” című 

könyve immár öt kiadást ért meg. Az egyháztörténet hazai oktatásának előmozdítása végett 

további segédanyagokat készített (e-jegyzet, oktatási segédlet magyar kiadásának 

szerkesztése, közreműködés történelem-oktatási portálon). Főiskolai tanárként mintegy 100 

diplomamunka témavezetését végezte, valamint támogatta hallgatói tudományos diákköri 

munkáját. 2019-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nyilvános 

rendkívüli tanára, a Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezetője. 

Kutatási területei: az egyetemes egyháztörténelemben a Trienti zsinat kora, különös 

tekintettel a zsinatnak a papság életében gyakorolt hatására; a magyar egyháztörténetben a 

20. század katolikus vallási élete és az állami egyházpolitika hatása a katolikus egyházra; 

valamint a veszprémi püspökség 20. századi története. Lelkipásztori tevékenységének 

kiegészítéseként helytörténeti kutatásokat végzett Somogy megyére vonatkozóan.  Ezekben 

a témákban könyvei, tanulmányai jelentek meg, s több egyháztörténeti kiadvány 

megjelenéséhez járult hozzá szerkesztőként, szaklektorként. Rendszeresen részt vesz 

nemzetközi, külföldi és hazai tudományos konferenciákon, valamint vállalkozik 

továbbképzési és tudományos ismeretterjesztő előadások tartására. 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, és tagja a Veszprémi Érsekség 

Egyháztörténeti Bizottságának. Az évek során részt vett egyháztörténeti konferenciák és 



egyetemi hallgatóknak szóló nyári akadémiák szervezésében. A Fraknói Vilmos-díj 

bizottságának elnöke, a Mons. Török József Alapítvány kuratóriumi elnöke, és tagja az 

Egyháztörténeti Szemle szerkesztőbizottságának. 

2003-ban a Kaposvári Egyetem Csokonai Mihály Főiskolai Kara főiskolai magántanár 

címmel honorálta ottani oktatási tevékenységét. Helytörténeti munkásságát Somogy Megye 

Közgyűlése 2013-ban Somogy Polgáraiért kitüntetéssel ismerte el. 2015-ben az Emberi 

Erőforrások Minisztere „a magyar katolikus egyház közelmúltjának feltárása érdekében 

végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként” Fraknói Vilmos-díjban részesítette. 

2020-ban tagjai sorába választotta a Szent István Tudományos Akadémia. 


