
 
Szent Pál Akadémia 

Teológia osztatlan mesterképzési szak 
 

FELVÉTELI KÉRELEM1 
2017. 

Jelentkezési határidő: 2017. március 31. 

Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. 
 

Melyik tagozatra adja be jelentkezését? 

  nappali            levelező 

Amennyiben mindkettőt megjelöli, melyikre első helyen? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Amennyiben nappali tagozatra, igényel-e kollégiumot? 

  igen             nem 

Milyen finanszírozási formára adja be a jelentkezését?2 

  állami ösztöndíjas         önköltséges 

1. Név: ........................................................................................................…………................... 

Születési név: ..........................................…….........................................….................................... 

Édesanyja születési neve: ..............................................…….................................................……. 

2. Születési hely (város, ország), idő (év, hónap, nap): ....................................…………............. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Állampolgárság: .............................................................................................……..................…... 

Nem magyar állampolgár esetén 

Határon túli magyar nemzetiségű       igen 

A Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme:……………………………………… 

A tartózkodásra jogosító okirat3 megnevezése: ………………………………………………… 

……………………………………...................................... száma: …………………………….. 

 

3. Állandó lakcím: ...........................................................................................................……….. 

Levelezési cím: ..................................................................................................................………. 

Irányítószám (levelezési cím): ............................................................................................………. 

                                                           
1 Adatvédelmi tájékoztatás: A kérelemben foglalt adatokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. 

mellékletében foglaltak és más hatályos jogszabályok alapján tartja nyilván a Szent Pál Akadémia. 
2 Mindkét finanszírozási formát is meg lehet jelölni. Ingyenesen (állami ösztöndíjjal) veheti igénybe a képzést, akinek 

nincs diplomája vagy tanult felsőoktatásban (akár van diplomája, akár nincs), de még nem tanult 12 félévet államilag 

finanszírozottan a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben, illetve költségtérítéses képzésben szerezte felsőfokú 

oklevelét. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet vehet igénybe államilag finanszírozott képzésben. A további 

részleteket és a nem magyar állampolgárok költségviselését ld. a felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu oldalon.  
3 Az okirat másolatát kérjük csatolni.  
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Mobiltelefon: ....................................................................................................................……….. 

E-mail cím: …………………………………………………………@………...…………..…… 

 

4. Családi állapot: ......................................................................................................…....……… 

Házastárs neve: .................................................................................................................………... 

Gyermekek száma: ...........................................................................................................………... 

Foglalkozása: .............................................................................................……………….............. 

Munkahelye: ……………………………………………………………………………………… 

Mióta dolgozik itt? ……………………………………………………………………………. 

Előző három munkahelye (mettől meddig?): ………………………………………………... 

                                                                     ………………………………………………... 

                                                                     ………………………………………………... 

5. Érettségi bizonyítvány4 nappali / esti / levelező5 munkarendben való megszerzésének  

helye (oktatási intézmény): ...........................................................................................………...... 

ideje: ..........................................................................................................................……….......... 

érettségi bizonyítvány száma: ……………………………………………………………………. 

Érettségi tanúsítvány megszerzésének  

helye (oktatási intézmény): ...........................................................................................………...... 

ideje: ..........................................................................................................................……….......... 

érettségi tanúsítvány száma: ……………………………………………………………………. 
 

 

6. Mely nyelveken tud és milyen szinten? 

 

.......................................................................................................................................................... 

Milyen nyelvvizsgával rendelkezik?6  

nyelv, szint, típus: ................................................................................…………...................... 

a bizonyítványt kiállító szervezet: ...........................................…………................................... 

 

a bizonyítvány száma: .............................................................…………................................... 

                                                           
4 Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány fénymásolatát kérjük, csatolja felvételi kérelméhez. Az érettségi bizonyítványt a 

szóbeli felvételi alkalmával eredetiben is be kell mutatni. 

Amennyiben az idei tanévben érettségizik, csatolja középiskolája igazolását erről. 

Külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar 

nyelvű hiteles fordítását. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 

Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített 

hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar 

nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül. 

 
5 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 

 
6 A nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát kérjük, csatolja felvételi kérelméhez. 

 

http://www.offi.hu/
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7.  Legmagasabb iskolai végzettsége: ………………………………………………………7 

Jelenleg tanul-e más felsőoktatási intézményben vagy felsőfokú szakképzésben? Igen / Nem8 

Felsőoktatási intézményekben 2006. február 1. után szerzett végzettségek – (jelenlegi vagy 

régebbi) felsőfokú tanulmányok vagy felsőfokú szakképzés9 (bele nem értve a szakirányú 

továbbképzéseket). A Magyarországon megkezdett, folyamatban lévő képzések esetében a be 

nem fejezett tanulmányokat is kérjük feltüntetni. 
 

Szint* Felsőoktatási  

intézmény, 

kar, szak 

(szakirány) 

Igénybe vett  

állami 

ösztöndíjas / 

állami 

támogatott 

félévek 

száma10 

Igénybe vett 

önköltséges / 

költségtérítéses 

félévek száma 

Végbizonyítványt 

(abszolutóriumot) 

szerzett (Igen/Nem) 

Oklevél 

(bizonyítvány) 

száma, 

kiállításának 

éve 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

* Kérjük a kezdőbetűvel megjelölni: Főiskolai, Egyetemi, Alapfokozat, Mesterfokozat, Felsőfokú szakképzés 

Tudományos címek (egyetemi doktori cím, tudományos fokozatok, címek stb.):  
 

…………………………..........................………............................................................................ 

8. Mely egyházban (város is) tért meg és mikor? ...............................…….….............................. 

Mely egyházban (város is) született újjá és mikor? ...........................................……...................... 

Mely egyház (város is) tagja jelenleg? .................................................................………................ 

Korábban mely egyház(ak) tagja volt? ................................................………................................ 

...................................................................................................................................……………......... 

Kérjük jelezze a táblázat kitöltésével, hogy az alábbi képzések közül melyiket és milyen eredménnyel 

végezte el! 

KÉPZÉS elvégzés ideje                          elvégzés helye eredmény 

kezdő bibliaiskola 

 

 

   

haladó bibliaiskola 

 

 

   

egyházi szolgálók és aktivisták  

kétéves képzése 

 

   

(A végzettség hiánya nem kizáró ok a jelentkezésnél.) 

  

                                                           
7 Amennyiben korábban vagy jelenleg tanul(t) felsőoktatásban, kérjük, töltse ki a táblázatot! Ha például nem szerzett 

abszolutóriumot vagy diplomát, azokat a rovatokat értelemszerűen nem kell kitölteni, de a többit igen. 
8 A megfelelő részt kérjük aláhúzni.  
9 A felsőfokú szakképzést csak akkor kell feltüntetni, ha a képzés felsőoktatási intézményben vagy azzal 

együttműködésben folyt és felsőoktatási intézmény neve, pecsétje a szakképesítő bizonyítványban is megjelenik. 
10 A szünetelés ideje nem számít be.  
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9. Írja le röviden az életbizonyságát és megtérését, majd azt követő keresztény pályafutását!  
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10. Válaszoljon egy-két mondatban: mi a célja főiskolai tanulmányaival 

hitéletében: .......................................................................................................…………..................... 

................................................................................................................................................................

.........................................................................................……………………....................................... 

erkölcsileg: ......................................................................…………...................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................…………………….................... 

munkájával, foglalkozásával kapcsolatban:........................................................………....................... 

..............................................................................................................................………….................. 

..............................................................................................................................………….................. 

Jelenleg mi az elképzelése arról, hogy a főiskola elvégzése után mit fog csinálni, mennyiben segítenék 

ezt főiskolai tanulmányai? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Jelenleg milyen egyházi szolgálatban áll, és/vagy milyen elképzelése van a jövőbeni szolgálatáról? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény 

értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon lévő adataimat az intézmény a jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően kezelhesse. 

 

Kelt: ............................................................. 

 

................................................................... 

                                                                                                                  aláírás 
Kérjük a kérelemhez csatolja:                                                                         

– a 6. oldalon található nyilatkozatot, 

– az érettségi bizonyítvány másolatát (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány 

hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását – ld. 2. oldal, 5. pont), 

– a nyelvtudást igazoló dokumentum másolatát (ld. 2. oldal, 6. pont), 

– hallgatói jogviszony igazolást (amennyiben más felsőoktatási intézményben jelenleg tanul), 

– nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító okirat másolatát 

– az 7-8. oldalakon található ajánlást (ajánlásokat), valamint 

– a 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/átutalási bizonylat fénymásolatát. 
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H Ű S É G N Y I L A T K O Z A T  

valamint díjfizetési kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat a Szent Pál Akadémiára való 

jelentkezéshez 

 

 

Alulírott .......................................................................................... elfogadom a Hit Gyülekezete 

Hitvallását, Alapszabályát és a Vezetősége által meghatározott működési rendjét, és alávetem magam 

az ezekben foglaltaknak a Szent Pál Akadémián folytatott tanulmányaim egész időtartama alatt. 

Elkötelezem magam arra, hogy teljes evangéliumi alapokon álló keresztény oktatásban részesüljek. 

Kijelentem továbbá, hogy a Szent Pál Akadémia hallgatójaként köteles vagyok a Bibliában található 

keresztény normák szerint élni. Elkötelezem magam, hogy főiskolai tanulmányaim alatt erkölcsös 

keresztény életet éljek, és teológus hallgatóhoz méltó magatartást tanúsítsak. Kijelentem, hogy 

főiskolai tanulmányaim ideje alatt a Hit Gyülekezete Vezetőségének tudta vagy hozzájárulása nélkül 

(illetve, amennyiben nem a Hit Gyülekezete tagjáról van szó: jogosulatlanul) nem folytatok lelkészi 

tevékenységet vagy más egyházi szolgálatot. 

Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a Szent Pál Akadémia jó hírének megőrzése és erősítése 

érdekében. 

Tudomásul veszem, hogy a Szent Pál Akadémián folytatott tanulmányaim befejeztével a Hit 

Gyülekezete nem köteles számomra fizetett egyházi állást biztosítani.   

Kijelentem továbbá, hogy felvételem esetén képes vagyok a Szent Pál Akadémia által meghatározott 

önköltség11, illetve egyéb díjak fizetésére, és ezen kötelezettségem teljesítésére legjobb képességeim 

szerint törekedni fogok tanulmányaim egész időtartama alatt. 

 

Kelt: ................................................................... 

 

 

....................................................... 

aláírás 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Önköltséget csak a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni. 
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A J Á N L Á S  

a Szent Pál Akadémiára való jelentkezéshez 

 
(A jelentkezéshez két ajánlásra van szükség. Ajánlást adhat a Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezőt 

közvetlenül ismerő, vele rokoni kapcsolatban nem álló lelkész, pásztor, presbiter vagy a Szent Pál 

Akadémia tanári karának tagja12. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet 

pásztora legyen. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk. Az ajánlás szempontjai: 

megfelel-e a jelentkező a főiskola hallgatóival szemben támasztott erkölcsi követelményeknek; szellemileg, 

lelkileg, fizikailag alkalmas-e tanulmányai maradéktalan folytatására, reális képpel bír-e jövőbeni 

szolgálatáról, eddigi pályafutásáról kialakult bizonyság, stb. Az ajánlás csak indoklással ellátva, az összes 

kérdés kitöltésével érvényes.) 

Támogatom / nem támogatom (megfelelő rész aláhúzandó) .................................................……… 

.......................................……………… (név) felvételét a Szent Pál Akadémiára, mert ……………. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Milyen kapcsolatban áll a jelentkezővel? 

................................................................................................................................................................ 

mióta?.................................................................................................................................................... 

Kelt: ............................................................. 

 ....................................................... 

     1. ajánló aláírása 

               ....................................................... 

              (név nyomtatott betűvel is) 

Támogatom / nem támogatom (megfelelő rész aláhúzandó) .................................................……… 

.......................................……………… (név) felvételét a Szent Pál Akadémiára, mert ……………. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Milyen kapcsolatban áll a jelentkezővel? 

................................................................................................................................................................ 

mióta?................................................................................................................................................... 

Kelt: ............................................................. 

 ....................................................... 

     2. ajánló aláírása 

               ....................................................... 

              (név nyomtatott betűvel is) 
                                                           
12 Női jelentkező esetében a lelkész, pásztor, presbiter, tanár ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását önállóan 

is elfogadjuk. 
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A J Á N L Á S  

a Szent Pál Akadémiára való jelentkezéshez 

 

 

 

 

(Házastársak esetében a jelentkezés feltétele a házastárs támogatása, ajánlása. Kérjük, hogy támogató 

vagy nem támogató véleményüket 3-4 mondatban indokolják.) 

 

 

Támogatom / nem támogatom (a megfelelő rész aláhúzandó) házastársam, ...................…………… 

.......................................................................................................... (név) jelentkezését a Szent Pál 

Akadémiára, mert ................................................................………………………………………….. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

Kelt: ..................................... 

 

 

 

 

............................................................. 

aláírás (név nyomtatott betűvel is) 
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Felvételi tájékoztató és kitöltési útmutató 
 

Szent Pál Akadémia – Teológia szak (5 éves egységes, osztatlan mesterképzés), nappali és levelező tagozat, okleveles teológus 

mesterfokozatú végzettség 

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 31. 

 

A jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell eljuttatni kinyomtatott, aláírt 

formában (1103 Budapest Gyömrői út 69. Telefon: (+361) 4322720, Honlap: www.szpa.hu, E-mail: titkarsag@szpa.hu). 

 

A jelentkezés feltételei: 

 érettségi (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar 

nyelvű hiteles fordítását), 

 két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (a Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezőt közvetlenül ismerő lelkész, 

pásztor, presbiter, illetve a Szent Pál Akadémia tanári kara tagjának ajánlására van szükség; nem budapestiek esetében kérjük, 

hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen), 

 megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán, 

 házasoknál a házastárs írásbeli támogató nyilatkozata, 

 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése. 

Szükség van további két nyilatkozat megtételére is (a nyilatkozatok a jelentkezési lapon találhatók), melyek tartalma a Szent Pál 

Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása, valamint önköltség–fizetési kötelezettség vállalása 

(önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni). A felvételi kérelemhez a nyilatkozatokon és ajánlásokon kívül 

csatolni kell az érettségi bizonyítvány (külföldieknek hiteles másolat és fordítás), a (közép– vagy felsőfokú) nyelvvizsga stb. 

fénymásolatát (ld. felvételi kérelem, 5. oldal alja).  

A 4000 Ft felvételi eljárási díj az intézmény csekkjén fizethető be (a nyomtatott felvételi kérelemhez mellékelve). A felvételi kérelem 

Internetről való letöltése esetén postai csekket személyesen vagy válaszboríték ellenében postán a Tanulmányi osztályon lehet 

igényelni. A befizetés átutalással is teljesíthető a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–

00100003 számú bankszámlájára. Csekk kitöltésekor vagy átutalásnál kérjük feltüntetni: Felvételi díj befizetése. A befizetési 

bizonylatokat kérjük a felvételi eljárás időtartama alatt megőrizni, és a bizonylat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni. 

 

Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– 

és Újszövetségből kell. Az írásbeli vizsga várható időpontja május vége, a szóbelié június közepe, vége. A pontos időpontról és egyéb 

tudnivalókról a jelentkezők a "Felvételi kérelem" leadása után írásos értesítést kapnak. 

 

Nappali tagozaton tanulók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások: 
jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj, 

kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható, 

tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás, 

szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj, 

lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés, 

középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber nyelvből. 

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, általában havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor. 

 

A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére 

állnak. 

 

A Szent Pál Akadémia nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma Kőbánya központjában található. Az újonnan 

kialakított kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola 

honlapján találhatók. 

 

Állami ösztöndíj vagy önköltséges képzés 

A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan 

rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet 

(támogatási idő) vehet igénybe államilag finanszírozott (támogatott, állami ösztöndíjas) képzésben. 

Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag finanszírozott) képzést nem magyar állampolgárok is igénybe vehetik a magyar 

állampolgárokkal azonos feltételekkel és mértékben a következők szerint:  az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel joga többek 

között az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat, a Magyarországon élő menekültet, 

menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény 

(kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó személyt, valamint az EU Kék Kártyával (munkavállalási és tartózkodási engedély) 

rendelkező harmadik országbeli állampolgárt ugyancsak megilleti. Az állampolgárságot, a menekült stb. státuszt, a tartózkodás jogát a 

megfelelő okirat másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával igazolni kell. 

A tanulmányok finanszírozásáról szóló tájékoztató nem teljes körű. Arról, hogy ki jelentkezhet magyar állami ösztöndíjas, illetve 

önköltséges képzésre, a http://www.felvi.hu oldalon lehet tovább tájékozódni.  

 

Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2016/17-es tanévtől: 350 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb 

forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti. 

A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2016/2017–es tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév önköltséget kell 

fizetniük. 

 

A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges. 

http://www.szpa.hu/

