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Kedves H allgat6nk!

2017/18-as tandvt<il fontos valtoziisok ldptek dletbe az egyhAzi aj6nl6sokkal kapcsolatban. 1p
ai6nl6 sai6t diint6se 6s vrllaszt6sa szerint vaev sai6t maga iuttatia el a kitdltott, aliiirt eredeti aj6nl6st
, vagyis az ajinlo mag6val viheti az aj6nl6st 6s
kit6lt6s utrlnleadhatja naga. Emiatt az ajrinl6s nyomtatv6ny a korribbiakhoz k6pest megv6ltozott: egy
lapon csak egy aj6nl6s szerepel ezentil,vagyis ket kiildn lapon kell kitcilteni es leadni a ket aj6nl6st. A
nyo.tutu,inylttoi eltekinwe vriltozatlan: uagy a, ajrinl6s fenntartas6r6l vagy - rij aj6nl6 esetdn - az rij
aj6nlrisr6l ri6l6 t6rrt (dolten szedve) kell kitdlteni. Amennyiben nem a hallgat6 adjale az aj6nl6Lst, a
Tanulm6nyi oszt|ly az aj6nl6s be6rkez6se ut6n 6rtesiti a hallgat6t'
A tanulm6nyok folytatdsrihoz a Hit Gyiilekezete tagiai eset6ben a kijvetkezo egyhrizi eliiljir6k
pisztor vasv presbiter, illetue
aj6nl6s6t v6rjuk: a hallgat6val p6sztorl6si kapcsolatban 6116 lelk6sz.
is elfogadjuk' A Szent
u l"lk6.r, p6sztor, p...bit". ugyancsak szolgrilatban 6lk6 !!gg91ginek ajrinl6s6t
prll Akad6mia oktatoja, tan6,ra akkor lehet ajanl6, ha egyhiui szolg6l6k6nt r6sztvesz p6sztorl6sban es az
illet6 hallgat6val p6sztorl6si kapcsolatban all. Az ajdnlo nem 6llhat v6r szerinti rokoni kapcsolatban az
aidnlott hallgatoval. M6s egyh6zak tagjait6l lelk6szi, illetve presbiteri aj6nl6st k6riink'
Ujabb'fontos vdltozl6s, h6gy a'halleat6knak nvilatkozniu\,Fell az ai6nl6s meqf iit6s6hg? 4
illetve arr61, ha ezekben az elozo
wiilekezetiikr6l (tcibb is
f.lv6telihez kJpest v6ltoz6s tdrt6nt. A hallgat6i nyilatkozat leadhat6 az aj6nlls(okka)l
;"e"h.r
""gy3
""sv-h*
egyiitt (amennyiben a hallgat6 nyrijtja be az ajtnl6sloka/t), de att6l fiiggetlen{il is.
amely a
Leveltinkhdz melldk"eliink ujantar G.ttO't kell bel6le kitrilteni) 6s nyilatkozat nyomtatv6nyt,
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Neptunbeldpokdpemyor6l(ht@'!.a!dbelepdsndlkiilislettilthet6a

,.Letdltheto dokumentumok" men0pontb6l.
Azajrinl{st a kiivetkez6k6ppen tudod eljuttatni a Tanulm6nyi osztal}ra: elhozhatod szem6lyesen
06-l-4322 725
(a diszp6csJmek leadhat6). kiildheiei postan a I 103 Budapest. Gydrnroi rit 69. cimre, laxon
e-mailen bekiildtitt
ielefoniz6mon, e-mailen beszkennelve a kerelern@szpa.hu cirnre. A faxon, illetve
aj6nl6sokat k6rjiik ut6lag eredetiben leadni.

emlitett k6t egyhizi eliilj6r6 al6ir6sfval hitelesitett ajinlisok, illetve a hallgat6i
21'
nyilatkozat benyrijtdsa n6lkiil nem lehet beiratkozni. Benyrijtrisi hatirid6: 2018. augusztus

A fent

Eevtittmriktiddsedet elore is nagyon kosztiniirn es a nydrra i6 pihen6st kiv6nok!
Budapest, 201 8. jrinius 26.
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