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Nélkülözhetetlen tudnivalók
Kedves Olvasó, kedves (volt) Hallgatónk!
Jelen útmutató tartalmazza mind az évfolyam-, mind a szakdolgozat, mind a záróvizsgával
kapcsolatos tudnivalókat, követelményeket, határidőket, hallgatói jogviszonyban vagy azon kívül,
főiskolai oklevéllel vagy tanulmányokkal mesterképzésben tett záróvizsgáról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az abszolutórium megszerzése után a záróvizsga letételére
rendelkezésre álló korlátlan határidő 2012-től1 5 évre változott.
Főiskolai szakon már nem lehet tanulmányokat folytatni, abszolutóriumot szerezni,
záróvizsgát tenni. Ha viszont valaki letette a főiskolai záróvizsgát, de nem szerzett oklevelet
nyelvvizsga hiánya miatt, az alapfokú nyelvvizsgát határidő nélkül benyújthatja és
megszerezheti oklevelét. A 40 év felettiek nyelvvizsga kedvezménye véget ért, már nem lehet
igénybe venni, se a főiskolai, se az (osztatlan) mesterdiplomához. Felhívjuk azon főiskolai
szakon záróvizsgázottak figyelmét, akik 2000 előtt folytattak felsőoktatásban tanulmányokat,
hogy az addig letett főiskolai/egyetemi nyelvi záróvizsgák többsége megfelel az alapfokú
nyelvvizsgának. Kérjük, ha valaki ilyennel rendelkezik, keresse meg a Tanulmányi osztályt. A
2013-ban vagy előtte főiskolai szakon záróvizsgázók továbbra is letehetik az intézmény saját
nyelvi vizsgáját angolból és megszerezhetik így diplomájukat (lásd 8. melléklet).
Az évfolyamdolgozat a szakdolgozat közvetlen előkészítője, a témaválasztásra, műfajra,
szerkezeti felépítésre vonatkozó útmutatások megegyeznek, ugyanabból az ajánlott címjegyzékből
lehet témát választani, és az évfolyamdolgozatot megfelelően továbbfejlesztve szakdolgozatként is le
lehet adni.
A mellékletben található nyomtatványok és egyéb dokumentumok lefénymásolhatók,
letölthetők a Neptun belépő képernyőről (a www.szpa.hu oldalon a Neptun tanulmányi rendszer
ikonjára kattintva, ld. alább), valamint beszerezhetők elérhetőségeinken (1103 Budapest Gyömrői út
69., diploma@szpa.hu tel.: +36 1 43 22 720, fax: +36 1 432 27 25), illetve az épület nyitvatartási
idejében a diszpécsertől).
Intézményi dokumentumok, jegyzetek letöltési lehetőségei:
www.szpa.hu
Neptun belépő képernyő: https://neptun.szpa.hu/hallgato vagy a www.szpa.hu oldalon a Neptun
tanulmányi rendszer ikonjára kattintva – a Friss Hírek és a Letölthető dokumentumok belépés
nélkül is elérhetők.
Régi Edu tanulmányi rendszer: https://edu.szpa.hu/home.php vagy a www.szpa.hu oldalon az
Edu tanulmányi rendszer ikonjára kattintva [erre a honlapra csak a főiskola épületében tud a
hallgató belépni]. Felhasználónév: Hallgato, jelszó: hallgat, OK gomb megnyomása.
Választható menüpontok: Könyvtár, Segédanyagok. Az oldalt már nem frissítjük.
Tanulmányi kérvények, kérdések e-mailen szakdolgozattal, abszolutóriummal,
záróvizsgával, a tanulmányok befejezésével kapcsolatban: kérjük, hogy a
diploma@szpa.hu címre küldjétek, a „Tárgy” mezőben a kérelem fajtájának, a kérdésnek
minél pontosabb megjelölésével. A papíron kitöltött nyomtatványokat szkennelve és
másolatban csatolva e-mailben is el lehet küldeni.
Dolgozatok, házi-, évfolyam- és szakdolgozatok; évfolyamdolgozattal, szakdolgozattal és
egyéb, a tananyaggal kapcsolatos kérdések: a dolgozat@szpa.hu címre kérjük küldeni.
Nyelvtanulás, nyelvvizsga: nyelvtanulas@szpa.hu
Könyvtár: konyvtar@szpa.hu
A pénzbeli tartozások a következőképpen rendezhetők: postai befizetéssel, elérhetőségeinken
postai csekk igénylésével, vagy készpénzbefizetéssel a Szent Pál Akadémia Pénztárában, illetve
átutalással a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01165405-00100003 sz. bankszámlánkra (az
átutalás jogcímét kérjük megjelölni).
1

Értsd: a 2012. szeptemberében tanulmányaikat megkezdő hallgatókat és utána felmenő rendszerben.
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A Hallgatói Irodában lehet jegyzetet vásárolni, tanulmányi ügyekben segítséget, információt
kapni, nyomtatványokat, tájékoztatókat beszerezni, személyesen leadni a jelentkezést, kérelmeket
stb.
A Pénztár, a Hallgatói Iroda és a Könyvtár nyitva tartását ld. a honlapon, illetve a tanév
információinál.
Kérjük, hogy amennyiben volt hallgatóink továbbra is igénylik a főiskolával a
kapcsolattartást, adatfrissítés céljából látogassanak el a https://szpa.hit.hu/oregdiak oldalra és
közöljék velünk aktuális adataikat. Az adatokat kizárólag saját használatra kérjük, azt beleegyezésük
nélkül másnak nem adjuk ki.
Jó tájékozódást, sikeres, áldott tanulmányokat kívánunk!
2019. október 16.
Tanulmányi osztály
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Naptár (Amennyiben a határidőként megadott nap az adott évben munkaszüneti vagy ünnepnapra
esik, a határidő a soron következő munkanap.)
jelentkezés az október-novemberi angol nyelvi saját
vizsgára
október 1.
jelentkezés angol nyelvi saját vizsgára felkészítő
tanfolyamra az 1. félévre
október 14.
a beiratkozás végső határideje az első félévben
(beiratkozni az adott félévre kihirdetett beiratkozási
időszakban kell)
október 15. utáni első munkanap (2019. szakdolgozati címbejelentő leadásának határideje a
október 16.)
nyári vizsgaidőszakra (az egy év múlva következő téli
időszakra is leadható címbejelentő)
október 15. utáni első munkanap (2019. szakdolgozat leadási határidő a téli vizsgaidőszakra
október 16.)
november 1-e utáni első munkanap (2019. jelentkezési határidő a téli záróvizsga időszakra
november 4.)
őszi félév harmadik konzultációja (november) évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje
(2019. november 8-9.)
(tavaszi leadással)
november hónap utolsó munkanapja (2019. évfolyamdolgozat leadási határideje ősszel
november 29.)
(elő)vizsgaidőszak kezdetétől – január első vizsgaidőszak záróvizsgázóknak2
szombatjáig (2019. november 25 – 2019.
január 4.)
november közepe – január (2020. január 2 – téli záróvizsga időszak (szakdolgozatvédéssel)
2020. január 31.)
november – december (2019. november 13 – szakdolgozat védés (az abszolutóriumhoz szükséges a
december 13.)
szakdolgozat leadása, megvédése is azon hallgatókat
illetően, akik 2015. szept. 1. után szereznek
abszolutóriumot)
december harmadik hétfője (2019. december leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első
16.)
változatának / 20-30 oldalának / vázlatának /
szinopszisának leadási határideje nyári záróvizsgaidőszakban vizsgázók számára3
január (2020. január 2 – 2020. január 31.)
téli záróvizsga időszak (írásbeli és szóbeli záróvizsga)
január 31.
jelentkezés angol nyelvi saját vizsgára felkészítő
tanfolyamra a 2. félévre
január 31.
jelentkezés a február-márciusi angol nyelvi saját vizsgára
március 14.
a bejelentkezés végső határideje a második félévben
(bejelentkezni az adott félévre kihirdetett időszakban
kell)
4
március 15-e utáni első munkanap (2020. szakdolgozat leadási határidő a nyári vizsgaidőszakra
március 16.5 hétfő)
március 15-e utáni első munkanap (2020. jelentkezési határidő a nyári záróvizsga időszakra
március 16. hétfő)
szeptember 30.

Ebben az időszakban a záróvizsgázóknak le kell tenniük az összes vizsgájukat ahhoz, hogy az abszolutórium kiállítható
legyen a záróvizsga megkezdéséig.
3
A konzulens más időpontot, feladatot is megadhat.
4
Indokolt esetben kérelemre legfeljebb az áprilisi konzultációig meghosszabbítható. Ezután szakdolgozatot ebben a
félévben nem lehet leadni.
5
Indokolt esetben kérelemre legfeljebb az áprilisi konzultációig meghosszabbítható.
2
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április hónap első munkanapja (2019. április szakdolgozati címbejelentő leadásának határideje a téli
3.)
vizsgaidőszakra (az egy év múlva következő nyári
időszakra is leadható címbejelentő)
tavaszi félév harmadik konzultációja (április) évfolyamdolgozati címbejelentő lap leadási határideje
(2020. április 3-4.).
(őszi leadással)
április hónap utolsó munkanapja (2020. évfolyamdolgozat leadási határideje tavasszal
április 30.)
április 30.
jelentkezés a május-júniusi angol nyelvi saját vizsgára
(elő)vizsgaidőszak kezdete – június első vizsgaidőszak záróvizsgázóknak6
szombatja (2020. május 4 – június 6.)
2020. május 7 és 31 között
szakdolgozat védés (az abszolutóriumhoz szükséges a
szakdolgozat leadása, megvédése is azon hallgatókat
illetően, akik 2015. szept. 1. után szereznek
abszolutóriumot)
2020. május 7 – június 30.
nyári záróvizsga időszak (írásbeli és szóbeli záróvizsga)
2020. június 26.
leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első
változatának / 20-30 oldalának / vázlatának /
szinopszisának leadási határideje a téli záróvizsgaidőszakban vizsgázók számára7

Díjak az évfolyamdolgozathoz, szakdolgozathoz, záróvizsgához, angol nyelvi
külön vizsgához kapcsolódóan
Beiratkozás, bejelentkezés késedelmes (a beiratkozási időszakon túli) teljesítése: 1000 Ft/hét
Harmadik vagy további beadott évfolyamdolgozat díja (elégtelen dolgozatok esetén): 3000 Ft
Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga díja: 5800 Ft
Szakdolgozat benyújtása, megvédése hallgatói jogviszonyon kívül: 5800 Ft
Szakdolgozat ismételt benyújtása, megvédése: 5800 Ft
Záróvizsga megismétlése: 5800 Ft
Szakdolgozati témaválasztás késedelme: 1500 Ft (leadáskor)
Szakdolgozat határidőn túli leadása: 1. héten 100 Ft/nap, 2. héten 200 Ft/nap
Az angol tananyag és a konzultációk díja: 12 000 Ft
Az angol vizsga díja: 12 000 Ft
Amennyiben valaki az egyik vizsgarészből már sikeres államilag elismert nyelvvizsgával
rendelkezik, a vizsga díja 6000 Ft.

Ebben az időszakban a záróvizsgázóknak le kell tenniük az összes vizsgájukat ahhoz, hogy az abszolutórium kiállítható
legyen a záróvizsga megkezdéséig.
7
A konzulens más időpontot, feladatot is megadhat.
6
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Teológia osztatlan mesterképzésben részt vevők záróvizsga,
nyelvvizsga, oklevél határidői
A 2012/2013-as tanévben vagy azután tanulmányaikat kezdők részére az abszolutórium
(végbizonyítvány) megszerzését követően 5 év áll rendelkezésre a záróvizsga letételéhez.
Az állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési idő másfélszerese (legfeljebb 15 aktív félév +
esetleges passzív félévek) alatt oklevelet (diplomát) kell szerezniük, ez befolyásolja a záróvizsga
letételének határidejét, illetve a nyelvvizsgát is meg kell szerezniük értelemszerűen az oklevél
megszerzésére előírt határidőn belül.
Nem állami ösztöndíjas (államilag támogatott, költségtérítéses és önköltséges) hallgatóknak a
határidő az abszolutórium megszerzésére legfeljebb 20 aktív félév + esetleges passzív félévek). Az
abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzését követően tehát 5 év áll rendelkezésre a
záróvizsga letételéhez. A nem állami ösztöndíjasoknak a záróvizsga letétele után a nyelvvizsga,
valamint az oklevél megszerzésének nincs határideje.
A 2006. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. (2006/2007-es tanévtől a 2011/2012-es tanévig)
közötti időszakban tanulmányaikat kezdők részére korlátlan idő áll rendelkezésre a záróvizsga
letételére az abszolutórium megszerzése után. A záróvizsga letétele után a nyelvvizsga, valamint
az oklevél megszerzésének nincs határideje.
Az abszolutórium (végbizonyítvány)- és záróvizsgázást érintő határidők Teológia osztatlan
mesterképzésben részt vevő hallgatók számára (állami ösztöndíjasoknak a fentiek szerint a
záróvizsgázásnál a diplomaszerzés határidejét kell figyelembe venniük, vagyis, ha a tanulmányok
megkezdése óta 15 aktív félév már eltelt az abszolutórium megszerzésekor, nem áll rendelkezésre
több idő a záróvizsga letételére és az oklevél megszerzésére):

2020. január
2020. június
2021. január
2021. június

A határidők a tanulmányaikat a 2012/2013-as
tanévben vagy azután megkezdőkre vonatkoznak
záróvizsga letételének végső határideje a 2015.
januárban abszolutóriumot szerzetteknek
záróvizsga letételének végső határideje a 2015. nyarán
abszolutóriumot szerzetteknek
záróvizsga letételének végső határideje a 2016.
januárban abszolutóriumot szerzetteknek
záróvizsga letételének végső határideje a 2016. nyarán
abszolutóriumot szerzetteknek
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1. fejezet: Évfolyamdolgozat
Az évfolyamdolgozat értékelése
Az évfolyamdolgozat értékelése 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik. A legalább elégséges
jeggyel megszerzett kreditérték: 4. Elégtelen érdemjegy esetén új dolgozatot kell benyújtani
(ugyanabban vagy más témában) következő tanévben megjelölt határidőkben.
Mi az évfolyamdolgozat?
Az évfolyamdolgozat a hallgatók 3. évfolyamon kötelezően megírandó önálló alkotása, mely
később szakdolgozattá, tudományos diákköri dolgozattá fejleszthető. Megírásának célja, hogy az
alapozó tantárgyak és a teológiai törzsanyag elsajátításának vége felé közeledve a hallgatót önálló
gondolkodásra, alkotásra, inspirált kutatásra, írásra ösztönözze, és ezzel előkészítse a tanterv
következő szakaszának minél gyümölcsözőbb befogadására. A dolgozat konzultálása és értékelése
során kapott tanári visszajelzésekkel egyúttal a tanulmányok befejeztével elkészítendő szakdolgozat
megírására is felkészít.
Az évfolyamdolgozat műfaja
Az évfolyamdolgozat műfaja a szakdolgozathoz hasonlóan a „tudományos próza”, tehát nem
prédikáció, ugyanakkor mégsem száraz, tudományos szöveg, hanem inspirált és izgalmas, igényesen
átgondolt és elkészített írásmű.
A tudományos követelményekhez hozzátartozik a szakirodalom megfelelő összeállítása és
feldolgozása, a dolgozatban kifejtettek megfelelő elemzése s magyarázata, a szakkifejezések,
hivatkozások pontos használata. Ebben segít a konzulens.
Témaválasztás
A dolgozatok elkészítéséhez ajánlott témajegyzék áll rendelkezésre. A tartalmi kérdésekben a
témajegyzékben megjelölt oktatókkal lehet konzultálni. A konzulenst felkérni, konzultációt kérni
tanítási időben személyesen a főiskolán, illetve a dolgozat@szpa.hu e-mail címen lehet kérni.
Évfolyamdolgozatként a témajegyzékben szereplő művekből szakfordítást is le lehet adni.
Kivételes esetben és engedéllyel olyan évfolyamdolgozatok is készíthetők, melyek oktatási
segédanyagul szolgálhatnak. Gondolunk itt pl. számítógépes programok, animációk, makettek,
oktatófilmek, térképek stb. készítésére. Ez természetesen a hallgatótól a teológiai ismereteken túl
megfelelő szakmai felkészültséget is igényel.
A témaválasztást címbejelentő nyomtatványon a Tanulmányi osztályon le kell adni. A
témajegyzékben megadott témákat, címeket lehet a címbejelentőn leadni. További, a hallgató által
választott témák kialakítása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetést a
dolgozat@szpa.hu címen lehet kezdeményezni.
A címbejelentő lap leadásának határideje: aktuális tanév őszi félévének harmadik
konzultációja a tavaszi dolgozatleadáshoz, tavaszi félév harmadik konzultációja (április) az őszi
dolgozatleadáshoz.
Formai követelmények
 Terjedelme: 20 oldal a szükséges lábjegyzetekkel ellátva + Felhasznált irodalom (ld. az 5.
számú mellékletben). A megadott oldalszámot max. 25 %-ban lehet túllépni.
 Főszöveg: 1,5 sortáv, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 2,5-es margók, kötelező
lábjegyzetek.
 Lábjegyzet: 1-es sortáv, Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret.
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A dolgozatokat 1 oldalas nyomtatással, spirálozva kell leadni 1 példányban, és elektronikusan
elküldeni a dolgozat@szpa.hu címre word dokumentumként vagy pdf file-ban (a „tárgy”
mezőben kérjük feltüntetni, hogy „Évfolyamdolgozat X.Y.”).
A dolgozat leadásának határideje: ősszel november, tavasszal április hónap utolsó
munkanapja. Amennyiben a dolgozat határidő után érkezik be a Tanulmányi osztályra, a
jegy a következő félévben kerül bejegyzésre.

Az évfolyamdolgozat szerkezete
1. Címlap: ÉVFOLYAMDOLGOZAT, cím, szerző neve, intézmény (Szent Pál Akadémia), szak
(Teológia mesterképzési szak), évszám
2. Tartalomjegyzék
3. Előszó: a témaválasztás indoklása - időszerűsége, érdekessége, a kérdés megközelítése, a dolgozat
módszere, honnét hova akar eljutni. (Évfolyamdolgozatnál: 1 oldal, Szakdolgozatnál: 1,5-2 oldal)
4. Bevezetés: bevezetést a témák többsége nem igényel. (Bevezetés akkor szükséges, ha a téma olyan
jellegű felvezetést igényel, amely nem tartozik szorosan a dolgozat tárgyához, de felvázolása mégis
elengedhetetlen. Pl.: valaki a Galatákhoz írt levél exegézisét készíti el. Ebben az esetben lehet egy
bevezetés, ahol bemutatja a levél keletkezésének körülményeit stb.) A Bevezetés terjedelme kb. 3-5
oldal.
5. A téma kifejtése (a témától függő tagolással): 15-20 oldal, megfelelő főcímekkel és alcímekkel,
melyek számozva vannak.
6. Összefoglalás (Konklúzió / Utószó / Összegzés címeken lehetséges): 1-2 oldal (Honnét hova jutott
el a kutatás, a dolgozat egyes fejezetei konklúzióinak áttekintése és összegzése, végkövetkeztetés.)
7. Felhasznált irodalom
8. Függelék: ide kerülnek az esetleges mellékletek, melyet azonban a témák többsége nem igényel.
A hivatkozásokat, idézeteket a szakdolgozati útmutatóban foglaltak szerint kell elkészíteni.
9. Nyilatkozat (kötelező)
A dolgozat végére az alábbi nyilatkozatot kell beilleszteni és aláírni:
„Én, ……………………………….., e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem
és aláírásommal igazolom, hogy dolgozatom saját kutatásomon és a szakirodalom önálló
feldolgozásán alapuló, általam készített írásmű, melyet kizárólag az irodalomjegyzékben felsorolt
források felhasználásával, meg nem engedett segítség nélkül készítettem, abban a mások által szerzett
részeket megfelelő idézés, utalás nélkül nem használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint
vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.
Dátum, aláírás”
A szakfordítást a fordítandó mű szerkezete határozza meg. A szakfordítás végére is be kell illeszteni
a fenti nyilatkozatot.
Tanulmányi segédanyagok:
Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához
(kötelező tananyag), Szent Pál Akadémia, Budapest. Elérhető elektronikusan a Neptun rendszer
belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) a Letölthető dokumentumok
menüpontban és nyomtatva a jegyzetboltban.
Ld. még az edu rendszerben a Segédanyagok rovatban az
Evfolyamdolgozat tajekoztato Exegezis Hack Marta 110401,
Evfolyamdolgozat tajekoztato Ruff Tibor Teologia 110401 és az
Evfolyamdolgozat, esszéíróverseny Grüll Tibor című tájékoztatóinkat.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon: hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk,
hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Kossuth, Bp., 2009. (vagy régebbi
kiadás)
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006. (vagy régebbi kiadás)
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2. fejezet: Szakdolgozat
Mi a szakdolgozat és mikor készíthető el?
A szakdolgozattal a hallgatónak bizonyítania kell, hogy a szak tananyagán túlmenően, tanulmányaira
alapozva képes önálló teológiai kutatómunka végzésére, e munka eredményeinek írásos
összefoglalására, illetve írásmagyarázatot, esetleg exegézist tartalmazó dolgozat elkészítésére, és
ebben a tanulmányai során elsajátított ismeretanyagot alkalmazni. A szakdolgozat témájának tehát a
szak ismeretanyagához kell kapcsolódnia, teológiai tárgyúnak kell lennie (nem lehet pl. egy bibliai
vagy teológiai tárgyú számítógépes program elkészítése és annak leírása). Mesterképzésben a
szakdolgozat elkészítése 18 kreditet eredményez.
A szakdolgozatok elkészítésére eddig osztatlan mesterképzésben az előírt előtanulmányi
követelmények teljesítése után a mintatanterv szerinti 10. félévben került sor.
A szakdolgozat a tanulmányok során bármelyik félévben leadható és megvédhető (feltételezve
az előzetes címleadást, anyaggyűjtést, konzultálást stb.). Ez a hallgató felkészültsége esetén először
a tanulmányok második félévében lehetséges.
Azoknak a hallgatóknak, akik Teológia osztatlan mesterképzésen tanulmányaikat a főiskolai
Teológia szakon korábban folytatott tanulmányaik beszámításával kezdték meg, és a főiskolai
képzésben záróvizsgát tettek, az osztatlan mesterképzésben új szakdolgozatot kell benyújtani és
megvédeni.
A szakdolgozat műfajáról ld. az évfolyamdolgozatnál írottakat.

Témaválasztás
A hallgatóknak lehetőségük van az önálló témaválasztásra, emellett rendelkezésükre áll:
a.) Az oktatók által megadott ajánlott témák jegyzéke (ld. a 3. számú mellékletben), mely a
tanulmányi rendszerből is letölthető, illetve nyomtatott formában is beszerezhető a Hallgatói
Irodában. A szakdolgozat témája kiválasztható a központi témajegyzékből, de szabadon választott
téma is megírható. Szabadon választott témát akkor lehet kidolgozni, ha a Szent Pál Akadémia egy
oktatója a témaválasztást jóváhagyja, és a témavezetést elvállalja. Ha a hallgató nem talál ilyen
oktatót, másik témát kell választania.
b.) Az intézményünkben az elmúlt években írt szakdolgozatok tematikus jegyzéke (ld. a 4. számú
mellékletben). A jegyzék a tanulmányi rendszerből is letölthető, illetve nyomtatott formában is
beszerezhető a Hallgatói Irodában. Ez alapján is képet kaphatnak a hallgatók, milyen területekből
lehet írni, illetve mi az, amit már megírtak előttük. Három éven belül nem lehet ugyanazt a témát
választani. Amennyiben egy évben többen ugyanazt a témát választják, az élvez elsőbbséget, akit
témavezető oktatója támogat, illetve aki hamarabb tett eleget a címbejelentésnek.

A témavezető kiválasztása
A szakdolgozati témavezetőket a hallgatók szabadon kérhetik fel a Szent Pál Akadémia oktatói közül.
A témavezető kiválasztásának alapjául az adott szakterületben való kompetencia szolgál. A téma
kiválasztása után a hallgatóval konzultálva a témavezető oktató dönt a szakdolgozat
megírhatóságáról.
Amennyiben a szakdolgozat több szakterületet érint a teológia mellett, pl. történelem, pszichológia,
jog stb., több konzulens is felkérhető, természetesen minden érintett oktató beleegyezésével.

Címleadás
A szakdolgozat címleadásának határideje legkésőbb az utolsó tanévben a nyári záróvizsgaidőszakra október 15 utáni első munkanap, a téli záróvizsga-időszakra április első munkanapja.
Minél előbb adja le a hallgató a címbejelentőt (pl. a nyári vizsgaidőszakra már áprilisban), annál
hamarabb el tudja kezdeni a konzultálást, anyaggyűjtést, és annál valószínűbb, hogy meg tudja írni
az általa választott témát (valószínűbb, hogy más nem választotta még a témát).
A címleadást a Tanulmányi Osztály által rendelkezésre bocsátott címbejelentő lapon (ld. a
mellékletben) lehet megtenni. A címbejelentő lapon a szakdolgozat címe és a témavezető tanár neve
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szerepel. A szakdolgozat címbejelentése csak a témavezető jóváhagyásával érvényes, ezért a
címbejelentő lapot a témavezetővel alá kell íratni. Amennyiben a szakdolgozat címében, témájában
vagy a konzulens személyében változás történik, új címbejelentőt kell leadni.
A szakdolgozati címbejelentő egy évig érvényes. Amennyiben a hallgató ebben az időtartamban
nem készíti el dolgozatát, újra kell kezdenie a címbejelentést.

Konzultációk a témavezetővel
A szakdolgozat elkészítésénél kötelező témavezetőt felkérni, vele konzultálni és azt igazolni.
Konzultáció nélkül a szakdolgozat nem fogadható el. A témavezető minimum négy alkalommal
(kétszer még az első félévben) találkozik a hallgatóval konzultációs megbeszélés keretében, nyomon
követi a szakdolgozat alakulását, lehetőségeihez képest megad hozzá minden segítséget
(szakirodalom ajánlása, szerkezeti, stílusbeli és egyéb észrevételek), a hallgató pedig az ő szakmai
irányítása alatt írja meg dolgozatát. A témavezetővel folytatott konzultációkról a megfelelő
formanyomtatványon (ld. a mellékletben) a szakdolgozat leadásakor a tanár által kiállított írásos
igazolást kell bemutatni.

A szakdolgozat felépítése, szerkezete


Ld. az évfolyamdolgozatnál, figyelembe véve a terjedelmi különbségeket (az
évfolyamdolgozat 20, a szakdolgozat 50 oldal). A megadott oldalszámot max. 25 %-ban lehet
túllépni.

A szakdolgozat terjedelme, formai követelményei
A szakdolgozat minimális terjedelme ötven oldal, a képek, táblázatok és a függelék nélkül, Times
New Roman 12-es betűmérettel, 1,5 sortávolsággal, 2,5 cm-es margóval, lábjegyzet Times New
Roman 10-es betűmérettel, 1-es sortávval, 1 oldalas nyomtatással.
Az egyéb követelményeket ld. részletesen a mellékletben („A szakdolgozat formai követelményei”).
A követelmények az elektronikus tanulmányi rendszerből letölthetők, illetve a Hallgatói Irodában
nyomtatott formában is beszerezhetők.

A szakdolgozat leadása
A szakdolgozatot két gépelt példányban kell a Tanulmányi Osztályon leadni, egyet fűzve, egyet
bekötve. A szakdolgozatot elektronikusan is kérjük elküldeni a dolgozat@szpa.hu címre (a
záróvizsga lezárultával a file-t a Neptun rendszer tárolja).
A megírt szakdolgozat leadásának határideje nyári záróvizsga esetén a március 15-e utáni első
munkanap, téli záróvizsga esetén október 15 utáni első munkanap.
Külföldi hallgató esetén a konzulens a hallgató szakdolgozatra való felkészítését idegen nyelven is
vállalhatja, azonban az elkészült dolgozatot ilyenkor is magyar nyelven kell bírálatra leadni.

A szakdolgozat értékelése, szakdolgozatvédés
A szakdolgozat opponense (bírálója) a szakdolgozatot írásban szövegesen értékeli és javaslatot tesz
minősítésére ötfokozatú rendszerben.
A szakdolgozatot a záróvizsga időszakot megelőző vizsgaidőszakban kell megvédeni a
szakdolgozati bizottság előtt. A szakdolgozatvédés során a dolgozat tartalmára, témájára vonatkozó
kérdéseket kell megválaszolni. A szakdolgozati bizottságnak legalább két tagja van. A védésről
jegyzőkönyvet kell vezetni, amit – az oklevél minősítésének meghatározása céljából – csatolni kell a
záróvizsga jegyzőkönyvhöz. Az abszolutóriummal rendelkező hallgatók szakdolgozatvédése esetén
ugyanígy kell eljárni.
A szakdolgozat végleges minősítését a védés alapján a szakdolgozati bizottság határozza meg,
figyelembe véve az opponens értékelését. A szakdolgozati bizottság az opponens által tett minősítési
javaslattól eltérően is értékelheti a szakdolgozatot. Az abszolutóriummal nem rendelkező
szakdolgozók esetében a szakdolgozat végleges jegye kerül be az utolsó tanulmányi félév eredményei
közé. A szakdolgozat végleges jegye számít be az oklevél minősítésébe is.
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Ha az opponens elégtelen minősítésre tett javaslatot, a szakdolgozatot másik opponensnek is ki kell
adni. Ha a szakdolgozatot két opponens is elégtelen minősítésre javasolta, a jelölt záróvizsgára nem
bocsátható, csak a következő vizsgaidőszakban adhat le újabb szakdolgozatot. Ha a második
opponens legalább elégséges minősítésre tett javaslatot, a dolgozat szakdolgozatvédésre bocsátható,
a szakdolgozat elbírálásáról a szakdolgozati bizottság dönt.
Ha a dolgozatot tanulmányi etikai vétség miatt javasolták elégtelen minősítésre, akkor egy következő
tanulmányi időszakban új dolgozatot kell beadni.
A szakdolgozat jegyének javításáról ld. a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot.

Szerzőségi nyilatkozat
A szakdolgozathoz ugyanazt a nyilatkozatot kell csatolni, mint az évfolyamdolgozathoz (ld. fent).

Ajánlott irodalom
Ld. az évfolyamdolgozatnál.
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3. fejezet: A tanulmányok befejezése
A végbizonyítvány (abszolutórium)
Tanulmányi és vizsgaszabályzat 34. §
(1) Főiskolai szakon a végbizonyítvány (abszolutórium) azt tanúsítja, hogy a hallgató
a képesítési követelményekben és a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének
tanulmányai egész időtartama alatt – a szakdolgozat és a záróvizsga, illetve a nyelvvizsga
letétele kivételével – mindenben eleget tett, a szakot abszolválta.
(1a) Egységes, osztatlan mesterképzésben a 2015. szeptember 1. előtt megszerzett
végbizonyítvány (abszolutórium) azt tanúsítja, hogy a hallgató a képzési és kimeneti
követelményekben és a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének tanulmányai
egész időtartama alatt – a szakdolgozat, a záróvizsga, illetve a nyelvvizsga letétele kivételével
– mindenben eleget tett, a szakdolgozathoz rendelt kreditek kivételével a képzési és kimeneti
követelményekben előírt összes kreditet megszerezte, a szakot abszolválta. Amennyiben a
hallgató nem éri el az oklevél megszerzéséhez szükséges minimális halmozott súlyozott
tanulmányi átlagot, záróvizsgára nem bocsátható (7/G.§ (9) bekezdés).
(1b) Egységes, osztatlan mesterképzésben a 2015. szeptember 1. után megszerzett
végbizonyítvány (abszolutórium) azt tanúsítja, hogy a hallgató a képzési és kimeneti
követelményekben és a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének tanulmányai
egész időtartama alatt – a záróvizsga, illetve a nyelvvizsga letétele kivételével – mindenben
eleget tett, a képzési és kimeneti követelményekben előírt összes kreditet megszerezte, a szakot
abszolválta. Amennyiben a hallgató nem éri el az oklevél megszerzéséhez szükséges minimális
halmozott súlyozott tanulmányi átlagot, záróvizsgára nem bocsátható (7/G.§ (9) bekezdés).
(2) A végbizonyítványt a rektor vagy a rektor-helyettes írja alá a hallgató papír alapú
leckekönyvében. Papír alapú leckekönyv hiányában, ha a hallgató a végbizonyítvány
kiállításának feltételeit teljesítette, az intézmény a teljesítés napját követő húsz napon belül a
teljesítés napjával a végbizonyítványt kiállítja. A végbizonyítvány kiállításáról – a kiállítással
egyidejűleg – a hallgatót értesíteni kell. A végbizonyítvány az intézmény által kiállított és
hitelesített papír alapú irat.
(3) Az abszolutórium megszerzése nélkül a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.
Kérjük az aktív hallgatókat, hogy az utolsó tanévben fokozottan figyeljenek, hogy minden hiányzó
tárgyat felvegyenek az 1. és a 2. félévben is. A tájékozódást segíti a Neptun rendszerben a
„Tanulmányok” „Előrehaladás” menüpontja. A menüpontban a mintatanterv kiválasztása után a
listázás gombra kattintva megjelennek a teljesített, felvett, de nem teljesített és a még fel nem vett
tárgyak listája (a színek magyarázata az oldal aljára görgetve található). Ahhoz, hogy a hallgató
befejezze a tanévet, az első félévben minden páratlan számú félévhez tartozó tárgynak, a második
félévben minden páros számú tárgynak zöldnek (teljesített) vagy legalább feketének (felvett) kell
lennie. Az oldal alján a program összegzi a teljesített krediteket. Amíg a hallgatónak van kék színű
tárgya (fel nem vett, nem teljesített), nem tudja megszerezni az abszolutóriumot az adott (fél)évben.
A kötelező tárgyakból 267, a szakdolgozatból 18, a (szabadon) választható tárgyakból minimum 15
kreditet kell szerezni.
Tanulmányaikat korábban megkezdett, illetve félbehagyott hallgatók esetében, abban az évben,
amelyben tervezik befejezni tanulmányaikat, tájékozódniuk kell a Tanulmányi osztályon arról, hogy
rendelkeznek-e már abszolutóriummal. Ezt e-mailben tehetik meg a diploma@szpa.hu címen. Ha a
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hallgató megkeresi a Tanulmányi osztályt, tájékoztatást kap az abszolutórium meglétéről, a hallgatói
jogviszony megszűnéséről, illetve arról, milyen tárgyak teljesítésére van még szükség, be kell-e
iratkozni az első vagy a második félévben (a bejelentkezés az adott tanév október, illetve március 14ig lehetséges – emiatt kérjük, a fenti igényt legkésőbb október vagy március 1-jéig jelezni).

Az osztatlan mesterképzésben az abszolutórium megszerzése a következőket
jelenti
- a hallgató teljesítette az összes, a tantervben előírt kötelező tárgyat, megszerezte az ezek
teljesítése után járó krediteket,
- a hallgató teljesítette a választható tárgyak keretében előírt minimális kreditszámot (15) – ez
lehetséges a korábbi tanulmányok elismerésével is,
- a hallgató (2015. szeptember 1-ig megszerzett abszolutórium esetében a szakdolgozat 18
kreditje kivételével) teljesítette a tanulmányai megkezdésekor előírt kreditszámot (a
hallgatónak előírt, illetve a hallgató által megszerzett összes kredit száma az egyes tanévekben
a tantárgyak változása miatt, illetve kreditátvitel miatt hallgatónként is különböző lehet).
Amennyiben évkihagyással vagy korábbi tanulmányok beszámításával végzi a hallgató a
tanulmányait, előfordulhat, hogy az összes kötelező tárgy teljesítése csak úgy lehetséges, hogy az
eredetileg előírtnál több kreditet kell megszereznie. A jogszabályok és a Szabályzat szerint több
kreditet lehetséges teljesíteni, kevesebbet viszont nem.

Az abszolutóriumhoz, illetve az oklevélhez előírt kreditszám 2015. szeptember 1ig megszerzett abszolutórium esetében:
Abszolutóriumhoz előírt kreditszám (az
összes kötelező és min. 5 választható tárgy és
a hozzájuk tartozó vizsgák, vagyis – a
szakdolgozathoz rendelt kreditek kivételével –
az összes kredit teljesítése)
282

Oklevélhez előírt kreditszám
(abszolutórium+18 kredit a szakdolgozat; az
oklevélhez a szakdolgozaton kívül teljesíteni
kell még a záróvizsgát és a nyelvvizsgát)
300

Az oklevélhez előírt kreditszámot az abszolutórium megszerzése után az elfogadott szakdolgozattal
(18 kredit) lehet teljesíteni.
A Neptun rendszerben az összes megszerzett kreditszám – többek között – a „Tanulmányok”,
„Előrehaladás” menüpontban a … négyzet megnyomása után megjelenő mintatanterv
kiválasztása nyomán a „Listázás” gomb megnyomása után az oldal alján látható.
A mesterképzés beindulása (2007.) után 2011-ig a tanterv több kötelező tárggyal bővült. Az
időközben bevezetett tárgyakat azoknak is teljesíteniük kell az abszolutórium megszerzéséhez,
akiknek felvétele idején az adott tárgy még nem szerepelt a tantervben, és anélkül is meglenne a
szükséges kreditszámuk. Az időközben bevezetett (vagy két félévessé vált) tárgyak: Pásztorlástan2,
Szakdolgozati és záróvizsgára felkészítő szeminárium, Apologetika 1-2, Izrael Állam modernkori
története 1-2, Filozófiatörténet szeminárium 1-2. A mesterképzésben a főiskolai képzéshez képest új
tantárgyak az előbbieken kívül: Karizmatikus teológia, Bibliai etika, Évfolyamdolgozat, Eszkatológia
2.
A következő tárgyak programja teljes mértékben megváltozott, ezért akkor is teljesíteni kell azokat
az osztatlan mesterképzésben, ha már jegyet szerzett belőlük a hallgató a főiskolai képzésben:
Etika (2007/08 óta),
Egyháztörténelem 3 (2018/19-es tanévtől): a tárgy programja Bevezetés az iszlám történetébe és
Keleti egyháztörténet.
Bevezetés a szolgálatba 6, Szolgálat az egyházban 1 és 2: a tárgy a kötelező egyházi szolgálat mellett
kibővült a „Módszertani bevezető a hitoktatáshoz” elméletével és gyakorlatával.
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Az abszolutóriumhoz, illetve az oklevélhez előírt kreditszám 2015. szeptember 1.
után megszerzett abszolutórium esetében
Abszolutóriumhoz előírt kreditszám (az
összes kötelező és min. 5 választható tárgy és
a hozzájuk tartozó vizsgák, vagyis az összes
kredit teljesítése, amiben benne van a
szakdolgozat 18 kreditje is)
300

Oklevélhez előírt kreditszám (az oklevélhez az
abszolutóriumon kívül a záróvizsgát és a
nyelvvizsgát kell teljesíteni)

300

A záróvizsga határideje osztatlan mesterképzésben az abszolutórium
megszerzésétől számított 5 év8
A záróvizsga letételére vonatkozó szabályok 2012-től megváltoztak!
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (hatályos: 2012. szeptember 1-től)
50. § (3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A
záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony
keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik
vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és
vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év
eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után
záróvizsga nem tehető.
Tehát ha a hallgató a záróvizsgát nem az utolsó tanulmányi félévben teszi le, még öt évig leteheti a
vizsga letételekor érvényes követelmények szerint. Szabályzatunk jelenleg két év letelte után sem
köti a záróvizsgát további feltételhez, leszámítva az egyházi ajánlások meglétét, illetve annak az
intézmény részéről történő elfogadását.

Kivétel: A 2006 ősze és 2011 ősze között beiratkozók
A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony
keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik
vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.

Jelentkezés a záróvizsgára
A záróvizsgára jelentkezni kell a mellékletben található jelentkezési lap és mellékleteinek
kitöltésével.
Jelentkezési határidő:
- téli záróvizsga-időszakra november 1-e utáni első munkanap,
- nyári záróvizsga-időszakra március 15-e utáni első munkanap.

Kivétel lehet bizonyos esetekben a magyar állami ösztöndíjas képzés, ld. az előző pontot, illetve “Teológia osztatlan
mesterképzésben részt vevők záróvizsga határidői” fejezetet.
8
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A záróvizsgára (államvizsga) bocsátás feltételei
Az a hallgató tehet záróvizsgát,
- aki megszerezte az abszolutóriumot,
- kreditrendszerű képzésben elérte az oklevél megszerzéséhez szükséges minimális halmozott
súlyozott tanulmányi átlagot - 2,00-t (Tanulmányi és vizsgaszabályzat 7/G.§ (9) bekezdés),
- van ajánlása (beiratkozott hallgatóknak elegendő a tanév eleji ajánlás megléte)
- sikeresen megvédte szakdolgozatát,
- tartozása nincs, illetve hallgatói jogviszonyon kívüli záróvizsga esetén befizette (a
szakdolgozati, illetve) a záróvizsga díjat.

A tartozások rendezése
Az esetleges könyvtári, költségtérítés (önköltség) és vizsgadíj tartozások rendezése a záróvizsgára
bocsátás feltétele. Az bocsátható záróvizsgára, akinek sem könyvtári, sem egyéb díjtartozása nincs.
Az erről szóló igazolásokhoz szükséges nyomtatványok a záróvizsga jelentkezési lap mellékletében
találhatók. Az igazolás kiállítása, illetve esetleges tartozásaid rendezése miatt a könyvtárosokat
elérhetőségeinken vagy a könyvtári nyitvatartási időben (megtalálható a honlapon) tudod felkeresni.
Pénzbeli tartozásaid rendezésének módját szintén az első fejezetben találod.

Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga
Amennyiben a hallgató közvetlenül tanulmányai befejezése, az abszolutórium megszerzése után nem
teszi le a záróvizsgát, megszűnik a hallgatói jogviszony az adott képzési ciklust követő első
záróvizsga-időszak utolsó napján (ez az első félévben január 31, a második félévben június 30).
A hallgatói jogviszonyon kívül leadott szakdolgozathoz és záróvizsgához szükséges a pásztori
ajánlás megújítása, amit kérünk a címbejelentőhöz (kész szakdolgozat esetén a záróvizsga
jelentkezési laphoz) mellékelni (ld. a mellékletben), valamint a Térítési és juttatási szabályzatban
meghatározott szakdolgozat leadási díj (5.800 Ft, a szakdolgozat leadásáig fizetendő) és
záróvizsgadíj (5.800 Ft) befizetése az írásbeli záróvizsgáig.

A záróvizsga menete
A tanulmányokat lezáró vizsga (záróvizsga) a mester végzettség megszerzéséhez szükséges
számonkérés, amelynek során a jelöltnek arról kell tanúságot tennie, hogy az oklevél megszerzéséhez
szükséges ismerettel, készségekkel és képességekkel rendelkezik, és a tanult ismereteket alkalmazni
tudja.
A záróvizsga két részből áll, az írásbeli, illetve a szóbeli záróvizsgából (a szakdolgozatvédés már
nem a záróvizsga keretében történik, hanem a záróvizsgát közvetlenül megelőző vizsgaidőszakban).
A záróvizsga összevont érdemjegyét az írásbeli és szóbeli záróvizsga jegyei alapján állapítja meg a
záróvizsga bizottság.
Sikeres a záróvizsgája annak, aki az államvizsga mindkét részén legalább elégséges érdemjegyet
szerzett. Amennyiben az írásbeli teológiai záróvizsga eredménye elégtelen, a vizsgázó szóbeli
teológiai záróvizsgára nem bocsátható. Amennyiben az írásbeli vagy a szóbeli teológiai záróvizsga
eredménye elégtelen, az elégtelen részt meg kell ismételni.. Sikertelen vizsga esetén a záróvizsga
legfeljebb két alkalommal ismételhető meg. A hallgatói jogviszony megszűnése után tett ismételt
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záróvizsgáért a Térítési és juttatási szabályzatban foglalt díjat kell fizetni. Ezekben a nem várt
esetekben a záróvizsga elégtelen részét meg kell ismételni, illetve a hiányzó részt le kell tenni a
következő záróvizsga időszakban.

Záróvizsga tantárgyak
Záróvizsgát a következő tantárgyakból kell tenni:
A Szent Lélek ajándékai
Bibliai antropológia
Doxológia
Egyháztan
Eszkatológia1
Fundamentális teológia
Krisztológia
Ószövetség
Újszövetség
Mesterképzésben (a főiskolai képzéshez képest) újonnan tanult záróvizsga tantárgyak:
Apologetika 1-2
Eszkatológia 2
Etika 1-4
Karizmatikus teológia (lásd a záróvizsga tételsor 62-76. tételeit a 7. mellékletben)
Azoknak, akik SZPA főiskolai diplomával vagy záróvizsgával rendelkeznek, csak a
mesterképzésben tanult tárgyakból kell a záróvizsgát letenniük (írásbeli+szóbeli), illetve a
mesterképzésben készített új szakdolgozatot kell benyújtani és megvédeni.
Azoknak a mesterképzősöknek, akik még nem rendelkeznek SZPA diplomával, illetve
záróvizsgával, a fent felsorolt összes tárgyból kell a záróvizsgát letenni.
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Oklevél (diploma), végzettség, igazolás
A Szent Pál Akadémia a sikeres záróvizsga alapján a jelölt számára oklevelet (diplomát) állít ki. A
végzettséget ez a Magyarország címerével ellátott hivatalos okirat tanúsítja. Az oklevél magyar és
angol nyelvű. Az oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által
meghatározott, a Szent Pál Akadémia címerével ellátott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven.
Az oklevélmelléklet szintén közokirat.
Mesterképzésben okleveles teológusi, főiskolai képzésben teológusi végzettséget lehet szerezni.
Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt a végzett hallgató
nem tudta bemutatni, a Szent Pál Akadémia igazolást állít ki, ami a Tanulmányi osztályon vehető át.
Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, de tanúsítja a záróvizsga eredményes
letételét.
Az oklevelet a záróvizsgától vagy a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc
napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett, illetve utólag bemutatta a
nyelvvizsga bizonyítványát. A nyelvvizsga-követelmény teljesítéséről ld. a következő fejezetet.
Az oklevelek (diplomák) átadása diplomaosztó ünnepségen történik.

Az oklevél minősítése
Az oklevél (diploma) minősítése a szigorlatok, a szakdolgozat és a záróvizsga érdemjegyének
egyszerű számtani átlaga alapján:
2,00 - 2,50
2,51 - 3,50
3,51 - 4,50
4,51 - 5,00

Elégséges
Közepes
Jó
Kiváló

Főiskolai képzésben kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsga minden tantárgyából jeles
eredményt ért el, szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles.
Osztatlan mesterképzésben 2015. augusztus 15-től 2016 szeptemberéig az oklevél nem, csak az
oklevélmelléklet tartalmazta az oklevél minősítését.
Osztatlan mesterképzésben kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsga minden tantárgyából jeles
eredményt ért el, szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, a teljes tanulmányi
időre vonatkozó összesített tanulmányi eredménye legalább 3.51, továbbá osztályzatai között
közepesnél alacsonyabb nincs.
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4. fejezet: A nyelvi követelmények teljesítése
Nyelvvizsga követelmény
Az oklevél kiadásának feltétele a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése mellett egy idegen nyelvből
tett államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
Mesterképzésben az oklevél megszerzésének feltétele egy idegen nyelvből középfokú, C típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
A főiskolai oklevél megszerzésének feltétele legalább egy nyelvből alapfokú C típusú állami vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga.9

A nyelvvizsga követelmény teljesítésének csak az állami ösztöndíjasok
számára van határideje
Főiskolai szakon a záróvizsga letétele után a nyelvvizsga (és az oklevél) megszerzésének nincs
határideje. Felhívjuk azon főiskolai szakon záróvizsgázottak figyelmét, akik 2000 előtt folytattak
felsőoktatásban tanulmányokat, hogy az addig letett főiskolai/egyetemi nyelvi záróvizsgák egy része
megfelel az alapfokú nyelvvizsgának. Kérjük, ha valaki ilyennel rendelkezik, keresse meg a
Tanulmányi osztályt.
Osztatlan mesterképzésben nem állami ösztöndíjasoknak a záróvizsga letétele után a
nyelvvizsga, valamint az oklevél megszerzésének nincs határideje.
Osztatlan mesterképzésben az állami ösztöndíjasoknak 15 aktív félév (+ esetleges passzív
félévek) alatt kell záróvizsgát tenniük és oklevelet szerezniük, amihez teljesíteni kell a
nyelvvizsga követelményt is10.

Nyelvtanulási lehetőségek a Szent Pál Akadémián
Nem mindegyik tárgy indul minden tanévben. Az órákat a záróvizsgát tett hallgatók is látogathatják.
A tantárgy neve
Tantárgyfelelős/nyelvtanár
Modern héber nyelv kezdőknek
Finta Szilvia/Finta Szilvia
Bibliai héber középfokú nyelvvizsgára felkészítő szeminárium
Finta Szilvia/Finta Szilvia
Bibliai héber alapfokú nyelvvizsgára felkészítő szeminárium
Finta Szilvia/Finta Szilvia
11
Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő online kurzus
Locsmándi Zsoltné/ Locsmándi Zsoltné
Locsmándi Zsoltné/ Locsmándi Zsoltné,
Angol nyelv, kezdő szint
Kenessei Hajnalka
Locsmándi Zsoltné/ Locsmándi Zsoltné,
Angol nyelv, középhaladó szint
Kenessei Hajnalka
Angol nyelv, középfokú nyelvvizsga előkészítő
Locsmándi Zsoltné/Kenessei Hajnalka
Angol felsőfokú nyelvvizsga előkészítő
Locsmándi Zsoltné/Kenessei Hajnalka
Angol felsőfokú társalgás
Locsmándi Zsoltné/Kenessei Hajnalka
Ez a rendelkezés azokra a nappali tagozatos hallgatókra vonatkozóan lépett életbe, akik 1998-ban és azokra a levelező
tagozatos hallgatókra, akik 1999-ben, illetve azután iratkoztak be első évfolyamra.
10
A záróvizsga letétele után a nyelvtanulás igazolása mellett lehet kérelmezni az Oktatási Hivataltól némi haladékot a
nyelvvizsga letételére. Igénybe lehet venni 2019. október 1-től az ún. Nyelvtanulási Diákhitelt, melyről bővebb
információ a Tanulmányi osztályon, vagy a www.diakhitel.hu oldalon található.
11
Távoktatási módszerekkel, levelezősök számára.
9
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Német nyelv (Kezdő szint)
Német nyelv (Haladó szint)
Latin nyelv
Ógörög nyelv: középfokú nyelvvizsga előkészítő 1
Arámi nyelv 1

Locsmándi Zsoltné/ Sallai Adrienn
Locsmándi Zsoltné/ Sallai Adrienn
Dr. Grüll Tiborné dr/ Dr. Grüll Tiborné dr
Dr. Grüll Tiborné dr/ Dr. Grüll Tiborné dr
Dr. Grüll Tiborné dr/ Dr. Grüll Tiborné dr

Nincs már mentesülés a nyelvvizsga alól 40 éves kor felett
Ez a lehetőség lezárult, nem alkalmazható.

Intézményi nyelvi vizsga lehetősége a főiskolai szakon végzők esetében
A főiskolai szintű oklevél megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól
mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem
mutatták be az intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél megszerzéséhez
előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett az intézmény által szervezett külön nyelvi
vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/13. tanévben tettek
főiskolai szintű záróvizsgát.
A Szent Pál Akadémián a főiskolai szakon végzettek (a mesterszakon végzettek nem) válthatják ki
az alapfokú nyelvvizsgát angol nyelvből az intézmény által szervezett saját nyelvi vizsga letételével.
A legkésőbb 2013-ban főiskolai szakon záróvizsgázottak tehetik le a külön nyelvi vizsgát.
Akik a 2012/13-as tanévet követően tettek a főiskolai szakon záróvizsgát, illetve a
mesterdiplomáért tanulók nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.
A vizsga sikere érdekében konzultációs rendszerű tanfolyamokat szervezünk, amelyek közül
bármelyikre be lehet iratkozni, és többször is végig lehet járni a vizsga letételéig. A mellékletben
megtalálhatók a nyelvi vizsga részei, a tananyag leírása és a vizsgakövetelmények, határidők, díjak,
illetve a jelentkezési lap. A tanfolyamra és a vizsgára való jelentkezést pásztori ajánlással (a
jelentkezési laphoz mellékelve) együtt fogadjuk el.
Mentesül a vizsga megfelelő része alól az, aki bemutatja államilag akkreditált alapfokú írásbeli vagy
szóbeli nyelvvizsgáját (amennyiben még csak a nyelvvizsga egyik részével rendelkezik). Aki középvagy felsőfokon teljesítette a vizsga írásbeli vagy szóbeli részét, az egész angol nyelvi saját vizsga
alól mentesíthető. Ilyen esetben kérjük a nyelvvizsgát a beszámítási kérelemmel együtt eljuttatni a
Tanulmányi osztályra.

Mentesülés a nyelvvizsga alól szakvélemény alapján
Azok a hallgatók, akik különböző tanulási nehézségekkel küzdenek és ez akadályozza őket abban,
hogy megszerezzék a nyelvvizsgát, kérhetik a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi
Hivatala (Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály) szakvéleményét. A szakvélemény
tartalmazza, hogy a hallgató a felsőoktatási tanulmányai alatt mely mentességekre, kedvezményekre
jogosult. Amennyiben a szakvélemény a középfokú nyelvvizsga alóli részleges vagy teljes felmentést
javasolja, az intézmény a szakvéleménnyel összhangban a mentességet határozatban rögzíti, és a
hallgató részére kiadja a diplomát.
Az erről szóló tájékoztatót lásd a Neptun belépő képernyőn a következő letölthető dokumentumban:
Tajekoztato felsooktatasban resztvevok diszlexia diszgrafia diszkalkulia vizsgalatarol.pdf
22
A nyelvi követelmények teljesítése

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: NYOMTATVÁNYOK
CÍMBEJELENTŐ LAP ÉVFOLYAMDOLGOZATHOZ
A címbejelentő lap leadásának határideje: aktuális tanév őszi félévének harmadik konzultációja a tavaszi
dolgozatleadáshoz, tavaszi félév harmadik konzultációja (április) az őszi dolgozatleadáshoz.
A dolgozat leadásának határideje: Ősszel november, tavasszal április hónap utolsó munkanapja.
Amennyiben a dolgozat határidő után érkezik be a Tanulmányi osztályra, a jegy a következő félévben kerül
bejegyzésre.
Az elkészült dolgozatokat spirálozott formában és e-mailen kell leadni (dolgozat@szpa.hu)
Az évfolyamdolgozat írójának neve: ………..……………………………………………………
Szak, évfolyam, Neptun kód:: ……………………………………………………………………….
A megfelelő részt kérjük aláhúzni!

Témámat az évfolyam dolgozati ajánlott témajegyzékből választottam. /
Egyedi témaválasztás elfogadását kérem.
Az évfolyamdolgozat címe: ……………………………………………………..….........................
…………………………………………………………………………………………......................
A választott téma száma az ajánlott témajegyzékben: .…………………………………….……
Az évfolyamdolgozat alcíme1: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Az évfolyamdolgozat pontos témája2: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………......................
A címbejelentés időpontja: ..…………………………………………………………........................
…………………………………………
aláírás
Nem kötelező kitölteni.
Feltétlenül ki kell tölteni a dolgozat pontos témájára vonatkozó részt.
Ezeken a helyeken be lehet írni, ha a hallgató a központi témajegyzékből választott témát módosítani, szűkíteni kívánja saját
érdeklődésének megfelelően.
1
2
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SZAKDOLGOZATI CÍMBEJELENTŐ LAP
(Leadási határidő a nyári záróvizsga-időszakra: október 15-e utáni első munkanap,
a téli záróvizsga-időszakra: április hónap első munkanapja.)
A szakdolgozat írója, Neptun-kódja: ……………………………………………………………….
A szak megnevezése: Teológia osztatlan mesterképzési szak
A szakdolgozat címe: …….……………………………………………………………………..........
A cím szakdolgozati témajegyzékben szereplő sorszáma:
Amennyiben nem töltötte ki a témajegyzék sorszámát, kérjük, indokolja meg a témaválasztást, illetve
annak elfogadását!
Hallgató: …………………...………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Oktató: ……………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
A szakdolgozat alcíme*: ………………………………………………………………………….…..
A szakdolgozat pontos témája**: ……………………………………………………..……………
Témavezető tanár neve: …………………………………………………………….………………
A címbejelentés időpontja: …………………………………………………………........................
A szakdolgozat tervezett leadásának ideje***:
/
/

tanév I. félév (téli záróvizsga időszak)
tanév II. félév (nyári záróvizsga időszak)

A szakdolgozat elkészítését támogatom és témavezetését vállalom:
…………………………………………….
témavezető tanár aláírása
* Nem kötelező kitölteni.
** Feltétlenül ki kell tölteni a dolgozat pontos témájára vonatkozó részt.
Ezeken a helyeken be lehet írni, ha a hallgató a központi témajegyzékből választott témát módosítani, szűkíteni kívánja
saját érdeklődésének megfelelően.
***
A leadott szakdolgozati címbejelentő 1 évig érvényes.
A hallgatói jogviszonyon kívül leadott szakdolgozathoz és záróvizsgához szükséges a pásztori ajánlás megújítása, amit
kérünk a címbejelentőhöz mellékelni, valamint a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott díj befizetése a
szakdolgozat leadásáig, illetve a záróvizsga megkezdéséig.

A vastagon szedett részek (pontos) kitöltése nélkül a címbejelentő érvénytelen.
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IGAZOLÁS A SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓKRÓL

Igazolom, hogy ..........................., hallgató ……………………...-n szakdolgozati konzultáción részt vett.
……………………….
témavezető oktató
Igazolom, hogy ............................, hallgató ……………………..-n szakdolgozati konzultáción részt vett.
……………………….
témavezető oktató
Igazolom, hogy ............................, hallgató …………………...-n szakdolgozati konzultáción részt vett.
……………………….
témavezető oktató
Igazolom, hogy ............................., hallgató……………………..-n szakdolgozati konzultáción részt vett.
……………………….
témavezető oktató
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SZENT PÁL AKADÉMIA

JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA
….….…../………… tanév ………. félév*
Ezúton kérem, hogy záróvizsgát tehessek a Szent Pál Akadémián, Teológia szakon,
mesterképzésben /
Szent Pál Akadémiai főiskolai diplomával vagy főiskolai záróvizsgával mesterképzésben
folytatott tanulmányaim befejezéseként. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Név:

Neptun-kód:

Értesítési cím:
Telefon:
Külföldi állampolgár esetén a hallgató országa:
Első diplomádat szerzed-e? Igen / Nem (Kérjük a megfelelő részt megjelölni.)
Hallgatói jogviszony keretében vagy a hallgatói jogviszony megszűnése után** teszel-e záróvizsgát? (A
megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Indexem a Tanulmányi osztályon van / indexemet eljuttatom*** a Tanulmányi osztályra.
Kijelentem, hogy nincs könyvtári, költségtérítés- vagy egyéb díjtartozásom****.
Az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgával rendelkezem / nem rendelkezem. (A megfelelő részt kérjük
aláhúzni.)
Megjegyzés, egyéb közlendő:

Kelt:
aláírás

Jelentkezési határidő az 1. félévben (téli záróvizsga-időszak): november 1-e utáni első munkanap, a 2. félévben (nyári záróvizsgaidőszak): március 15-e utáni első munkanap
**
Záróvizsgát az abszolutórium megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói
jogviszony megszűnése után is lehet tenni az abszolutórium megszerzésétől számított öt éven belül (a 2006 ősze és 2011 ősze közötti
időszakban tanulmányaikat kezdők esetében határidő nélkül bármikor), a 2015. szeptember 1-ig abszolutóriumot szerzők esetében
beleértve a szakdolgozat benyújtását. (Amennyiben a hallgató közvetlenül tanulmányai befejezése után nem teszi le a záróvizsgát,
megszűnik a hallgatói jogviszony az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján.) Hallgatói jogviszonyon
kívül tett záróvizsgára jelentkezéskor a lelkészi ajánlást kérjük megújítani (ha van rá lehetőség, a tanulmányokat támogató
ajánlóval), és záróvizsga, illetve a szakdolgozat leadás díját befizetni.
***
Kérjük a megfelelő részt megjelölni.
Indexleadási határidő az 1. félévben (téli záróvizsga-időszak): november 1-e utáni első munkanap, a 2. félévben (nyári záróvizsgaidőszak): május 25. Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga esetén az indexet (amennyiben a hallgatónál van) a jelentkezési
lappal kérjük leadni.
****
Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek könyvtári, költségtérítés- vagy egyéb díjtartozása van. A tartozásokat kérjük
legkésőbb a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg rendezni. Kérjük a tartozás hiányáról való könyvtári és pénztári igazolást
kitöltve, aláíratva a jelentkezési laphoz csatolni.
*
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A Tanulmányi osztály tölti ki!
Államilag támogatott (állami ösztöndíjas) / költségtérítéses (önköltséges) képzés
(A záróvizsgára bocsátás feltételei)
Az abszolutórium kiállításnak dátuma:
Hallgatói jogviszony megszűnésének ideje: __________________________________________
Záróvizsga letételének határideje: _________________________________________________
A szakdolgozat érdemjegye:

1 2 3

4 5

Halmozott súlyozott tanulmányi átlag (min. 2,00): ______________________
Ajánlása van-e? Igen / Nem
Tartozása van-e? Igen / Nem
Záróvizsgadíjat befizette-e? Igen / Nem12
Az oklevélszerzés (kiváló – kitüntetéses minősítés) feltételeihez
Nyelvvizsgája van-e? Igen / Nem
Van-e közepesnél rosszabb jegye?
Összesített tanulmányi eredménye: _________________________________________________

12

Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga esetén.
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IGAZOLÁS

Tanúsítom, hogy ……………………………………………….……………………………………….-t (név)
……………………………………. (Neptun-kód), végzős hallgatót könyv-, vagy egyéb könyvtári tartozás
nem terheli.
Kelt: ………………………………………………………

………………………………………….
könyvtáros
Szent Pál Akadémia Könyvtár

IGAZOLÁS

Tanúsítom, hogy ……………………………………………….……………………………………….-t (név)
……………………………………. (Neptun-kód), végzős hallgatót önköltség-, költségtérítés-, vagy egyéb
díjtartozás nem terheli.*
Kelt: ………………………………………………………

………………………………………….
aláírás
Szent Pál Akadémia
Gazdasági osztály

Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga díja: 5800Ft - ld. Szakdolgozat benyújtása, megvédése hallgatói jogviszonyon kívül:
5800Ft. Tanulmányi és vizsgaszabályzat 36. § (4) bekezdés.
*
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SZENT PÁL AKADÉMIA

AJÁNLÁS hallgatói jogviszonyon kívül szakdolgozathoz, záróvizsgához
(A jelentkezési laphoz csatolt lelkészi ajánlást meg kell újítani a szakdolgozati címbejelentő leadásakor,
hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsgára jelentkezéskor.)
Támogatom / nem támogatom (megfelelő rész aláhúzandó)
.....................................................……….......................................………………
befejezését a Szent Pál Akadémián.
Indoklás:

(név)

tanulmányainak

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Mióta ismeri a hallgatót?……………………………………………………………………………….
Pásztorolja-e jelenleg a hallgatót? Igen / nem (megfelelő rész aláhúzandó)
Ha igen, mióta? ……………………………………………………………………………………………..
Kelt: .............................................................
.......................................................
1. ajánló aláírása
.......................................................
(név nyomtatott betűvel is)
Támogatom / nem támogatom (megfelelő rész aláhúzandó)
.....................................................……….......................................………………
befejezését a Szent Pál Akadémián.
Indoklás:

(név)

tanulmányainak

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Mióta ismeri a hallgatót?……………………………………………………………………………….
Pásztorolja-e jelenleg a hallgatót? Igen / nem (megfelelő rész aláhúzandó)
Ha igen, mióta? ……………………………………………………………………………………………..
Kelt: .............................................................
.......................................................
2. ajánló aláírása
.......................................................
(név nyomtatott betűvel is)
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JELENTKEZÉS ANGOL NYELVI SAJÁT VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAMRA
A jelentkező adatai:
Név: ................................................................. Születési név: ...........................................................
Anyja születési neve: ............................................................ Szem. ig. szám: ...................................
Születési hely, idő: ...................................................... , ....................... .............................................
Állandó lakcím irányítószámmal: .......................................................................................................
Levelezési cím irányítószámmal: .......................................................................................................
E-mail cím: ...................................................................... Telefonszám: ............................................
Tanultad-e a nyelvet, hány évig, hol?
……………………………………………………………………………...
Voltál-e már nyelvvizsgázni angolból? Mikor és milyen szinten?
………………………………………………….
A tanfolyami díj befizetéséhez igényelsz-e postai csekket? Igen / Nem (A megfelelő részt kérjük bejelölni.)
Kelt: .........................................................................
……………………………………
Jelentkező aláírása

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük az első félévben október 1-ig, a második félévben január 31-ig leadni.
A tanfolyam díját (12 000 Ft) az elfogadott és e-mailben visszaigazolt jelentkezést követően kell legkésőbb április
3-ig befizetni. Átutalni a Szent Pál Akadémia Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01165405-00100003 számú
bankszámlájára lehet. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a vizsgára jelentkező nevét és azt, hogy „angol
tanfolyam”).
A Titkárságon lehet postai csekket igényelni.
A befizetést igazoló bizonylat másolatát a Titkárságra kell eljuttatni levélben, faxon vagy e-mailben.
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JELENTKEZÉS ANGOL NYELVI SAJÁT VIZSGÁRA
A jelentkező adatai:
Név: ................................................................. Születési név: ...........................................................
Anyja születési neve: ............................................................ Szem. ig. szám: ...................................
Születési hely, idő: ...................................................... , ....................... .............................................
Állandó lakcím irányítószámmal: .......................................................................................................
Levelezési cím irányítószámmal: .......................................................................................................
E-mail cím: ...................................................................... Telefonszám: ............................................
A választott vizsgaidőszak (a megfelelő részt kérjük aláhúzni):

október-november

február-március

május-június

A vizsgadíj befizetéséhez igényelsz-e postai csekket? Igen / Nem (A megfelelő részt kérjük bejelölni.)
Kelt: .........................................................................
……………………………………
Jelentkező aláírása

A kitöltött jelentkezési lapot a vizsgaidőszakokhoz kapcsolódóan a következő határidőkkel kell leadni: szeptember
30. (október-november), január 31. (február-március), április 30. (május-június).
A vizsga díját (12 000 Ft) legkésőbb a jelentkezési határidőig kell befizetni. Átutalni a Szent Pál Akadémia
Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-01165405-00100003 számú bankszámlájára lehet. A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni a vizsgára jelentkező nevét és azt, hogy „angol vizsga”.
A Titkárságon lehet postai csekket igényelni.
Amennyiben a jelentkező valamely vizsgarészből már sikeres államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, a
vizsga díja 6000 Ft.
A jelentkezési lapot, a befizetést igazoló bizonylatot (és az államilag elismert nyelvvizsga meglétét igazoló
dokumentum másolatát, amennyiben a jelentkező ezzel rendelkezik) a Titkárságra kell eljuttatni levélben vagy
személyesen.
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AJÁNLÁS a Szent Pál Akadémia angol nyelvi tanfolyamára/vizsgájára való
jelentkezéshez
(A jelentkezéshez a jelentkezőt közvetlenül ismerő, vele jelenleg is szolgálati, pásztorlási kapcsolatban álló lelkész,
pásztor, presbiter13 ajánlására van szükség. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet
pásztora legyen.
Az ajánlás szempontjai: megfelel-e a jelentkező a főiskola hallgatóival és végzettjeivel szemben támasztott erkölcsi,
szellemi követelményeknek; 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) angol nyelvi tanfolyamra / vizsgára való jelentkezését 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) angol nyelvi tanfolyamra / vizsgára való jelentkezését a Szent
Pál Akadémiára, mert …………………………………………………………………..…….
.................................................................................................................................................................
Milyen kapcsolatban áll a jelentkezővel?
................................................................................................................................................................
mióta?...................................................................................................................................................
Kelt: .............................................................
.......................................................
2. ajánló aláírása
.......................................................
(név nyomtatott betűvel is)

13

Női jelentkező esetében a lelkész, pásztor, presbiter, tanár ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását is elfogadjuk.
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2. számú melléklet: Az évfolyam-, illetve
szakdolgozatíráshoz, záróvizsgához kapcsolódó tantárgyak
(tanegységek)
Évfolyamdolgozat (kötelezően választható tanegység)
(Mesterképzésben a III. évfolyam 2. félévében)
A tanegység kódja: EVFDOL
Kreditérték: 4
Értékelés: Az évfolyamdolgozat értékelése 5 fokozatú gyakorlati jeggyel történik. Elégtelen
érdemjegy esetén új dolgozatot kell benyújtani (ugyanabban vagy más témában) következő tanévben
megjelölt határidőkben.
Ajánlott irodalom
Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához
(kötelező tananyag), Szent Pál Akadémia, Budapest. Elérhető elektronikusan a Neptun rendszer
belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) a Letölthető dokumentumok
menüpontban és nyomtatva a jegyzetboltban.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon: hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk,
hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Kossuth, Bp., 2009. (vagy régebbi
kiadás)
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006. (vagy régebbi kiadás)
Az évfolyamdolgozatról ld. bővebben az első fejezetet.

Szakdolgozat (kötelezően választható tanegység)
Kódja: SZAKDOL18
Kreditértéke: 18
Tárgyleírás: ld. A „Szakdolgozat” című fejezetben.
Amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszony keretében készíti el a szakdolgozatát, és leadja azt az
utolsó tanév áprilisában, a 2. félévtől bármelyik félévben felveheti a tanegységet a félév tárgyai közé.
Ajánlott irodalom: ld. az évfolyamdolgozatnál.
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Szakdolgozati szeminárium 1 (kötelező tantárgy)
A tantárgy kódja: SZAKSZEM1
Kreditérték: 2
Meghirdetés gyakorisága: minden tanévben az 1. félévben, 3. évfolyamon.
Értékelés: a tantárgy félévkor gyakorlati jeggyel zárul.
A tantárgy elsajátításának célja, rövid tantárgyprogram
A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak gyakorlati segítséget nyújtson a 3. évfolyam 2. félévében
kötelezően megírandó évfolyamdolgozatukhoz.

A szeminárium elvégzése hozzájárul a tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges
alapvető ismeretek elsajátításához, a teológia tudományrendszerében való forráskutatásra
való és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
Tematika

1.
Mi az évfolyamdolgozat? – az évfolyamdolgozat írás célja, általános
követelmények
2.
Témaválasztás
3.
Évfolyamdolgozat típusok: teológiai, exegetikai, történelmi,
társadalomtudományi stb.
4.
Források feltárása, jegyzetelés módjai, bibliográfia, felhasznált irodalom,
hivatkozások jegyzéke
5.
A plágiumról
6.
Az évfolyamdolgozat felépítése (Előszó, Utószó vagy Konklúzió)
7.
Az évfolyamdolgozat stílusa
8.
Az érvelés menete
Ajánlott irodalom
Ld. a „Szakdolgozati szeminárium 2” tantárgy leírásánál.

Szakdolgozati szeminárium 2 (kötelező tantárgy)
A tanegység kódja: SZAKSZEM2
Kreditérték: 2
Meghirdetés gyakorisága és köre: az 5. évfolyam első félévében.
Értékelés: a szeminárium félévkor gyakorlati jeggyel zárul, ötfokozatú értékeléssel (1-5).
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A tantárgy elsajátításának célja, rövid tantárgyprogram

A tantárgy célja, hogy a hallgatóknak gyakorlati segítséget nyújtson a tanulmányaik sikeres
befejezéséhez szükséges diplomamunka megírásában. A tananyag a Szakdolgozati
szeminárium 1 tantárgyra épül, annak folytatása. A szeminárium elvégzése hozzájárul a
tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges alapvető ismeretek elsajátításához, a
teológia tudományrendszerében való forráskutatásra való és a tudományrendszer
szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
Jegyszerzés módja: a hallgatóknak tervezett szakdolgozatuk egy (al)fejezetét (min. 3 – max.
5 oldal terjedelemben, 1,5 sortáv, Times New Roman, 12-es betűtípus, 2,5-es margók) és
előszavát (1-1,5 oldal) 2014. november 24. hétfő éjfélig le kell adniuk a titkárságon, vagy
elküldeniük a dolgozat@szpa.hu címre.
Tematika

1.
Címadás és címbejelentés
2.
A szakdolgozat struktúrája: előlap, tartalomjegyzék, előszó, bevezetés, a téma
tárgyalása, a befejezés sajátosságai, mellékletek
3.
Érvelés
4.
A szakdolgozat, a tudományos értekezés sajátosságai: a stílus
5.
Tipográfiai követelmények: margók, sorközök, aláhúzások és nagybetűk,
fejezetek, alfejezetek, idézőjelek és más írásjelek, központozás, hangsúlyok,
rövidítések, tartalomjegyzék, felhasznált irodalom, függelék, ábrák stb.
Olvasószerkesztés, helyesírás
6.
A szakdolgozat bírálatának szempontjai
Ajánlott irodalom

Egységes útmutató évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok leadásához és a záróvizsgához
(kötelező tananyag), Szent Pál Akadémia (aktuális tanév). Elérhető elektronikusan a Neptun
rendszer belépő képernyőn (https://neptun.szpa.hu/hallgato/login.aspx) a Letölthető
dokumentumok menüpontban és nyomtatva a jegyzetboltban.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 2006.
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Bp.,
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Bp., 2002.
Útmutató a héber nyelvű Ószövetség tanulmányozásához szükséges legfontosabb kézikönyvek
használatához. (Ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Bp., 2006.
Külföldi hallgatók számára a SZPA könyvtárában angol nyelven hozzáférhető könyvek:

Kane, Thomas S.: The New Oxford Guide to Writing. Oxford University Press, New York,
Oxford, 1994.
McClain – Molly – Roth, Jacqueline D.: Writing Great Essays. McGraw-Hill, USA, 1999.
Rossiter, Jill: The College Guide to Essay Writing. DW Publishing Co., USA, 2006.
Shiach, Don: How to write essays? How To Books Ltd., Begbroke, Oxford, 2009.

Szakdolgozati proszeminárium 1-2 (választható tantárgy)
A tantárgy kódja: SZPRO1, 2
Előadó: választható
Meghirdetés gyakorisága: évente, az első, illetve 2. félévben.
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Óraszám: félévente 2-4 konzultáció az oktató által megjelölt időpontban (levelezős konzultációk
idején), illetve az oktatóval való egyéni egyeztetés alapján.
Kreditérték: 3
A félévi aláírás feltétele: az oktatók által meghatározott követelmények teljesítése.
Értékelés: a szeminárium félévkor az oktató által meghatározott módon beszámolóval, vagy
gyakorlati jeggyel, ötfokozatú értékeléssel zárul.
A tantárgy elsajátításának célja, rövid tantárgyprogram
A proszeminárium célja a címbejelentőt leadott hallgatók számára megfelelő segítségnyújtás a
szakdolgozat elkészítéséhez, illetve a címbejelentőt le nem adott hallgatók eljuttatása a
témaválasztáshoz, majd a szakdolgozat elkészítéséhez.
A proszeminárium elvégzése hozzájárul a tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges
alapvető ismeretek elsajátításához, a teológia tudományrendszerében való forráskutatásra való és a
tudományrendszer szisztematikus feldolgozására való alkalmasság kialakulásához.
A Szakdolgozati proszeminárium tantárgy keretében a Szent Pál Akadémián kisebb csoportokban
folyik a szakdolgozati felkészítés. A kurzuson választani lehet az előadók között aszerint, hogy a
hallgató kit választott konzulensének, illetve, ha még nem adott le címbejelentőt, az érdeklődése
szerinti témát meghirdető oktatót választhatja. A foglalkozások a félév során 2-4 alkalommal (az
oktató választása szerint), a levelezős konzultációk alkalmával kerülnek sorra. E konzultációk
keretében, de természetesen ettől időben elkülönülten is lehetőség van egyéni konzultációra, aminek
igazolása változatlanul szükséges a szakdolgozatok leadásához.
Nem kötelező annál az oktatónál leadni a címbejelentőt, ahová proszemináriumra jelentkezett a
hallgató, át lehet jelentkezni, természetesen az érintett oktatók hozzájárulásával. A proszemináriumra
a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a tantárgy felvételével lehet jelentkezni.

Szakdolgozati és záróvizsgára felkészítő szeminárium (kötelező
tantárgy)
A tanegység kódja: ZVSZEM
Kreditérték: 0. A tárgy kreditpontot nem eredményező, de kötelező aláírással („kritériumkövetelmény”) végződik. Az aláírás megszerzése feltétele az abszolutórium kiállításának.
A gyakorlatvezető oktató mellett az órákon alkalmanként részt vesznek szakdolgozati konzulensek,
illetve a záróvizsga tárgyakat előadó oktatók.
Meghirdetés gyakorisága: évente.
A szeminárium aláírással zárul. Az aláírás feltétele az órákon való részvétel és az órai
követelmények teljesítése. Aláírást az kaphat, aki részt vesz az előadások 2/3-án, s részvételét a
jelenléti íven aláírásával igazolja.
A tárgy órái a szakdolgozatírással és a záróvizsgával kapcsolatos konzultációból, valamint a
szakdolgozatíráshoz és a záróvizsga felkészüléshez szükséges könyvtári órákból állnak.
A Záróvizsga szemináriummal párhuzamosan a hallgató által eddig látogatott, illetve újonnan felvett
szakdolgozati proszeminárium is teljesíthető.
A szakdolgozatról ld. még a tájékoztatóban a „Szakdolgozat”, mint külön tanegység leírását.
A tárgy leírása
A tárgy a félév első felében a szakdolgozatírással kapcsolatos gyakorlati jellegű konzultációból áll,
feladata, hogy segítse a hallgatót a dolgozat elkészítésének különböző állomásain, egészen a dolgozat
leadásáig. Ha valaki még a témaválasztás-címleadás, illetve az anyaggyűjtés fázisában tart, dolgozatát
pedig egy későbbi félévben tervezi beadni, akkor is látogathatja és teljesítheti abszolutóriumához a
szemináriumot.
A tárgy másik feladata, hogy megkönnyítse a komplex teológiai záróvizsgára való felkészülést, ezért
az órákon / konzultációkon áttekintjük a tételekhez tartozó tananyagot, illetve kérdések feltételére
van lehetőség. A záróvizsga felkészítés részletes tematikáját, a záróvizsga tételsort és az
irodalomjegyzéket ld. a mellékletben.
36
Kapcsolódó tantárgyak

3. számú melléklet: Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és
szakdolgozatok készítéséhez14
Kedves Hallgatók!
Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok
illetve szakdolgozatok tárgyának megválasztásához. Az itt található címek között egyes szigorlati
tételek is szerepelnek, amit érdeklődéseteknek megfelelően szűkíthettek is. Ugyanannak a témának
különböző aspektusait egyszerre több hallgató is feldolgozhatja, de ha egy témakört többen
választanak, előfordulhat, hogy más téma feldolgozását kérjük.
Kiindulópontként ajánljuk figyelmetekbe a félévenként kiadott tanulmányi tájékoztatóban az egyes
tantárgyak kötelező, illetve ajánlott nyomtatott, illetve elektronikus irodalmaként felsorolt forrásokat.
A címválasztással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a dolgozat@szpa.hu címen várjuk.
A Szent Pál Akadémia tanárai, oktatói

A Szent Lélek ajándékai
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Felfüggesztve
Isten Szellemének hét manifesztációja és a kilenc szellemi ajándék kapcsolata. (Ésaiás 11,12 és az 1. Korinthusi levél 12. részének összevetése – Hack Márta)
9) A Szent Szellem gyümölcsei a kapcsolatokban (Hack Márta)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Alaptanítások, Fundamentális teológia
Surjányi Csaba által megadott témák (*)
10) A megtérés
11) A hit és a remény*
12) Hit és megvallás*
13) Hogyan lehet növelni a hitet?*
14) A vízkeresztség
15) A Szent Szellemben való keresztség
16) A kézrátétel
17) A halál és a túlvilág kérdései
18) Ószövetségi és újszövetségi kijelentések a feltámadásról
19) A halottak feltámadásának menetrendje
20) A történelmi ítélet
21) Az örök ítélet
22) A Szentháromság I.: az Atya*
23) A Szentháromság II.: a Fiú*
24) A Szentháromság III.: a Szent Szellem*
A Boldogmondások* - ld. a Bevezetés az Újszövetségbe témák között
Lezárva: 2019. október 15. (A listában minden, így azok a címek is szerepelnek, melyeket közben esetlegesen már
megírt valaki, így a “meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéké”-t is szükséges átnézni a témaválasztás előtt.)
14
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25) Isten terve a nemzetek számára*
26) Izrael helyreállításának programja*
27) Az Egyház kialakulása és küldetése*

Ószövetség
Ruff Tibor által megadott témák
28) Diktatúra, királyság és demokratikus vezetés viszonya az Ószövetségben
29) Felfüggesztve
30) Felfüggesztve
31) A gyógyulás csodái az Ószövetségben
32) Jézus Krisztus gyógyító csodáinak elemzése
33) Góg - Magóg háborúja
34) Izrael helyreállítása az ószövetségi próféciákban
35) Második generációs szolgálók jellemfejlődése, kiképzése (Józsué, Elizeus stb.)
Szöllősi Tibor által megadott témák
36) Templomtörténet az isteni üdvtervben
37) A példázatok szellemi hatásmechanizmusának vizsgálata az Ószövetségben
38) Izrael összegyűjtései a végidőkben
39) Isten országa az ószövetségi kijelentésben
40) A prófétai, papi és királyi hivatal együttműködése Isten országának építésében
41) Izrael polgárháborúi
42) A helyreállítás menetrendje a babiloni fogság után
43) II. Jeroboám és kora
44) A dávidi szövetség rövid- és hosszú távú aspektusai
45) Jom Kippur
46) 5Mózes 17:14-20 - a "királytörvény"
47) Erőajándékok az Ószövetség idején
48) Kijelentés-ajándékok az Ószövetségben
További ószövetségi témák
49) Ószövetségi kánon, az ószövetségi könyvek csoportosítása. Apokrifek és pszeudepigrafák
50) A Teremtés könyve
51) Izrael története az Exodustól a honfoglalásig
52) A Sínai szövetség és Mózes törvénye
53) A Tóra mint „Krisztusra vezérlő mester”. Az izraelita ünnepek
54) Józsué és a bírák kora
55) Saul élete, működése
56) Dávid élete, működése
57) Salamon élete, működése. Salamon könyvei
58) A biblia bölcseleti könyveiről általában. Jób könyve
59) A zsoltárok könyve. Messiási próféciák a zsoltárokan
60) Izrael királyai, életük, működésük: I. Jeroboám-Zimri
61) Izrael királyai, életük, működésük: Omri dinasztiája
62) Izrael királyai, életük, működésük: Jehu dinasztiája
63) Izrael királyai, életük, működésük: Sallum-Hósea
64) Júda királyai, életük, működésük: Roboám-Josafát
65) Júda királyai, életük, működésük: Jórám-Uzziás
66) Júda királyai, életük, működésük: Jótám-Amon
67) Júda királyai, életük, működésük: Jósiás-Sedékiás
68) Júda babiloni fogsága, élete a perzsa érában
69) Hazatérések a babiloni fogságból
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Példázatok a történeti könyvekben
Példázatok Jeremiás és Dániel könyvében
Ezékiel példázatai
Zakariás példázatai
Példázatok a rövid prófétai könyvekben (Zakariáson kívül)
Isten országa az ószövetségben. Az ószövetségi hivatalok szerepe, együttműködése Isten
országának felépítésében
76) Az izraelita prófétai hivatal eredete. A kapcsolódó héber terminológia. 5Móz 18:9-22
77) A prófétai hivatal természete, a prófétai tevékenység. Kapcsolat a másik két hivatallal
78) A prófétai kijelentésvétel és kommunikáció formái az ószövetségben. A kapcsolódó héber
terminológia
79) A Mózes előtti kor prófétái. A pátriárkák élete
80) A prófétai szolgálat Izraelben a Mózestől Sámuelig terjedő korban
81) A prófétai szolgálat Dávid korában. Dávid messiási próféciái
82) A prófétai szolgálat Dávid kora után Elizeussal bezárólag. Illés és Elizeus szolgálata, csodáik
83) Az Elizeus után élt nem „író” próféták. Abdiás, Jóel és Jónás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
84) Ámós, Hóseás és Mikeás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
85) Ésaiás. Háttere, szolgálata, üzenete
86) Náhum, Sofóniás, Habakkuk. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
87) Jeremiás. Háttere, szolgálata, üzenete
88) Ezékiel. Háttere, szolgálata, üzenete
89) Dániel. Háttere, szolgálata, üzenete
90) Aggeus, Zakariás, Malakiás. Hátterük, szolgálatuk, üzenetük
91) A papság eredete. A melkizedeki és az ároni papság összevetése. Zsolt 110; Zsidó 7
92) Az izraelita áldozati rendszer
93) A papi és lévitai rend. A dávidi istentisztelet. A papi funkciók kapcsolata a másik két
hivataléival
94) Izraelita főpapok életrajza
95) Az izraelita főpapok funkciói, felszentelésük, beiktatásuk
96) A babiloni rendszer papsága. Hamis próféták
97) A király hivatala az ószövetségben. A „királytörvény”. Kapcsolat a másik két hivatallal
70)
71)
72)
73)
74)
75)

Héber nyelv és exegézis
Hack Márta által megadott témák
98) Messiási próféciák az Ószövetségben
99) Szimbolikus nevek az Ószövetségben: a Messiás ismertetőjelei a profetikus nevek tükrében
100) A Messiás származásának, születési helyének előrejelzései

Bevezetés az Újszövetségbe
101) Előzmények: Az intertestamentális kor áttekintése Dániel könyve (és a történelmi
feljegyzések) alapján
102) Előzmények: A felekezetek I. (a farizeusok és a szadduceusok, a szanhedrin)
103) Előzmények: A felekezetek II. (a zelóták, esszénusok, qumrániak, heródiánusok,
szamaritánusok)
104) Előzmények: A Templom és a zsinagógák Jézus korában
105) Előzmények: A Római Birodalom
106) Előzmények: A messianisztikus várakozás
107) Máté evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
108) Máté evangéliuma tartalma, jellemzői
109) Márk evangéliuma tartalma, jellemzői
110) Márk evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
111) Lukács evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
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112) Lukács evangéliuma tartalma, jellemzői
113) János evangéliuma szerzője, keletkezése, háttere
114) János evangéliuma tartalma, jellemzői
115) A Boldogmondások
116) Jézus élete és szolgálata I. (születésének előzményei, körülményei, gyermekkora)
117) Jézus élete és szolgálata II. (nyilvános tevékenységének kezdete)
118) Jézus élete és szolgálata III. (korai júdeai, galileai, szamariai szolgálat)
119) Jézus élete és szolgálata IV. (első galileai szolgálat)
120) Jézus élete és szolgálata V. (második galileai szolgálat)
121) Jézus élete és szolgálata VI. (harmadik galileai szolgálat)
122) Jézus élete és szolgálata VII. (a felmenetel Jeruzsálembe, a pereai szolgálat)
123) Jézus élete és szolgálata VIII. (az utolsó hét Jeruzsálemben, a megváltás és a feltámadás)
124) Az Apostolok cselekedetei könyve
125) A jeruzsálemi gyülekezet születése és története
126) A pogánymisszió kezdete (Csel. 8-12. fej.)
127) Pál első missziós útja és a Galata levél (Csel. 13-15. fej. + Gal.)
128) Pál második missziós útja és a Thesszalonikai (eszkhatológiai) levelek
129) Pál harmadik missziós útja és a Korinthusi (szoterológiai) levelek, Róma levél
130) Pál fogsága és útja Rómába
131) A fogságból írt (krisztológiai) levelek (Ef., Fil., Kol., Filem.)
132) A pásztori levelek (1-2 Tim., Tit.)
133) A zsidókeresztény levelezés (1 Pt., Jakab, Zsid.)
134) A „főapostoli végrendelet-levelek” (2Pt, 2 Tim) és a Júdás levél
135) János levelei
136) Jelenések könyve

Történeti jellegű témák
Grüll Tibor által megadott témák
137) Az emberiség őstörténete Jásár könyvében
138) Vízözön-elméletek [természettudományokban járatosaknak]
139) Noé áldásának következményei a világtörténelemben
140) Zsidók Egyiptomban [angol nyelvtudás szükséges**]
141) Asszír és babiloni krónikák és az Ószövetség [angol nyelvtudás szükséges***]
142) Dávid birodalma [angol nyelvtudás szükséges*]
143) Az izraeli királyság külkapcsolatai
144) A LMLK pecsétek és a júdeai királyság gazdasága [angol nyelvtudás szükséges***]
145) A perzsa és görög birodalom Dániel könyvében
146) A Makkabeus-felkelés
147) A Jubileumok könyvének földrajzi világképe [angol nyelvtudás szükséges*]
148) Nem-zsidó népek az Ószövetségben [angol nyelvtudás szükséges*]
149) Róma és a zsidóság kapcsolata a Makkabeusoktól az első zsidó háborúig
150) A Római Birodalom az Ó- és Újszövetségben
151) A pénz az Újszövetségben
152) Római helytartók az Újszövetségben
153) Flavius Josephus és az Újszövetség
154) A zsidó történelem a qumráni tekercsekben [angol nyelvtudás szükséges**]
155) Az EU, az USA és az ókori Róma [angol v. francia v. német nyelvtudás szükséges**]
156) A bibliai régészet története [angol nyelvtudás szükséges*]
157) A történeti kritika kritikája [angol nyelvtudás szükséges***]
Fontos figyelmeztetés! A bibliai történelemhez általában viszonylag kevés olyan magyar nyelvű
forrás és szakirodalom áll rendelkezésre, amely tudományos jellegű szakdolgozathoz felhasználható.
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Ezért szinte valamennyi fenti témához szükséges némi idegennyelv-ismeret. Külön megjelöltem azokat
a témákat, ahol elengedhetetlenül szükséges az idegennyelv-tudás, mert az alapművek angol nyelven
íródtak. A csillagok a szükséges nyelvtudás erősségét ill. az elolvasandó anyag mennyiségét jelzik:
*középfokú nyelvtudás, kevés gyakorlattal; **stabil középfokú nyelvtudás némi gyakorlattal;
***felsőfokú nyelvtudás, begyakorlottság.
Horváth András által megadott témák
158) Nevelés és oktatás az Ó- és Újszövetségben
159) Korai egyháztörténeti témák (személyes egyeztetés alapján)
Kulcsár Árpád által megadott témakörök
160) Ébredési mozgalmak története
161) Állam és egyház viszonya különböző korokban és különböző országokban
162) Települések és régiók egyháztörténete
163) Egyház a történelemben

Bibliai antropológia
164) Az ember teremtése. Példák arra, hogy az ember szellemét az Ige megkülönbözteti a Szent
Szellemtől
165) Az ádámi faj sajátosságai
166) A bűn eredete és Lucifer bűnének természete
167) A bűn bejövetele az emberiség életébe és a bukás belső folyamata
168) Hogyan állt ellen Jézus Krisztus az ördög kísértésének?
169) Az Istentől való elszakadás következményei az ember sorsában. Az ember alkotórészeinek
eltorzulása a bűnbeesés után
170) Az első Ádám és a második Ádám közötti különbségek
171) A lelkiismeret (meghatározása és működése az Ige alapján; működése és elfojtása a
gyakorlatban)
172) A szív (Fogalma és fajtái. Jelentősége a megtérésben. A szív mint az élet forrása. A szív és az
emberi természet. A szív és a beszéd kapcsolata. A szív és a bizalom. A szív stabilitása. A szív
mint lakóhely. A régi és az új szív. A szív és Isten szeretete. Kapcsolata a megbocsátással. A
szívközpontú élet fontossága)
173) Az elme megújításának szükségessége. A régi és az új elme közötti különbség. A kijelentés
Szelleme és a beszéd jelentősége; a magaslatok lerombolása, a belső békesség és a keresztény
elmélkedés
174) Az ész és a szellem felcserélése az európai gondolkodásmódban
175) Az akarat (Meghatározása. A kényszer és a szabad akarat közötti különbség. Az akarat
háromféle működése)
176) A szív és a nyelv összefüggése (A káromlás, a hazugság, a vallásos hazugságok és az
átkozódás. A hit beszéde. Az áldásmondás)

Krisztológia
177) A Krisztus istenségét bizonyító ószövetségi próféciák
178) Krisztus genealogiája az ószövetségi próféciák alapján
179) Krisztus származásáról, születési helyéről szóló ószövetségi kijelentések
180) Krisztus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról szóló ószövetségi kijelentések
181) Jézus Krisztus tanítási módszerei
182) Dániel 9. része alapján a Messiás eljöveteléről szóló ígéret
183) A megváltás nyolc aspektusa
184) A Messiás elárulására vonatkozó próféciák
185) A Messiás megtestesülésének ténye, szükségszerűsége és természete
186) Krisztus megtestesülésének okai
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187) Jézus Krisztus alapvető isteni tulajdonságai
188) Jézus Krisztus isteni cselekedetei
189) Jézus Krisztus emberi mivoltáról való tények az Újszövetség alapján
190) Ádám bukásának következményei
191) Hogyan semmisíti meg Krisztus a Sátán munkáját?

Egyháztan
192) Az „egyház”, gyülekezet szó héber és görög megfelelőinek részletes elemzése. E szavak
tartalma az ókori zsidó, ill. görög kultúrában
193) Az egyház előképei az Ószövetségben
194) Az egyház helye Isten tervében és akaratában
195) Hogyan válik valaki az Egyház tagjává? A „kőszikla” kérdése
196) Az igazi egyház bibliai ismérvei
197) Hatalom és tekintély az Egyházban. Az egyházvezetés alapjai
198) Az egyházvezetésben a történelemben kialakult főbb hibás modellek és összehasonlításuk a
biblikussal
199) A szolgálati ajándékok
200) A presbiterek
201) A diakónusok

Bibliai etika
Hack Péter és Hack Márta által megadott témák
202) „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem!” (Mik az idegen istenek egy vallástalan
kultúrában? )
202a) „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem!” Az okkultizmus tilalma és bibliai szankciói
202b) Noé szövetségének etikai tartalma
203) Az érvényesülés aranyszabályai (József és Dávid életének tanulságai)
204) Ahogyan Noé korában volt… Noé kora és az utolsó idők hasonlóságai
205) A bibliai családmodell. Az egynejűség újszövetségi követelményének bizonyítása
206) A csalásról (Jákób életének tanulságai)
207) „Élet és halál van a nyelv hatalmában” – a nyelv bűnei és annak orvoslása
208) A bölcsesség típusai Jakab levelében: a felülről való bölcsesség ismérvei; megkülönböztetése
a földi, pszichikus, démonikus bölcsességtől
208a) Mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből! Jakab levele és a Hegyi beszéd összevetése
208b) „Én pedig azt mondom néktek…” Jézus Krisztus Hegyi beszédének elemzése a mózesi
törvény tükrében
209) Mi lenne, ha mindenki betartaná az Aranyszabályt? Esszé egy lehetséges világról
210) A tömegmédia hatása és a „Ne kívánd!” parancsolat konfliktusa: probléma és megoldás a
Biblia tükrében
211) A szexuális bűnök romboló hatása a testi-lelki egészség és a társadalom szempontjából
212) A pusztai vándorlás erkölcsi tanulságai
213) A bűnvallás hatása az egyén és a nemzet vonatkozásában
2013a) „Ádámban mindnyájan meghaltak.” A bűn egyetemes uralmának bibliai bizonyítékai
214) Titkos bűnöktől tisztíts meg engem! (Zsoltárok 19,13) Az internet-generáció pásztorlása
214a) „A szabadság ne legyen ürügy a testnek.” A Galata-levél erkölcsi üzenetei
214b) Erkölcsi-szellemi útmutatások az apostolok leveleiben az utolsó idők egyházának
Hack Péter további témái

215) Állam, jog, egyház
216) Tekintélyi rendek a Bibliában (család, munkahely, állam, egyház)
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217) A hívők társadalmi szerepvállalása

Írásmagyarázattal kapcsolatos témák
218) Messiási zsoltárok
219) Jézus földi szolgálatában beteljesedett messiási zsoltárok és zsoltárrészletek
220) Jézus második eljövetelére vonatkozó előrejelzések a zsoltárok könyvében
221) A Messiás és Jeruzsálem kapcsolata a zsoltárokban
222) Történelem és tanítás. A 78., és a 105-107. zsoltárok üzenetei a jövő generációnak
223) A nemzetekre vonatkozó próféciák a zsoltárokban
224) A nemzetek megtéréséről szóló előrejelzések
225) Segítségkérő zsoltár az Izraelt szorongató népek ellen. A 83. zsoltárban felsorolt népek
226) „Az Írás fel nem bontható.” Jézus és az Írások hitelessége
227) Jézus példázatai
228) Hét példázat Isten országáról egyháztörténeti értelmezésben (Mt 13)
229) Jeruzsálem nevei a héber Bibliában
230) Erec, Szentföld, Izrael – az ígéret földje elnevezései és azok jelentéstartalma a történelmi
korokon át
231) „Eljön Sionból a szabadító” – Jézus Krisztus látható visszajövetele és Izrael megtérése
231a) Ézsaiás próféta könyvének egysége. (A könyv szerzőségének vizsgálata az
egyszerzőséget bizonyító formai és tartalmi jegyek bemutatásával) (Hack Márta)
231b) Az Úr karja és az Úr szava Ézsaiás próféta könyvében (Hack Márta)
231c) „Ki hitt a mi tanításunknak?” Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének elemzése (Hack
Márta)
232)
Góg, Magóg, Rós, Mések, Tubál. A népnevek azonosítása Ezékiel 38–39. fejezetében
a szövegmagyarázat eszközeivel
233)
A nemzetek ítélete a prófétai könyvekben
234)
A bölcsesség, mint az élet fája (Példabeszédek 3,18). A tanítás célja és módszerei a
Példabeszédek könyvében (Hack Márta)
235)
„A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez.” Salamon király, a Prédikátor
könyvének szerzője és művei (Hack Márta)
236)
Tudás és kijelentés Jób könyvében. Esszé Jób és barátai vitabeszédeiről, avagy a
bölcseleti hagyomány és az egyéni lelkiismeret konfliktusa
237)
Nincs új a nap alatt. A Prédikátor könyvének tanítása (Hack Márta)
237a) Szótanulmány az engesztelés és a megváltás fogalomkörében. (Az engesztelés és a
megváltás fogalma, tartalma és funkciója az Ószövetségben.) (Hack Márta)
237b) Kicsoda az Embernek fia? Az Ember fia megnevezés a Bibliában (Hack Márta)
237c) A hűség fogalma a Bibliában

Rugási Gyula által megadott témák
– Philosophia christiana –
238) Kierkegaard
239) Pascal kegyelemtani írásai
240) Skolasztikus Isten-bizonyítékok (Canterbury-i Anselmus Proslogion 2-4; Aquinói Tamás
Summa theologiae Pars 1. Quaest. 2.)
241) „Plato Christianus” (Ivánka Endre nyomán: platónikus doktrinák a keresztény exegézisben a
II.századi apologétáktól)
242) XX. századi zsidó filozófia (Rosenzweig, Taubes, Levinas stb)
– Patrisztika –
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243) Apostoli atyák szövegeinek fordításai (elsősorban: Római Kelemen, Hierapoliszi Papiasz,
Szmirnai Polikárp, Antiokhiai Ignác, valamint a Barnabás-levél)
244) Egyháztörténeti hagyomány és antik történetírás (Euszebiosztól Szókratészig)
245) Szent Ágoston De civitate Dei IV-V. könyvei és az „antik világ”
246) Ókeresztény eszkhatológia (Hippolütosz Dániel-kommentárjától Salvianusig, Orosiusig)
247) Az Újszövetségi apokrif corpus
248) Alexandriai teológia
– Történelem –
249) Muszlim-zsidó-keresztény eszkhatológia napjainkban
250) „Orthodox törésvonal” – Bizánc és az orthodox világ ma
251) Hellénisztikus és római kori kultuszok megítélése a Bibliában
252) A babilóni fogság a történeti források tükrében
253) A pátriárkák és az exodus (feltehető) kora közti ókori keleti történelem
254) A Biblia és a görögök

Pásztorlástan, egyházi szolgálat
Márkus Olga által megadott témák
255) Felfüggesztve
256) Felfüggesztve
257) Felfüggesztve
258) A parúzia várásának hatása a keresztény életre. (Milyen módon hat a szolgálatra, a
kapcsolatokra, az életmódra – összehasonlítva azokkal, akik nem várják az Úr visszajövetelét.)
259) Vigyázás, éberség a keresztény életvitelben
260) Felfüggesztve
261) Felfüggesztve
262) Pál tanításai a hívők és az elöljárók kapcsolatáról
263) Felfüggesztve
264) Felfüggesztve
265) Felfüggesztve
266) „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”
267) A bizalom jelentősége és összetevői a pásztori szolgálatban
Márkus Olga által megadott új témák
1. Felfüggesztve
2. Az egység fenntartása és építése az Egyházban
3. Felfüggesztve
4. Felfüggesztve
5. Motivációk a keresztény életben
6. Békességteremtők (A békességteremtés szolgálata)
7. Az Isten előtt kedves áldozatok
8. Sikerorientáció a Bibliában
9. Hogyan lehet Istennek tetszeni? (Mi kedves Isten előtt?)
10. Az alázatosok jutalma
11. Engedelmesség a Bibliában
Nasinszky Péter által megadott témák
268) Hogy kell megharcolni a hátterünket, a múltunk árnyékait?
268a) A szexuális bűnök legyőzése az utolsó időben
268b) A vizualitás, a szem, a látás szellemi törvényei
268c) A szolgálati ajándékokhoz való igei viszonyulás
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268d) Álnok munkások, hamis apostolok és atyafiak leleplezése az Egyházban
268e) Legitimáció és kompetencia kérdései az egyházi szolgálatban
269) Felfüggesztve
270) Felfüggesztve
271) Hogyan kell viszonyulniuk a keresztényeknek az Internethez
271a) A keresztény házasság sikerének alapjai
271b) A szellemi harc jelentősége az utolsó időkben
271c) Az aposztázia
271d) Az antikrisztusi rendszer jellemzői
271e) A bibliai világnézet és értékrend
272) Felfüggesztve
273) Felfüggesztve
274) Felfüggesztve
275) Felfüggesztve
276) Új társadalmi rétegek megnyerése a 21. században
276a) Keresztények és a politika: hogyan legyünk sók az utolsó időkben?
276b) A sérelmek, a megfáradás, a kiégés legyőzése, avagy hogyan őrizhetjük meg a lelkesedést
életünk végéig
277) Felfüggesztve
Kulifai Mónika által megadott témák, témakörök
278) Minden olyan bibliai téma, melynek közvetlen lélektani vetülete (is) van
279) A meghirdetett speciálkollégiumok témakörei
280) Felfüggesztve
281) Sikeres bibliai házasságok „titkainak” feltárása – örökérvényű szövetségi elvek
282) Krízishelyzetek kezelési stratégiái bibliai történetekben (a téma választása egyéni egyeztetést
igényel)
283) Jézus pásztorlási útmutatása – konkrét történetek elemzése alapján
284) „Burning out” – bibliai szereplők, szolgálók életében: prevenció, helyreállás lehetőségei (a
téma választása egyéni egyeztetést igényel)

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története és teológiája, valamint a
Missziótörténet tárgyakhoz (elsősorban angolul olvasók számára).
Szöllősi Tibor által ajánlott témák:
285) A Szent Szellem kiszorulásának okai az egyházkorszak első évszázadaiban
286) Az ébredések feltételei ébredési vezetők írásaiban
287) Ébredések iszlám közegben
288) Hitvédelem vagy erő? Felkészülés Európa (re)iszlamizációjának programjára
289) Földalatti ébredési mozgalmak napjainkban
290) Egyházüldözés és ébredés? A kölcsönhatások vizsgálata modernkori példák alapján
291) A karizmák és szellemi gyümölcsök egyensúlya ébredésekben és ébredési vezetők életében
292) A bibliai világosság növekedése az egyháztörténelem helyreállítási szakaszában
293) Missziós munka a klasszikus pünkösdi mozgalomban
294) A nagy walesi ébredés
295) Nagy ébredések az amerikai kontinensen
296) Afrikai ébredések
297) Ébredések Ázsiában

Szarka Lajos témái a zsidó-magyar sorsközösség tárgykörében
298) A vér szerepe a Bibliában, vérvádak és pogromok a magyarországi zsidóság történetében.
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299) A zsidókhoz való helyes viszony a Biblia alapján, a filoszemitizmus és antiszemitizmus
hagyományai történelmünkben.
300) Hogyan vált valóra Ábrahám áldása – “megáldatnak a te magodban a föld nemzetségei”
(I.Mózes 22:18.) – a magyar nemzet, illetve lakóhelyed történetében?
301) A keresztény egyházak viszonyulása a magyar zsidósághoz, különösen a vészkorszak alatt.
Milyen példái voltak az emberségnek, ezen belül az egyházi embermentésnek?

Rákóczi István által ajánlott témák:
302) Középkori eretnekségek, vallási mozgalmak és tanulságaik
303) Helytörténet és Evangélium
304) Az Európán kívüli világ szellemi térképe
305) Az Inkvizíció története
a) Jog és Inkvizíció
b) Heltai Gáspár: Háló
c) az Inkvizíció láthatatlan lenyomata és mintázatai
306) Ébredések Latin-Amerikában
a) Brazília: a legnagyobb katolikus országtól a jövő országáig: a keresztény tényező
b) Argentína: a Szellemi harc első és újabb nemzedéke
c) Politika és Evangélium az Új Világban
307) A jezsuita rend működése, fejlődéstörténe
308) Misszió és a küldetés földrajzi-történelmi kontextusa
309) A hallgatók által önállóan választott más, tutorált (egyház-)történeti témák
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4. számú melléklet: Meg nem írható szakdolgozati témák
jegyzéke
(Elfogadott szakdolgozatok /2016–2019/, illetve szakdolgozatcímek /2019/20/ címlistája ábécében)
Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatok és a leadott, érvényes szakdolgozatcímek találhatók.
A teljesen egyedi címeket nem tüntettük fel. Minden címleadás után újabb azonosságok
keletkezhetnek, ebben az esetben megkeressük a címet később leadó hallgatót a módosítás érdekében.
Ugyanazt a témát más szempontból meg lehet írni. Tájékoztatásul megadjuk a témajegyzék
kapcsolódó témáinak számát is a teljesség igénye nélkül. Kérdéseiddel fordulj Mondovics Napsugár
tanárnőhöz személyesen, illetve a dolgozat@szpa.hu címen. Ha nem értelmezhető pontosan a cím, de
úgy gondolod, köze lehet az általad választott témához, érdeklődj elérhetőségeinken.
Megvédett szakdolgozatok:

Téma
száma

Cím
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

"Aki győz"
A hét kis-ázsiai gyülekezet angyalának írt levél elemzése
"Az anyaméh gyümölcse jutalom"
Avagy, hogyan viszonyuljunk Isten ajándékához, a tehetséges
gyermekhez?
"Élet és halál van a nyelv hatalmában" - A nyelv bűnei és annak
orvoslása
"Én vagyok az Úr, a te gyógyítód"- Az Ószövetség kijelentései az
emberi testről, a betegségekről, és a gyógyulásról
"Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket"
- Kommunikációs stratégia a HIT Gyülekezete hit- és erkölcstan
oktatásához
"Eredj a hangyához, te rest!"
A szorgalom és a restség igazi jelentősége a Biblia alapján
"És nevezd annak nevét Izsáknak"
A nevetés a Bibliában
"Fáradozni a jóban mindenkor"
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját" Pünkösdi és evangéliumi ébredési mozgalmak története a
Szovjetunióban és a rendszerváltást követő időszakban
"Szolgáljatok az Úrnak, a ti Isteneteknek!"
A sikeres szolgálat alapjai
"Szólj, mert hallja a te szolgád" - Sámuel próféta élete
"The Harvest of Grace" - Evangélizációs szolgálat Szlovákiában és
Csehországban
"Vigyázzatok!"
,,Aki győz, az fehér ruhákba öltözik."
- A ruha jelentősége az Ó- és Újszövetségben
,,Derék asszony újratöltve"- avagy,hogyan nyerjünk áldást a
házastársi egységben
,,Idegenek és vándorok a földön" - (Zsidókhoz írt levél11;13)
,,Igyekezzetek a város jólétén..." (Jeremiás 29:7) - Zsidó - keresztény
együttélés vizsgálata Kőbányán a kiegyezéstől a vészkorszakig
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,,Krisztusban nincs férfi és nő"
- A nők helyzete a törvény alatt és a kegyelem korszakában, helye a
tekintélyi rendben
,,Tanitsd a gyermeket az ő útjának módja szerint"
19.
- A bibliai nevelés-oktatás módszertana és segédanyagai
20. A barátság jelentősége
21. A beszéd hatása az emberi életre, sorsra
22. A besztercebányai zsidók sorsa a holokauszt idejében
A Biblia és a Profit
23. Hogyan lehet a legnagyobb hasznot hozni Isten Királysága számára a
pénzünkkel és az életünkkel?
24. A Biblia látszólagos ellentmondásainak feloldása
A Biblia, mint úti könyv
25.
- Hogyan vezet el Isten beszéde a Mennybe?
26. A bibliai apostolok élete Pünkösd után
27. A bölcsesség típusai
A bűnvallás - A bűnvalló ima szellemi-erkölcsi igazságainak
28.
megvilágítása a Biblia alapján, és gyakorlata az Egyházban
A család és a közösségi média hatása és szerepe a tinédzserek
29.
életében
A család, mint a nevelés elsődleges helye
30.
A sikeres családi szocializáció bibliai elvei
A halál és a túlvilági élet kérdései –
31.
A halál utáni élet Isten igéjének tükrében
A helyi gyülekezetek jelentősége a Thesszalonikabeliekhez írt levél
32.
alapján
A hetedik nap - Miként mutat előre a hetedik nap a Messiási
33.
Királyság tulajdonságaira?
34. A hit és a remény
35. A hit és a sport
36. A Hit Gyülekezete zenei szolgálatának története
37. A János evangéliumában szereplő hét jel
A jó gazdagok
38. Helyes gondolkodásmód a gazdagságról a Biblia alapján, anyagi
területen áldott emberek sikerének titka
39. A keresztények és a politika - Jézus viszonya a politikához
40. A kortárs keresztény zene kibontakozása Romániában
A kövek szerepe a Bibliában
41.
-A szegletkő, a kő szerepe az ítéletben, 2 drágakő
A kultúra hatásai a magyarországi karizmatikus kereszténységre 42.
Jelenlegi kihívások a gyülekezet növekedésében
43. A látszólagos ellentmondások feloldhatósága a Bibliában
A lélek beteg, de a test jajgat
44.
A pszichoszomatikus megbetegedések vizsgálata a Biblia alapján
45. A Makkabeus felkelés
46. A megszentelődés a kenyérkészítés alapján
47. A megtérés fogalma a Bibliában és a korakereszténységben
48. A megtéréshez illő gyümölcsök megtermésének a folyamata
A nagy titok. A házasság, mint a Krisztus és az Egyház kapcsolatának
49.
előképe
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot
Muszlim ébredési mozgalmak
A nők szerepe a szolgálatban - Nők szolgálata a családban,
egyházban, társadalomban
A nyelvi közvetítés szolgálata az Egyházban
A pietizmus
A pünkösdi karizmatikus ébredés Romániában
A reform-keresztény mozgalmak társadalomformáló szerepe az
Észak-Amerikai Egyesült Államokban - A rabszolgaság
intézményének eltörlése
A segítő szolgálatok
A sértettség veszélyei - "… lehetetlen dolog hogy botránkozások ne
essenek…"
A sikeres bibliai házasságok "titkai" - Örök érvényű szövetségi elvek
A szarvasi evangélikus egyház története és befolyása
A személyes tanúságtevés
A személyesség és rendszer fogalma Kierkegaard filozófiájában
A Szent Lélek ajándékai az Apostolok Cselekedeteinek fejezeteiben
A Szent Szellem a legjobb vezető
A Szentírás, mint operációs rendszer
A szív és a száj összefüggései
A szív és a száj összefüggései a dicséretben
A szóból is megárt a sok?
Ideje van a hallgatásnak is...
A szorgalom az ember drága kincse
A születésben rejlő erő - Az egyén személyiségére ható tényezők a
születés pillanatában
A tehetség és az elhívás kapcsolata
A teológiai antijudaizmus kezdetei az egyházatyák korszakában
A természet iskolája. Amire a természet tanít a Szentírás alapján
A természeti környezet szerepe a keresztény életben és szolgálatban
Milyen módon hat a természeti környezet vagy annak hiánya a
szellemi-lelki életre és hogyan tudják ezt a keresztények gyakorlati
módon felhasználni?
A testvéri szeretet alappilérei
A zsidó diaszpóra tisztviselői a pogány államhatalomban
Állam és egyház viszonya az újkori franciaországi ébredések idején Az állam és az egyház viszonya az újkori Franciaországban
Az alkoholizmus - az emberi személyiség leépülése
Az ébredések feltételei a Bibliában és ébredési vezetők írásaiban
Az ébredési mozgalmak történelme a Cseh-Morva-Osztrák
háromszögben
Az efeszoszi gyülekezet történetének tanulságai a mai gyülekezetek
számára
Az életet adó lélegzet
Az elhívás
Az Isten általi elhívásra adott emberi válaszok
Az elme az Ige tükrében
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Az első Ádám és a második Ádám közötti különbségek
"Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus"
84. Az emberiség őstörténete Jásár könyvében
Az emlékezet fontossága a holokauszt túlélők és az utánuk következő
85.
generáció életében - A kiválasztott nép
Az értelem működésének antropológiai vizsgálata az Ószövetség
86. alapján - Az értelmi tevékenységekre vonatkozó legfontosabb
ószövetségi fogalmak exegetikai és bibliai antropológiai vizsgálata
Az ész és a szellem felcserélése az európai gondolkodásban - Az
87.
egyházatyáktól Aquinói Tamásig
Az ezékieli háború - A háborúban szereplő országok meghatározása
88.
és gazdasági, politikai környezetének elemzése
Az ezeréves királyság az ószövetségi próféciákban
Krisztus ezeréves királyságának rekonstrukciója az ószövetségi
89.
prófétai könyvek alapján a premillenista hermeneutika prizmáján
keresztül
Az információs kor hatása a kereszténységre
90.
"Az azonnaliság igénye"
91. Az írás, mint a Holokauszt-trauma feldolgozásának eszköze
Az ítéletről - Isten ítéletei a történelmi korszakokon át és az
92.
örökkévalóságban
93. Az Oszmán-török birodalom zsidópolitikája
94. Az örmény kereszténység modern kori története
Betöltött elhívások 95. A nyugati kultúrkörön kívül szolgáló hajadon misszionáriusnők a
XIX-XX. században
96. Bibliai csaták Józsué és a bírák korában
97. Bibliai háborúk - az Ígéret földjének elfoglalása
98. Biztonságpolitikai felvetések bibliai léptékben
99. Dávid imaélete és annak tanulságai a mai kor hívői számára
Dávid Istent dicsőítő élete
100.
- Dávid életének és zsoltárainak összehasonlítása
101. Derek Prince tanítói szolgálata
Ébredési mozgalmak Európában.
102.
Az evengéliumi megújulás a valdensektől a pietizmusig
83.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Élet és halál magvai
A keresztény és muzulmán mártírság összehasonlító elemzése
Élettudományi kutatások Bibliai határai
Érdemes gondolatok az iróniáról
Eszkatológia a 2. században
Apostoli atyák és apologéták kora
Ezékiás király életpályája - Izrael ideiglenes fizikai és szellemi
helyreállítása
Fogyasztás és követés - Tanítványság a fogyasztói társadalomban
Generációváltás a szolgálatban
Pozitív és negatív példák az Ó- és Újszövetségből
Generációváltások kihívásai és tanulságai korunk egyházában
Gyermekvállalás a Biblia tükrében
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174

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Gyülekezet a pusztában
Mit üzen a pusztai vándorlás a ma élő keresztényeknek?
Hit és kockázat. A hit és a kockázat kérdése a bibliai hősök életében
Hitelezés a Biblia tükrében
Hogyan gondolkodj önmagadról?
Hogyan győzhetünk a generációs átkok fölött?
Hogyan győzzük le a vallásos irigységet?
Hogyan hat a szív állapota az ember képességeinek működésére?
Hogyan készüljünk fel az elragadtatásra?
- Bibliai értékrend és jellem az utolsó idők kihívásaiban
Holokauszt Nyugat-Szlovákián
Holokauszt túlélők történeteinek elemzése
HORDOZTALAK TITEKET SAS SZÁRNYAKON - Isten
szeretetének megnyilvánulásai Mózes második könyvének tükrében
Hűség Isten felkentjeihez
Idő és örökkévalóság Jézus Krisztusban
Isten meglátogatásainak tanulságai Jézus földi szolgálatának tükrében
Isten Shalomjába való bemenetel a babiloni fogság példáján keresztül
Isten természetfeletti erejének hatása az emberi testre
Az emberi test magalkotása, romlása és helyreállítása
Istennel járni - A szellemi emberré válás szükségessége
Izraelhez való hozzáállás az Ábrahámnak adott ígéret szerint
Jákob élete
Jézus Krisztus engesztelő áldozata - Jóm Kippúr alapján
Jézus második eljövetelére vonatkozó próféciák a Zsoltárok
könyvében
Jób könyvének tanulságai
Keresztények és zsidók kapcsolata Ajkán és környékén
Kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja
Szellemi és kulturális hatások a személyi számítógép ipar fejlődésére
a kezdetektől napjainkig
Kilúgozott mennyország - A platóni idea-tan hatása a kereszténység
mennyértelmezésére
Krisztológiai tévtanítások
Krisztus a pedagógus. Jézus tanítási módszertana
Krisztusban - A vadonatúj teremtés realitása
Lesz-e még egy nagy ébredés az utolsó időkben?
Maratoni hit - "Végigharcoltam a szép harcot, befutottam a célba,
megőriztem a hitet;"
Mi tekintetben különb hát a zsidó?
,,Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása"
Micsoda az ember?
Az ember teremtésének céljai
Midlife krízis: válság vagy lehetőség
Misszió a Németországban élő menekültek között
Keresztény hitre tért menekültekkel és közöttük szolgáló
misszionáriusokkal folytatott beszélgetések elemzése a Biblia alapján
Modern függőségek és bálványok
Nagy Heródes és öröksége
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148. Nevelés és oktatás az Ó- és Újszövetségben
Önátadás a Bibliában
149.
Két férfi, akinek sikerült: Mózes és Pál apostol
150. Őrállók
Pál imái
151.
Gyülekezetépítés szellemi támogatása Pál apostol példája alapján
152. Párválasztás és házasság a Biblia alapján
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Példakép és tehetség kibontakozása
Polarizációs folyamatok az utolsó időben.
Sorsdöntő polarizációs folyamatok, szempontok, útelágazások a
világban és az egyházban az utolsó napokban
Prófétai szó a zsidó királyságok alkonyán - Ámós,Habakuk,Sofóniás
és Jeremiás új fordításban
Pünkösdi egyházak Burkina Fasóban - A Burkina Fasó-i pünkösdi
mozgalom keletkezése, gyülekezetek alapítása és növekedése, a
muszlimok felé való szolgálat
Rabszolgából fiú
- Identitásbeli utazás a keresztény életpályán
Reformáció az egyházi zenében
Ruth - Akitől tanulhatunk
Salamon háttere, szolgálata, működése
Saul élete, működése
Schwenkfeld élete, munkássága és mozgalma
Sorsformáló döntések az Ószövetségben
Spirituális kapcsolódás és eksztázis
Szellem szerint járjatok
Szellemre hangolva - Hogyan tudjuk megtalálni a Szent Szellem
vezetését?
Szemelvények Csorna és Rábaköz egyháztörténetéből és szellemi
hátteréből
Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok
Szolgáljátok az Urat,a ti Isteneteket - Bibliai alapelvek a Keresztény
szolgálatról
Társadalmi szerepvállalás a Biblia tükrében
Techné és Logosz - Értekezés az ébredések technikatörténeti
vonatkozásairól
Tiszteletadás az egyházban
Törvénykezés és igazságosság
A Jób és barátai között zajló párbeszéd elemzése
Tradíciók hatása a keresztény családban
A tradíció kialakulásának hatásai és az ellene fordítható eszközök
Trón és Oltár - Az állam és az egyház viszonya a Kádár-korszakban

176. Út a szégyenből a dicsőségbe
Vágyom, tehát vagyok?
177.
- A vágyak, mint életünk mozgatórugói?
Váljunk Krisztusban érett emberré!
178.
A lélek megújítása az újjászületés után
179. Vezető szolgálatok segítése
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158

161

Érvényes címbejelentők:

Cím
,,A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen"
,,A vakok látnak"
,,Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad
3.
bennetek, és legyőztétek a gonoszt"
,,Ne aggodalmaskodjatok"
4.
,,Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem"
5.
,,Ne ölj" ,,szaporodjatok és sokasodjatok"
6.
,,Tanítsd a fiadat az ő útjának módja szerint"
7.
A bálványimádás és idegen isten imádás előzményei
8.
A cigányság vallási gyökereinek vizsgálata
9.
A helyreállítás reménysége az Izrael helyreállításából szóló próféciák
10.
alapján.
A kárpótláshoz jogunk van
11.
A kérdés is hazugság
12.
A keresztény munkamorál
13.
A korinthoszi gyülekezet és mai aktualitásai
14.
A közbenjárás
15.
A Messiás preegzisztenciája és megdicsőülése
16.
A pluralizmus, Isten és az ember hatalomgyakorlása
17.
A szív elrejtett embere
18.
A szív és a nyelv összefüggése
19.
A szív hatása az elme megújítására
20.
A szív hatása az elme megújítására
21.
Akik nem az ajtón mennek be
22.
Alabástrom szelence
23.
Állam, jog, egyház
24.
Árvák és özvegyek a Bibliában, régen és ma
25.
Az eutanázia kockázatai
26.
Az isteni kegyelem értelmezése Pascal műveiben
27.
Azért jöttem, hogy életük legyen
28.
Drágakövek a Bibliában
29.
Élő víz vagy pusztaság
30.
Gazdasági szentenciák a Szentírásban
31.
Hatékonyság az oktatásban az Ige tükrében
32.
Helyreállítás
33.
Hogyan őrizze meg nemzetünk a földjéhez való jogát egészen a Messiás
34.
királyságáig?
Husz János életrajza
35.
Isten igazságos jogrendje az üdvtörténelemben
36.
Jézus Krisztus gyógyító csodáinak elemzése
37.
Józsué, Mózes szolgája
38.
Karizmatikus mozgalmak kezdetei és fejlődésük Szlovákiában
39.
Mester-tanítvány kapcsolat
40.
Nagy ébredések az amerikai kontinensen
41.
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Téma
száma

1.
2.

176

215

239

260

295

42.
43.

Rendelt idő
Vallási és társadalmi mozgalmak az Egyesült Államokban a 20. században
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5. számú melléklet: A szakdolgozat formai követelményei
Külső borító

A szakdolgozat kötött és fűzött példányának külső borítóján (a kötött példány általában fekete,
aranyszínű betűkkel) a következő felirat szerepel:
Szakdolgozat
Név
Évszám
A külső borítónak mind a kötött, mind a fűzött példányon szerepelnie kell.
Minta: (ld. a következő oldalon)
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SZAKDOLGOZAT

Galambffy Péter
2019
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Belső borító

Cím
Alcím (ha van)
Készítette: X. Y.
Konzulens: X. Y.
Szent Pál Akadémia – Teológia mesterképzési szak
Budapest, Évszám

Minta: (ld. a következő oldalon)
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A történelmi és az eszkatológiai Babilón
Ószövetségi próféciák összehasonlító elemzése

Készítette: Galambffy Péter
Konzulens: Dr. Baráth Filemon

Szent Pál Akadémia – Teológia mesterképzési szak
Budapest, 2019
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A tartalomjegyzék
Az alábbiakban két tartalomjegyzék látható. A dolgozat témájától, jellegétől függ, hogy ezekhez
hasonló, vagy egy rövidebb, kevesebb címet, alcímet tartalmazó dolgozat születik-e. Tehát ez csak
egy minta, lehetőség a sok közül. Ezen kívül a dolgozat - szintén jellegétől függően - tartalmazhatja
pl. a következőket:
Módszertani bevezetés
Rövidítések jegyzéke
Összegzés/Konklúzió (bizonyos esetekben, ez a fejezetek végén [is] szükséges, de van ahol nincs rá
szükség, hanem ezt a szerepet az Utószó tölti be)
Utószó
Minták:
1. Az Eszkatológia tantárgy jegyzetének tartalomjegyzéke.
2. A hét ázsiai gyülekezet c. írás tartalomjegyzéke.
Természetesen, ha a dolgozatba van beszúrva a tartalomjegyzék, akkor az oldalszámok is
láthatók, ez itt technikai okok miatt nem kivitelezhető, de odaértendő a címek után jobbra zárva (az
Eszkatológia jegyzetben konkrétan meg is tekinthető). Hasonló felépítésű az újabb kiadású
Krisztológia jegyzet tartalomjegyzéke is.
A tartalomjegyzéknek természetesen oldalszámokat is kell tartalmaznia. A címrendszer
beállításához és a tartalomjegyzék egyszerű elkészítéséhez meg kell tanulni Stílusokkal formázni a
szövegszerkesztés során a szöveget – ez a Számítástechnika tantárgy keretében sajátítandó el.
Amennyiben így dolgozunk, úgy a kész szakdolgozat tartalomjegyzékének elkészítése egy
gombnyomásra történik, nem kell begépelni a tartalomjegyzéket.
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TARTALOM

Előszó ...........................................................................................................................................
Bevezetés .....................................................................................................................................
1. Eszkatológiai iskolák az apostoli kortól napjainkig (történeti áttekintés) .......................
1.1. Az 1–3. század
1.1.1. A khiliazmus
1.1.2. A 2. és a 3. századi szerzők eszkatológiai tanításai
1.2. Eszkatológiai tanítások a konstantini fordulattól a reformációig
1.3. A reformáció és az ellenreformáció időszaka
1.4. Eszkatológiai irányzatok az újkorban
2. Az Egyház ...............................................................................................................................
2.1. Az Egyházra vonatkozó ószövetségi próféciák értelmezése
2.2. A pogányok elhívása
2.3. Az Egyház szellemi kortörténete
2.3.1. Az apostoli kor
2.3.2. Az efeszoszi gyülekezet kora
2.3.3. A szmürnai gyülekezet kora
2.3.4. A pergamoni gyülekezet kora
2.3.5. A thüatirai gyülekezet kora
2.3.6. A szárdeiszi gyülekezet kora
2.3.7. A filadelfeiai gyülekezet kora
2.3.8. A laodikeiai gyülekezet kora
2.3.9. Az aposztázia
2.3.10. Az Egyház pusztulása és helyreállítása Jóel prófétánál
2.3.11. Az aratás
3. A hamis egyház – a parázna asszony .............................................................................
4. Az antikrisztusi rendszer, az Antikrisztus fő jellemvonásai .............................................
5. Izrael és a nagy nyomorúság .................................................................................................
5.1. A Jelenések könyve 7., 11. és 12. fejezetének értelmezése
5.2. Zakariás könyvének próféciái
60
A szakdolgozat formai kellékei

5.3. Jézus szavai a nagy nyomorúságról
5.4. Az armageddoni csata
5.5. Babilón bukása
5.6. Az Antikrisztus bukása
5.7. A Sátán megkötözése
5.8. A nemzetek ítélete
Függelék .......................................................................................................................................
Az állókép és az állatok
Az üdvtörténet menetrendje I.
Az üdvtörténet menetrendje II.
A hét gyülekezet összefoglaló táblázata
Az armageddoni csata helyszíne
Az ezeréves királyságra vonatkozó igék
Az ezerév végének eseményei
Az örökkévalóság napjával kapcsolatos igék
Bibliográfia ..................................................................................................................................
Képek, táblázatok, térképek jegyzéke ......................................................................................
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TARTALOM

ELŐSZÓ
BEVEZETÉS
1. EFESZOSZ
1.1. Nevének jelentése
1.2. A város keletkezése, története
1.3. Városi élet
1.4. Efeszosz vallási élete
1.4.1. Pogány vallások
1.4.2. Zsidók Efeszoszban
1.4.3. Kereszténység a városban

2. SZMÜRNA
2.1. Nevének jelentése
2.2. A város keletkezése, története
2.3. Városi élet
2.4. Szmürna vallási élete
2.4.1. Pogány vallások
2.4.2. Zsidók Szmürnában
2.4.3. Kereszténység a városban

3. PERGAMON
3.1. Nevének jelentése
3.2. A város keletkezése, története
3.3. Városi élet
3.4. Pergamon vallási élete
3.4.1. Pogány vallások
3.4.2. Zsidók Pergamonban
3.4.3. Kereszténység a városban

4. THÜATIRA
4.1. Nevének jelentése
4.2. A város keletkezése, története
4.3. Városi élet
4.4. Thüatira vallási élete
4.4.1. Pogány vallások
4.4.2. Zsidók Thüatirában
4.4.3. Kereszténység a városban

5. SZARDEISZ
5.1. Nevének jelentése
5.2. A város keletkezése, története
5.3. Városi élet
5.4. Szardeisz vallási élete
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5.4.1. Pogány vallások
5.4.2. Zsidók Szardeiszben
5.4.3. Kereszténység a városban

6. FILADELFEIA
6.1. Nevének jelentése
6.2. A város keletkezése, története
6.3. Városi élet
6.4. Filadelfeia vallási élete
6.4.1. Pogány vallások
6.4.2. Zsidók Filadelfiában
6.4.3. Kereszténység a városban

7. LAODIKEIA
7.1. Nevének jelentése
7.2. A város keletkezése, története
7.3. Városi élet
7.4. Laodikeia vallási élete
7.4.1. Pogány vallások
7.4.2. Zsidók Laodikeiában
7.4.3. Kereszténység a városban

FÜGGELÉK
A Jelenések könyvének értelmezései
A hét gyülekezet összefoglaló táblázata

FELHASZNÁLT IRODALOM
KÉPEK, TÉRKÉPEK JEGYZÉKE
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A szakdolgozat külalaki követelményei

A szakdolgozat minimális terjedelme ötven oldal, a képek, táblázatok és a függelék nélkül.
Főszöveg:

Times New Roman betűtípus
12-es betűméret
1,5-es sortáv
sorkizárt
Margók: 2,5 – 2,5 cm jobbról és balról, lentről és fentről
1 oldalas nyomtatás
Lábjegyzet:

Times New Roman
10-es betűméret
1-es sortáv
Sorkizárt
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Jegyzetelés
Mikor nekilátunk a kutatómunkának, érdemes már a jegyzeteléskor a felhasznált irodalom pontos
bibliográfiai leírásait felírni, s oldalszámra pontosan jegyzetelni, mert ezek az adatok kerülnek a
lábjegyzetbe és a Bibliográfiába. Fontos: ha szó szerint írunk ki valamit egy könyvből, azt idézőjelbe
téve jegyzeteljük ki, nehogy véletlenül a saját gondolatunkként idézzük.
Egy bibliográfiai leírásnak a következőket kell tartalmaznia:
Könyv szerzője (lexikon esetében szerkesztője, klasszikusok fordítása esetében fordítója)
Könyv címe
Gyűjteményes kötet esetében a felhasznált cikk címe, majd utána a kötet címe
Kiadó neve
Kiadás helye
Kiadás éve
Oldalszám
Folyóirat esetében a folyóirat neve, évfolyama, száma, a cikk –tól –ig oldalszáma.
Jegyzeteléskor mindig jegyezzük fel, hogy hányadik oldalról jegyzeteltünk, mert ezt a
lábjegyzetekben jelezni kell!

Minta:
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BIBLIÁK
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Szerk.: K. Ellniger, W. Rudolph of the Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart, Fourth Corrected Edition, 1990.
Evangélium. (Ford.: Hit Gyülekezete – SZPA), Hit Gyülekezete – SZPA, Bp., 2001.
Példabeszédek könyve. (Ford.: Grüll Tiborné) Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest,
2006.
A Rómaiakhoz írt levél fordítása. (Ford: Ruff Tibor, Csalog Eszter) In: Új Exodus, XIV. évfolyam 1.
szám, 110–127. o.
Figyelem! Érdemes a dolgozat elején lefektetni, – akár a Bevezetésben, akár az első igehely
idézésénél egy lábjegyzetben –, hogy melyik bibliafordítást használjuk, valamint azt, hogyha ettől
eltérünk, azt külön lábjegyzetben jelezzük. Ha a Héber Biblia (BHS) számozása eltér az általunk
használt fordítástól, pl. a Károli Bibliától, akkor azt is meg kell jegyeznünk (pl. 1Móz 4:22 [BHS:
4:23], erről bővebben később, lásd: Bibliai könyvek rövidítései).

SZÓTÁRAK, KONKORDANCIÁK
Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár. Logos Kiadó, Bp., 1998.
Györkösy Alajos – Kapintánffy István – Tegyey Imre: Ógörög – magyar nagyszótár. Akadémiai
Kiadó, Bp., 1993.
Dr. Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög–magyar szótár. Magyar Bibliatanács, Bp., 1992.
Gesenius’ Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures. Baker Book House, Grand
Rapids, Michigan, 1993.
Comprehensive Aramaic Lexicon. Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion. Cincinnati,
USA. http://cal1.cn.huc.edu/
SZAKIRODALOM
Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője. Osiris, Bp., 1999., 114. o.
Németh Sándor: A próféták és az apokalipszis. In: A hit botránya. Új Spirit, Bp., 2001. 301–308. o.,
307–308. o.
Flavius, Josephus: A zsidók története. (Ford.: Révay József) Európa, Bp., 1980. XI,6, 258. o.
Zsidó lexikon. Szerk.: Újvári Péter, Bp., Pallas, 1929. „Szombat” szócikk
Encyclopaedia Judaica. Keter Press, Jerusalem Ltd., Jerusalem, 1996. „Torah” szócikk
The Jewish Encyclopedia. Funk and Wagnalls, New York, 1906–1910. online verzió:
www.jewishencyclopaedia.com. „Torah” szócikk
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Figyelem! Ha lexikonból jegyzetelünk, nem az oldalszám a lényeges, hanem hogy milyen szócikk
alatt találtuk az anyagot. Ha idegen nyelvű lexikont használtunk, akkor természetesen a szócikk nevét
is idegen nyelven kell feljegyezni, nem pedig lefordítva magyarra.
Ókori könyvek esetében a fordító nevét, s a könyvek fejezetét, vers vagy sor számát is jelölni kell
(pl. lásd fent: Flavius).
Gyűjteményes kötet esetében nem a cikk, vagy esszé címe, hanem a kötet címe van dőlt betűvel
szedve, s fel kell tüntetni azt is, hogy a könyvben az idézett tanulmány hányadik oldaltól hányadik
oldalig szerepel, és az idézetünk honnan származik. Például:
Németh Sándor: A próféták és az apokalipszis. In: A hit botránya. Új Spirit, Bp., 2001. 301–308. o.,
307-308. o.
FOLYÓIRATOK
Flaisz Endre: A gondolkodó szív. In: Új Exodus. XI/1. szám (2000), 27–30. o., 28. o.
McClane, Curtis D.: The Hellenistic Background to the Pauline Allegorical Method in Galatians
4:21–31.

In:

Restoration

Quarterly,

Volume

40/Number2.

In:

www.restorationquarterly.org/Volume_040/rq04002mclane.htm
Folyóiratok esetében úgyszintén nem a cikk címét, hanem a folyóirat címét szedjük dőlt betűvel, s
szintén fel kell tüntetni azt, hogy az adott cikk a folyóiratban hányadik oldaltól hányadik oldalig tart.

INTERNETES FORRÁSOK
Raj Tamás: Elul: a megtérés hónapja. http://www.zsido.hu/vallas/elul.htm
Komoróczy Géza: Maszóra, maszoréták. http://www.hebraisztika.hu/downloads/2006-tavasz-HBN411-Maszora_maszoretak.pdf

Figyelem! Internetes forrásoknál – hacsak nem kép-formátumban fellelhető folyóiratcikkekről vagy
könyvekről van szó – nem kell oldalszámot feljegyeznünk, hiszen nem is tudunk!
FŐISKOLAI JEGYZETEK
Németh Sándor: Bibliai antropológia. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., 1998., 15. o.
Németh Sándor: Egyháztan II. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., é. n., 14. o.
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Figyelem! Ha egy bibliográfiai adat hiányzik – mint pl. utóbbi esetben az évszám –, azt a
következőképpen jelöljük:
é. n. = évszám nélkül
h. n. = hely nélkül
k. n. = kiadó nélkül
ÉLŐSZÓBAN ELHANGZOTT TANÍTÁSOK, HANGFELVÉTELEK
Németh Sándor: Isten akarata. (Élőszóban elhangzott tanítás), Bp., Hit Park, 2004. 01. 24.
Prince, Derek: Facing Perilous Times. (Audiokazetta), DPM-I, Fort Lauderdale, Florida, 1990.
Ruff Tibor: A Szent Szellem ajándékai. (Haladó Bibliaiskola, élőszóban elhangzott tanítás), Bp., Hit
Park, 2003. 08. 15.
Élőszóban elhangzott tanítás esetén szintén oda lehet írni, hogy hol, milyen városban, alkalmon
hangzott el.
ÓRAI JEGYZETEK
Németh Sándor: Isten terve a világkorszak végén III. (Órai jegyzet), SZPA, Bp., 2004. 05. 06.

EGYÉB
Ruff Tibor: A presbiteri követelmények exegézise. Szakdolgozat, SZPA, Bp., 1998., 36. o.
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Idézetek a szakdolgozatban

Az alábbiakban a szakdolgozatunk főszövegébe más szövegekből való mondatok, kisebb szövegek,
utalások helyes átemeléséről, az idézés módjáról fogunk értekezni.
Az idézésnek általában a következő szabályai vannak:15
1. Idézhetünk azért, mert például értelmezni akarunk egy szöveget. Ez esetben a kívánt célnak
megfelelő hosszúságban érdemes idézni.
2. Szakirodalmat gyakran akkor idézünk, ha azzal alá akarjuk támasztani megállapításainkat.
Érdemes arra figyelni, hogy ne idézzünk túl hosszan, mondjuk fél oldalas terjedelemben, mert
annak minden részletét nem biztos, hogy értelmezni tudjuk, illetve felmerülhet a gyanú, hogy
vajon nem a szerző lustasága kívánta-e meg ily hosszú idézet beszúrását. Ha mindenképpen
szükségesnek érezzük a hosszú idézetet, akkor azt inkább a Függelékben, esetleg a Lábjegyzetben
helyezzük el, főszövegünkben pedig elemzését tegyük közre.
Az idézetek összességében a dolgozat legfeljebb 25%-át tehetik ki.
3. Ha az idézetet nem előzi meg, vagy nem követi kritikai elemzés, az azt jelenti, hogy osztjuk
a szerző nézeteit.
4. Az idézett mű pontos adatait (oldalszámot is!) meg kell adni a lábjegyzetben.
5. A három sornál nem hosszabb idézeteket a szövegen belül is elhelyezhetjük idézőjelben,
esetleg döntött betűvel. Ennél hosszabb idézeteket érdemes külön blokkokban közölni, kisebb
sorközzel, új bekezdésként szedve (lásd lentebb a mintát!).
6. Az idézetet pontosan kell lemásolni! Ha abból kihagyunk részeket, azt jelölni kell a következő
módon (…), majd folytatjuk az idézetet. Ha az idézett szövegbe kommentárt teszünk, azt
jelölni kell [szögletes zárójelben]. Ha az idézetben kiemelünk valamint, akkor jelezni kell,
hogy a kiemelés a szakdolgozat írójától származik (kiemelés tőlem).
7. Fontos, hogy az idézetek bárki által visszakereshetők és ellenőrizhetők legyenek!
Idézéssel kapcsolatos alapfogalmak:
Idézet: szó szerinti; ekkor idézőjelben idézzük.
Parafrázis: más szavakkal összefoglaljuk egy szerző mondanivalóját; ekkor lábjegyzetben pontosan
jelöljük, hogy ki mondta ezeket.
Plágium: ha idézőjel nélkül pontosan leírjuk a más szerzőnél olvasottakat, akkor plágiumot követünk
el. Eme tény rendkívül rossz fényt vet a hallgatóra, hiszen a legjobb feltételezésünk szerint mindezt

15

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 1996. alapján. 187-199. o.
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nem szándékosan, hanem figyelmetlenségből követte el, de a tanár mintegy azzal kénytelen
szembesülni, hogy a hallgató saját gondolataiként igyekszik eladni a másét. Az egyik legjobb módja
annak, hogy elkerüljük a plágium gyanúját, ha fejből próbálunk parafrázist készíteni. Ekkor ugyanis
arról is meggyőződhetünk, hogy valóban megértettük az olvasottakat.
Példák:
1. Szó szerinti idézet
„Az Antikrisztusról szóló irodalom számára különösen fontosak Dánielnek a harmadik
világbirodalom »kis szarvára« (Dániel könyve (8:8–14–14, 21–25), a negyedik világbirodalom
»kis szarvára« (uo. 7:7–8, 223–26), valamint a mindkettőre vonatkozó kijelentések (uo. 11:2–4).
Az első kis szarvra vonatkozó kijelentések IV. Antiokhosz Epifanész (i. e. 175–163) személyében
és tevékenységében teljesedtek be, akit az apokaliptikus vallási műfaj az Antikrisztus egyik fontos
előfutárának tart. A negyedik birodalom kis szarva lesz az Antikrisztus, akivel a pogányok
korszaka lezárul.”16
2. Parafrázis
Az Antikrisztusról szóló szakirodalom rendkívül fontosnak tartja a Dániel könyvében található
„kis szarvak”-ról szóló kijelentéseket: a harmadik birodalom „kis szarvát” IV. Antikhosz
Epifánésszal, míg a negyedik birodalom „kis szarvát” az eljövendő Antikrisztussal azonosítják.17
3. Utalás
Az Antikrisztussal kapcsolatos szakirodalomban a harmadik birodalom „kis szarvát” Antiokhosz
Epifánésszel azonosítják.18
Figyelem! Ha élőszóban elhangzott tanításból idézünk, azt ne tegyük idézőjelbe, mert nagy a
valószínűsége annak, hogy nem sikerült szó szerint jegyzetelnünk! Ez esetben a beszéd tartalmára
hivatkozhatunk. Természetesen, ha hivatalosan kiadott hanghordozóról jegyzetelünk le valamit
tényleg szó szerint, és azt is jelöljük, hogy hanghordozóról és nem csak élőszóban elhangzott
beszédről van szó, alkalmazhatjuk az idézőjeles, szó szerinti idézést.

Németh Sándor: A próféták és az apokalipszis, In: A hit botránya. Új Spirit Könyvek, Bp., 2001. 301–309. o., 305. o.
Németh Sándor: A próféták és az apokalipszis, In: A hit botránya. Új Spirit Könyvek, Bp., 2001. 301–309. o., 305. o.
18
Lásd pl.: Németh Sándor: A próféták és az apokalipszis, In: A hit botránya. Új Spirit Könyvek, Bp., 2001. 301–309. o.,
305. o.
16
17
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Lábjegyzet19
Mire való a lábjegyzet?
1. Az idézetek forrásainak pontos megjelölésére.
2. Hogy a főszövegben tárgyalt témát más bibliográfiai hivatkozásokkal is megerősítsük.
3. A dolgozaton belüli utalásokra szolgálnak.
4. Megerősítő utalások közlésére, melyek a szövegben zavaróak lettek volna.
5. Hogy bővebben kifejtsük a szövegben szereplő állításokat.
6. Hogy pontosítsuk a főszövegben megfogalmazott állításainkat.
7. Hogy egy idézet fordítását, vagy az eredeti szöveget közöljük attól függően, hogy a
főszövegben melyik szerepel.
8. Ha állításainkkal szemben markáns ellenvélemények vannak a szakirodalomban, de zavaró
lenne ezek beemelése a főszövegbe, mivel nem értünk velük egyet, de témánk szempontjából
illik ismerni, ezt is érdemes a lábjegyzetben jelezni.
Mikor lábjegyzetben forrásokat jelölünk meg, azt a következőképpen tegyük:
1. Ha először idézek egy könyvet vagy először utalok egy szerzőre, akkor a teljes bibliográfiai
adatot fel kell, hogy tüntessem, majd utána kell írni, hogy hányadik oldalról származik. Pl.:
86. o.
2. Ha másodszor idézem azt a könyvet, de ugyanattól a szerzőtől mást már nem idézek, akkor a
következőképpen utalhatok rá, pl.: Osborne, 38. o.
3. Ha másodszor idézem azt a könyvet, de ugyanattól a szerzőtől más könyvből is idézek, akkor
többféle megoldást alkalmazhatok, pl.:

Németh (2004), 46. o. vagy
Németh: Tízparancsolat, 46. o.

4. Természetesen ha lábjegyzetben idézetet alkalmazok, azt is érdemes dőlt betűvel szedni.
A Lábjegyzetet a Word-ben a Beszúrás menüpont alatti Hivatkozás menüpont alatt találod Lábjegyzet
címen.
Ajánlott beállítások: Számformátum, Kezdőszám: 1-es, Folyamatos.
Megjelenítése praktikusabb az oldal alján és nem végjegyzetként a dolgozat legvégén.

19

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp., 1996. alapján. 199–202. o.

71
A szakdolgozat formai kellékei

Felhasznált irodalom
A Felhasznált irodalomban – a dolgozat jellegétől, s ebből kifolyólag a felhasznált könyvek
jellegétől függően – a könyveket, felhasznált irodalmat az átláthatóság kedvéért érdemes különböző
kategóriákba szedni. – a dolgozat jellegétől, s ebből kifolyólag a felhasznált könyvek jellegétől
függően – a könyveket, felhasznált irodalmat az átláthatóság kedvéért érdemes különböző
kategóriákba szedni. Itt most csak egy minta van, de pl. ha sok ókori forrást is használunk egy
dolgozathoz, érdemes Elsődleges források és Másodlagos források kategóriákat is felállítani.
A sokféle szótár és Biblia-fordítás használata pl. exegézis jellegű dolgozatnál ajánlott, ilyen igény
történelmi jellegű dolgozatnál nem merül fel, tehát ott nem szükséges ilyen kategóriákat felállítani,
elég csak pl. Szakirodalom, Folyóiratok, Internetes források stb. megjelölése.
Teológiai jellegű dolgozatnál jellemző lehet sok élőszóban vagy audiokazettán, DVD-n elérhető
tanítás, esetleg órai előadás felhasználása, ott érdemes tehát ilyen kategóriákat (is) felállítani. Itt arra
kell ügyelni, hogy amit élőszóban hallottunk, azt ne idézőjelben idézzük, mert nem biztos, hogy szó
szerint sikerült lejegyzetelnünk, inkább csak hivatkozzunk rá, hogy pl.: Németh Sándor (ekkor és
ekkor vagy ezzel és ezzel kapcsolatban) azt mondta hogy… – lábjegyzetben pedig írjuk oda a
bibliográfiai adatokat.
Figyeljünk arra, hogy a könyvek ABC- sorrendben szerepeljenek! Külföldi szerzőnél előre írjuk
a családi nevet, majd vesszővel utána a keresztnevet (pl. Prince, Derek). Amelyik könyvnek nincs
konkrét szerzője, annak természetesen a címe illeszkedik bele az ABC- sorrendbe. Ha határozott
névelő van egy cím előtt (a, az, the stb.), akkor nem a névelőhöz, hanem a cím következő szavához
képest tesszük sorrendben. Pl.: A Rómaiakhoz írt levél a R betűnél lesz, nem pedig az A-nál.

Minta:
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Felhasznált irodalom
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FŐISKOLAI JEGYZETEK
Németh Sándor: Bibliai antropológia. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., 1998.
Németh Sándor: Egyháztan II. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., é.n.
Németh S. Judit: Doxológia I. (ideiglenes jegyzet), SZPA, 1995.
Ruff Tibor: A presbiteri követelmények exegézise. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., 1998.
Ruff Tibor: Bevezetés az Újszövetségbe II. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., 2001.
Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe. (ideiglenes jegyzet), SZPA, Bp., 2000.
Ruff Tibor. Segédanyag az Ószövetség tanulmányozásához. SZPA, Bp., 2001.
ÉLŐSZÓBAN ELHANGZOTT TANÍTÁSOK, HANGFELVÉTELEK20
Flaisz Endre: Kitartó könyörgés és közbenjárás. Haladó Bibliaiskola, 2004. 01. 16.
20

Az élőszóban elhangzott tanítások hangfelvételelei a Hit Gyülekezete kiadásában elérhetők.
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Németh Sándor:

A XXI. század egyháza. 2003. 10. 10.
Isten akarata. 2004. 01. 24.
Átok helyett áldások. 2004. 03. 09.
A hit és a cselekedetek harmóniája. 2004. 03. 31.
„Ne vígy minket a kísértésbe!” 2004. 05. 09.
„Ne vígy minket a kísértésbe!” 2004. 05. 16.

Prince, Derek:

Facing Perilous Times. (audiokazetta), DPM-I, Fort Lauderdale, Florida,
1990.

Ruff Tibor:21 A Szent Szellem ajándékai. 2003. 08. 15.
A Szent Szellem szolgálata. 2003. 04. 11.
Isten hét szelleme. 2003. 06. 20.
A Szent Szellem gyümölcsei. 2003. 06. 27.
A Szent Szellem kenete. 2003. 10. 24.
ÓRAI JEGYZETEK (SZPA)
Flaisz Endre: Filozófiatörténet. 2004. 03. 04.
Filozófiatörténet. 2004. 04. 01.
Németh Sándor:

Isten terve a világkorszak végén III. 2004. 05. 06.
Isten terve a világkorszak végén III. 2004. 05. 07.

Ruff Tibor.

Bevezetés az Újszövetségbe. 2001. 03. 08.
Bevezetés az Újszövetségbe. 2001. 03. 22.
Egyháztan. 2001. 04. 25.
Eszkatológia. 2003. 03. 19.

EGYÉB
Galambffy Péter: A történelmi és eszkatológiai Babilón. Ószövetségi próféciák összehasonlító
elemzése. Szakdolgozat. SZPA, Bp., 2007.

SZERZŐSÉGI NYILATKOZAT
A szerzőségi nyilatkozat is a dolgozat része, az irodalomjegyzék után, az utolsó
oldalra kell beköttetni.

21

Ha külön nem jelölöm, a tanítások a Haladó Bibliaiskolában hangzottak el.
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NYILATKOZAT

Én, ……………………, e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és
aláírásommal igazolom, hogy dolgozatom saját kutatásomon és a szakirodalom önálló feldolgozásán
alapuló, általam készített írásmű, melyet kizárólag az irodalomjegyzékben felsorolt források
felhasználásával, meg nem engedett segítség nélkül készítettem, abban a mások által szerzett részeket
megfelelő idézés, utalás nélkül nem használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy
azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával
megjelöltem.

Budapest,

-----------------------------------------aláírás
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6. számú melléklet: Tananyagok az írásbeli és a szóbeli
teológiai záróvizsgára való felkészüléshez
Az írásbeli vizsga feladatai a tárgyak teljes tananyagát felölelik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a főiskolai és az osztatlan mesterképzésben a sikeres
vizsgához nélkülözhetetlen a teológiai ismeretanyaghoz kapcsolódó ókori nyelvi
felkészülés! (Ld. alább a segédanyagot.)22
Ószövetség
Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia – Ószövetség. Károli Gáspár fordítása
Szöllősi Tibor: Bevezetés az Ószövetségbe. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2004.
Ruff Tibor: Bevezetés az ó- és újszövetségi kronologikus bibliaolvasáshoz. Ideiglenes jegyzet, Szent
Pál Akadémia, 2017. 5 – 51. oldal
Aharoni – Avi-Yonah: Bibliai Atlasz. Budapest, Szent Pál Akadémia, 2004.

Újszövetség
Kötelező nyomtatott tananyag:
Biblia. Károli Gáspár fordítása
Ruff Tibor – Surjányi Csaba: Bevezetés az Újszövetségbe. (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia,
2000.
Ruff Tibor: Bevezetés az Újszövetségbe II. (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, 2001. (az
Apostolok cselekedeteitől a Jelenések könyvéig)
Ruff Tibor: Bevezetés az ó- és újszövetségi kronologikus bibliaolvasáshoz. (ideiglenes jegyzet), Szent
Pál Akadémia, 2017. 52 – 57. oldal
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 1. A négy evangélium.
Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 2. Az Apostolok
Cselekedetei és az annak időszakában született apostoli levelek. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál
Akadémia, Budapest, é.n.
Az Újszövetség teljes szövege az események legvalószínűbb időrendjében 3 Pál apostol első római
fogságából íródott levelei (börtönlevelek). A zsidókeresztényekhez írt levelek. A két főapostol
végrendelete. János apostol írásai. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.
Evangélium. (Ford.: Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia), Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia,
Budapest, 2001.
Biblia – Újszövetség. SZPA – A fenti kronologikus jegyzeteken kívül a Hit Gyülekezete kiadásában
megjelent Evangélium c. könyvből, valamint az Új Exodusban megjelent új fordításokból kell a
hallgatóknak készülniük.
Aharoni – Avi-Yonah: Bibliai Atlasz. Budapest, Szent Pál Akadémia, 2004.
Újszövetségi írásmagyarázat 1. Hallgatói óravázlatok, 2010, 2017.
Újszövetségi írásmagyarázat 2. János evangéliuma. Hallgatói óravázlatok, 2018.
Újszövetségi írásmagyarázat 2. Apostolok Cselekedetei. Hallgatói óravázlatok, 2018.

Kiegészítő mesterképzésben tett záróvizsga esetén, amennyiben a hallgató már letette a főiskolai szintű záróvizsgát, a
nyelvi követelmények nem szerepelnek a vizsgán.
22
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Újszövetségi írásmagyarázat 3 Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele. Hallgatói óravázlatok,
2005/2006, 2017.
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostolnak a korinthosziakhoz írt első és második levele. 1. rész:
A szellemi ember. Hallgatói órai vázlatok, 2016.
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostol korinthosziakhoz írt első és második levele, 2.rész. 2.1.A
házasság. 2.2.Az apostoli szolgálat. Hallgatói óravázlatok, 2016-2018.
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele, Hallgatói óravázlatok,
2016.
Hallgatói órai jegyzet az Újszövetségi írásmagyarázat 3 tárgyból Surjányi Csaba előadásairól (2012)
Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele
Újszövetségi írásmagyarázat 3. Pál apostolnak a thesszalonikabeliekhez írt első és második levele.
Hallgatói óravázlatok, 2015, 2017.
Újszövetségi írásmagyarázat 4 Pál apostol első és második levele Timotheoszhoz, Pál apostol levele
Titushoz, A héberekhez írt levél, Júdás levele, Hallgatói óravázlatok, 2017.

Ókori nyelvi segédanyag teológiai záróvizsgához (az V. évfolyam számára, 2015.)
Fundamentális teológia
Kötelező nyomtatott tananyag:
Fundamentális teológia I. – A Biblia alapvető tanításai. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia,
2014.
Surjányi Csaba: Fundamentális teológia I. - Halottak feltámadása. Örök ítélet. Ideiglenes jegyzet,
Szent Pál Akadémia, 2015.– a Halottak feltámadása és az Örök ítélet című fejezetek vagy Derek
Prince: A halottak feltámadása. Az örök ítélet. Karizmatikus klasszikusok sorozat, Budapest, 2003.
Fundamentális teológia 2. – 1. rész. Izrael, nemzetek, egyház. Szövetségek és korszakok. Hallgatói
óravázlatok, 2017.
Fundamentális teológia 2. – 2. rész. A Szentháromság. Isten országa. Szolgálati ajándékok. A
váltságmű. Hallgatói óravázlatok, 2017.
Derek Prince: Engesztelés. Új Spirit, 2001.
K. Howard – M. Rosenthal: Az Úr ünnepei. Új Spirit Könyvek, Budapest, 2010. (a páskáról szóló
fejezet)
Németh Sándor: A hit botránya c. könyvből (Új Spirit könyvek, 2001.)
Szellemi tekintély vagy varázslás,
Csalók és becsapottak című fejezetek

Bibliai antropológia
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Bibliai antropológia. (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, 2009.
Németh Sándor: A hit botránya c. könyvből Új Spirit könyvek, 2001.
A Szent Szellemmel való betöltekezés
Hitjelenségek és a borzalom
Mi a karizmatikus kereszténység
Manifesztációk és botrány
Az életet vagy halált osztó nyelv
Kevin Conner: Az emberről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, Budapest, é.n.

79
Tananyagok a záróvizsgára

Egyháztan
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Egyháztan. (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, 2005.
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből, Új Spirit Könyvek, 2001.
A pokol erői fölött c. részben található írások (125–208. o.), valamint az
Államvallás vagy vallásos állam (435–442. o.),
A hit és a gyülekezet (481–492. o.) c. tanulmányok.
Németh Sándor: A kihívott nép. Új Exodus XI. évf. 1. szám 2000. dec., 3-12. o.
Rodney M. Howard-Browne: Isten érintése c. könyvéből Hit Gyülekezete, 1995 a 48–61. oldalakon
található részek
Derek Prince: Izrael és az Egyház jövője. Karizmatikus klasszikusok, Budapest, 2004.
Ruff Tibor: A presbiteri követelmények exegézise. Szakdolgozat, Szent Pál Akadémia, Budapest,
1998.
A 38. tételhez: Kenneth E. Hagin: A szolgálati ajándékok. Hit Gyülekezete, Budapest, 1990.
Derek Prince: A Szellem ajándékai. Budapest, Új Spirit Könyvek, 2008., 11-16. o. (A
szolgálati és a szellemi ajándékok)

Doxológia
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Judit: Doxológia I. (1–30. zsoltár). (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest,
2004.
Németh Judit: Doxológia (31–90. zsoltár). (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Németh Judit: Doxológia (91–150. zsoltár). (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, Budapest,
2004.
Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah: Bibliai Atlasz. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2004.
Németh Sándor és Judit: Hálaadás. Hit Gyülekezete, Budapest, 2005.
Audio tananyag:
Németh Judit: Dávid sátora, MP3, Szent Pál Akadémia, Budapest, 2016.

A Szent Lélek ajándékai
Kötelező nyomtatott tananyag:
A Szent Szellem ajándékai, Szent Pál Akadémia, 2013.
Derek Prince: A Szellem ajándékai. Új Spirit, Budapest, 2008.
Dennis és Rita Bennett: A Szentlélek és Te. k.n., é.n.
Benny Hinn: A kenet, Hit Gyülekezete, Budapest, 1992.
Benny Hinn: Jó Reggelt, Szent Lélek, Hit Gyülekezete, Budapest, 1991.
Kathryn Kuhlman: A Szentlélek ajándékai, Hit Gyülekezete, Budapest, 1995.
Kevin Conner: A Szent Szellem személye, k.n., é.n.
Lester Sumrall: Életem, Hit Gyülekezete, Budapest, 2004.
Paul Yonggi Cho: Negyedik dimenzió, Poligon Szövetkezet, Budapest, 1988.
Paul Yonggi Cho: Szent Lélek, támogató útitárs, Hit Gyülekezete, Budapest, 1992.
Reinhard Bonnke: A Szellem erejével, Hit Gyülekezete, Budapest, 1995.
Rodney M. Howard-Browne: Isten érintése, Hit Gyülekezete, Budapest, 1995.

Krisztológia
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Krisztológia. (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, 2004.
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Derek Prince: Szöveggyűjtemény a Krisztológia c. tantárgy tanulmányozásához. Szent Pál Akadémia,
[é.n.]
Kevin Conner: Krisztusról szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, é.n.
Ruff Tibor: Az Újszövetség és a Tóra. Jószöveg, Budapest, 2009. (164.o.-212.o.)

Eszkatológia 1
Kötelező nyomtatott tananyag:
Németh Sándor: Eszkhatológia. (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, 2005, 2018.
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből, Új Spirit Könyvek, 2001. az Apokalipszis –
hamar c. részben található írások (209–316. o.)
B. Randolph: Útmutató a bibliai próféciák magyarázatához, Evangéliumi kiadó, é. n.
R. Liebi: Beteljesedett prófécia – Világtörténelem Dániel próféta látomásában, Primo Kiadó, é. n.
(Mindkét tanulmány kötelező!)
R. Liebi: Beteljesedett prófécia – Messiási prófécia – annak beteljesedése és történeti valódisága.
Primo Kiadó, é. n.
Bibliai panoráma, Evangéliumi kiadó
D. Prince: Izrael és az Egyház jövője. Hit Gyülekezete, 1992.
Ruff T. – Surjányi Cs.: Bevezetés az Újszövetségbe c. ideiglenes jegyzetből (Szent Pál Akadémia,
2000)
a Malakiástól Keresztelő Jánosig c. rész (7–21. o.),
A zelóták (49–51. o.),
Az esszénusok és a holt-tengeri tekercsek (53–54. o.) alfejezetek,
a Várakozás a Messiásra c. fejezet (60–70. o.); valamint a jegyzet végén található ábrák közül
a Júda történelmének időrendi táblázata… c. táblázat.

Karizmatikus teológia
Nyomtatott tananyag:
Szent Biblia (ford.: Károli Gáspár)
Németh Sándor: A bibliai kommunikáció. Tételek és előadásvázlat, 2017/2018

Bibliai etika
Kötelező nyomtatott tananyag:
Bibliai etika 1. Zsidó-keresztény erkölcstan. Ideiglenes jegyzet, Szent Pál Akadémia, 2017.
Biblia etika 2. Ideiglenes jegyzet, Nappali tagozatos előadások, Szent Pál Akadémia, 2018.
Hack Péter – Hack Márta: Biblia etika 4. Zsidó-keresztény erkölcstan. Óravázlatok, 2018.
Németh Sándor: Tízparancsolat. Vidám Vasárnap Könyvek, Budapest, 2004.
Kevin Conner: A bűnről szóló tanítás. Szent Pál Akadémia, Budapest, 2009.

Apologetika
Nyomtatott tananyag:
Apologetika 1. félév, 1. rész, Hallgatói óravázlat – 2009, korrektúra 2017.
Apologetika 1. félév, 2. rész, Hallgatói óravázlat, 2009.
Ruff Tibor – Pátkai Mihály: Apologetika 2 (ideiglenes jegyzet), Szent Pál Akadémia, 2017
Rugási Gyula: Új napfelkelte? Gnosztikus hagyomány és New Age. in: Világosság, 1998/1. 21–36. o.
(a jegyzetboltban fénymásolatban elérhető)
Paul Johnson: Értelmiségiek. Európa Kiadó, 2010.
Akikre nem volt méltó a világ - Hitvallók üldözése egykor és ma, Hetek Könyvek, 2012. – az egész
ókori rész
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Eszkatológia 2
Kötelező nyomtatott tananyag:
A főbb hamis eszkatológiai felfogások a kereszténység történetében. Vázlat
Eszkatológia 2 - Kötelező nyomtatott tananyag. Melléklet. (Németh Sándor: lzrael üdvössége, Ruff
Tibor: A jövő krónikája – Isten országa még előttünk áll, Németh Sándor: Amikor Isten sátra az
emberekkel van)
Németh Sándor: A hit botránya c. tanulmánykötetből (Új Spirit Könyvek, 2001.) az Apokalipszis –
hamar c. rész (209–316. o.)
Derek Prince: Izrael és az Egyház jövője. Hit Gyülekezete, 1992.
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7. számú melléklet: Tételsor a szóbeli záróvizsgára
2018/19. 1. félévtől
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Újszövetség

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Fundamentális teológia

10.
11.
12.
13.

Teremtés és bűnbeesés
A lelkiismereti kor és a vízözön
Ábrahám, Izsák és Jákób élete
A Törvény
Józsué és a bírák kora
A királyság kezdetei: Saul, Dávid, Salamon (és könyveik)
A próféták kora az ország kettészakadásától a babiloni fogságig
Helyreállítás a babiloni fogság után
A templom és a zsinagóga intézményének kialakulása és működése az intertestamentális korban
és Jézus idejében
Zsidó vallási pártok és egyéb szellemi irányzatok kialakulása és újszövetségi vonatkozásai
Az evangéliumok keletkezése, szerzői, címzettjei, alapkoncepciói
Jézus szolgálatának időrendje, főbb szakaszai
Az Egyház megszületése, Pünkösd és az azutáni események – az Apostolok Cselekedeteinek
áttekintése
Pál missziós útjai
Páli levelek
A zsidó–keresztény levelek
Péter második levele, Júdás levele, János levelei és a Jelenések könyve
A Szentírás; az Isten Igéje; az Ige földi megjelenési formái; a logosz és a rhéma
Isten személye; a Szentháromság
Szövetségek és korszakok
A keresztségek
A test feltámadása és az örök ítélet
A megtérés és a hit
Az angyalok; a Sátán bukása; a démonok
A megigazulás és az újjászületés
A megváltás és az engesztelés; az úrvacsora
Izrael, a nemzetek és az egyház
Az ember, mint teremtett lény
Az ember bukása és annak következményei
A lelkiismeret és működése
A szív
Az elme
Az akarat és az érzelem

Bibliai
antropológia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ószövetség

Kiegészítő mesterképzősöknek, ha még nem tettek főiskolai záróvizsgát, az egész tételsorból (1111) kell vizsgázni.
Azoknak a kiegészítő mesterképzősöknek, akik tettek főiskolai záróvizsgát, csak a vastagon
szedett tételekből (62-111) kell vizsgázni.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

A karizmatikus teológia tételekben a részleteket és az igehelyeket csak a felkészüléshez adjuk meg, a záróvizsgán
kihúzott tételeken nem. A kihúzott tételeken a vastagon szedett részek szerepelnek majd.
23
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Egyháztan
Doxológia

41.

A Szent Lélek
ajándékai

40.

Krisztológia

38.
39.

Eszkatológia 1

36.
37.

Karizmatikus teológia

Az igazi egyház bibliai ismérvei
Az egyetemes, illetve a helyi egyház, egymáshoz való viszonyuk, illetve az egyes helyi egyházak
egymáshoz való viszonya
Az egyházra alkalmazható minták az Ószövetségből
Az egyház vezetésének módjai, a történelem során kialakult különféle egyházi képződményekben
megvalósuló vezetési formák. Az egyházvezetés szentírási mintája. A bibliai minta és a
történelmileg kialakult rendszerek összehasonlítása
A szolgálati ajándékok
A presbiter és a püspök szavak eredete, a presbitérium feladatai, illetve a presbiterekre vonatkozó
bibliai követelmények
A diakónusi hivatal eredete, rendelése, a diakónusok szolgálati területe, a diakónusokkal szemben
támasztott bibliai követelmények
Messiási zsoltárok (pl. 2. 22. 45. És 110. Zsoltárok)
Messiási próféciák a zsoltárokban (pl. 8. 16. 24. 40. 69. 72. És 88. Zsoltárok)
Isten, mint Teremtő, Pásztor, Szabadító és Bíró a zsoltárokban (pl. 8. 18. 23. 75. 76. És 104.
Zsoltárok).
A könyörgő zsoltárok sajátosságai. Hogyan tanítanak ezek a zsoltárok nehéz helyzetekben
imádkozni? (pl. 3–7. 31. Zsoltárok, valamint kiemelten a 34. És 52. Zsoltárok)
Tanítás a zsoltárokban (pl. 1. 15. 49. És 73. Zsoltárok).
A Grádicsok énekei (120–134. Zsoltárok)
Hálaadás, dicséret, imádás (pl. 33. 81. 95. 100. És 150. Zsoltárok)
A kijelentés ajándékai ó- és újszövetségi példákkal
A beszéd ajándékai ó- és újszövetségi példákkal
Az erő ajándékai ó- és újszövetségi példákkal
Útmutatások a Szent Lélek ajándékaival kapcsolatban az 1. Korinthusi levél 12:1–11 versekben és
az 1. Korinthusi levél 14. Részében
Krisztus preegzisztenciája
Krisztus istenségét bizonyító ószövetségi próféciák
Krisztus genealógiája az ószövetségi próféciák alapján
Krisztus származásáról, születési helyéről, szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról szóló
ószövetségi kijelentések
Jézus Krisztus tanításának módszerei
Különböző eszkatológiai felfogások (zsidó, keresztény, katolikus stb.)
A 70 évhét és értelmezése
A hét gyülekezet, a szakadás és a véget megelőző jelek
Az utolsó évhét és a nagy nyomorúság
Az ezeréves királyság
Az örökkévalóság napja
A nyelv és a beszéd eredete, meghatározása. A beszéd képessége és az istenképűség. A
beszéd szerepe a bűnbeesésben (1Móz 3:1-5). A beszéd és nyelv szerepe a bábeli
toronyépítésben. Az egynyelvűség megosztása és a nemzeti nyelvek jelentősége (1Móz 11:19).23
A beszéd három lehetséges forrása Simon Péter beszéde alapján (Mt 16:13-23). A nyelv,
mint közösségteremtés a szellemi és az anyagi világgal. Építés és rombolás a beszéddel (Jób
15:2-6; Zsolt 57:5; 109. zsoltár).
A beszéd hatalma és hatása az egyéni életre (Péld 13:2-3; 18:20-22; 21:23).
Jézus Krisztus tanítása a nyelvről és beszédről (Mt 12:34-37). Jakab levele hasonlatai a
nyelvről (Jak 3:3-12). A szentségtelen, üres beszédek veszélye (1Tim 6:20-21).

34.
35.

68.

69.
70.
71.
72.

73.

74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
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Karizmatikus
teológia

67.

Karizmatikus
teológia

66.

Kommunikációs formák a Bibliában. A hirdetés, kihirdetés terminológiája. A héber kar'a
és a görög kérüsszó (= lat. predicare= prédikálni). A hírnök (kérüx) szerepe az újszövetségi
korban. A kérügma, a kihirdetés tartalma és példái: az egek (Zsolt 19:2); Jónás próféta (Jón
3:2), Keresztelő János (Lk 3:18). A tények hirdetése a gadarénus által (Mk 5:20). Péter apostol
beszédei (pl. Csel 4:2). Pál apostol igehirdetése, a keresztről szóló beszéd jellege – logosz – a
bölcselkedéssel szembeállítva (1 Kor 1:17-18).
Az evangélium hirdetése. Jézus Krisztus programbeszéde (Lk 4:18-19). A hirdetés és az
üdvözítő hit; a hirdető viszonya az evangéliumhoz (Rm 10:8-13). Az evangélium
hirdetésének terminológiája (angeló: hírt hozni, eu+ angeló, evangelidzomai: jó hírt hirdetni).
Filep Samáriában (Csel 8:4-12). Az evangélium hirdetése jóakaratból, eredeti tisztaságában
(Fil 1:15-17).
Péter apostol beszédei. Pünkösdi igehirdetése (Csel 2:22-40) Beszédek a nép és a fejedelmek
előtt a sánta gyógyulása miatt (Csel 3:12-26; 4:8-13). Evangéliumhirdetés Kornéliusz házában
(Csel 10:34-44).
Pál apostol beszédei. Az igehirdetés példái a hallgatóság kulturális hátterének
figyelembevételére, a beszélő és a hallgatóság közötti közösségteremtésre. Beszéd
Antiókhiában (Csel 13:16-41), és Lisztrában (Csel 14:15-18). Athéni beszéd az Areopáguson
(Csel 17:22-34). Búcsúbeszéde az efézusi vénekhez (Csel 20:17-38)
A mondat és a mondás. A logion. A logion szerepe a beszédben és az igehirdetésben. Az Írás
magyarázata a szöveghűségre és a szövegösszefüggésre tekintettel.
A Hegyi beszéd elemzése (Mt 5-7). Jézus Krisztus mezei prédikációja (Lk 6) és
összehasonlítása a Hegyi beszéddel (Mt 5-7). A két beszéd közötti különbség magyarázata.
A búcsúbeszéd jellege, célja, üzenete és hangvétele Mózes és Sámuel búcsúbeszédében
(5Móz 32; 1Sám 12).
Jézus búcsúbeszéde tanítványaihoz (Jn 14-16).
Pál búcsúbeszéde Milétoszban az efézusi vénekhez (Csel 20:17-38). A két beszéd tartalmi
ismertetése a búcsúbeszédek sajátos jellege és mondanivalója szempontjából.
A vádbeszéd jellege és célja. Jézus Krisztus vádbeszéde a farizeusokkal szemben. A „jajmondások”. A polémia (vita), a dialógus (párbeszéd) és a vádbeszéd közötti különbség. A
vádbeszéd és a védőbeszéd felépítésének különbsége. Fokozatosság és konklúzió kimutatása
István beszéde alapján (Csel 7).
A hitvédelem (apologetika) csírái a Bibliában. „Apologeomai” (Lk 12:11 - 12:12; Lk 21:1415). A hit védelme a támadásokkal és a rágalmazással szemben (Mt 5:10-12; Jn 8:44). Pál Athéni
beszéde a materialista és sztoikus filozófia ellen (Csel 17:22-34). A leghíresebb keresztény
apologéták módszere az ókorban (Jusztinosz, Tertullianusz, Alexandriai Kelemen, Origenész
és Augustinus) és ellenfeleik. A hamis vádak visszautasítása, a keresztény hit és életvezetés
védelme a kor érvanyagának megfelelően régen és ma.
–
–
Az etika fogalma, a jó és a rossz bibliai meghatározása. Az ember, mint erkölcsi lény.
A bűn eredete és bejövetele az emberiség életébe. A bűn egyetemes következményei. A bűn
definíciója, a bűnt jelölő héber és görög szavak.
Noé korának erkölcsi állapota. Ábrahám, Izsák, Jákób és József élettörténetének tanulságai.
A törvényadás és a tízparancsolat. A törvény lényege Jézus Krisztus szerint.
A tízparancsolat első négy parancsolatának magyarázata.
Az V – X. parancsolat magyarázata.
Jézus Krisztus Hegyi beszéde, mint az erkölcsi jó fundamentuma. Az aranyszabály. A
megbocsátás.
Az Apostolok cselekedeteinek főbb etikai üzenetei. Az utolsó időkre vonatkozó erkölcsi
üzenetek az Újszövetségben.
Újszövetségi bűnkatalógusok. A bűnvallás jelentősége és gyümölcsei a hívő életében.

Bibliai etika

65.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
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96.
97.
98.
99.
100.

Az animizmus (sámánizmus, rituális-analógiás mágia, boszorkányság) világnézete.
A babilóni vallás
Az egyiptomi vallás
A kanaániták vallása
Az indiai vallások és filozófiák (bráhmanizmus, buddhizmus, hinduizmus)
A taoizmus
A konfucianizmus
A zoroasztrianizmus
Az ógörög és római vallás
A görög filozófia (A görög filozófia istenképe. A platonizmus. A hellénisztikus filozófiák:
epikureizmus, sztoicizmus, szkepticizmus, cinizmus.)
Az ókeresztény kor
Apológia az ókeresztény korban
A posztbiblikus judaizmus
Az iszlám
A hit, a természettudományos világnézet és a történettudomány viszonya (a bibliakritika
kritikája) (csak írott jegyzet alapján)
A klasszikus istenérvek (csak írott jegyzet alapján)
Jézus feltámadásával kapcsolatos hamis elméletek (csak írott jegyzet alapján)
A New Age (csak írott jegyzet alapján)
Szövetségi teológia és diszpenzácionalizmus különbsége
A millenarizmus (khiliazmus) fogalma
Posztmillennizmus
Amillennizmus
Premillennizmus
A Jelenések könyvének különböző értelmezései (preterista, idealista, historista, futurista) és
ezek kapcsolata a poszt-, pre- és amillennista elméletekkel
Az elragadtatás időpontjával kapcsolatos teológiák (pre-, mid- és poszttribulációs elméletek)
Az utolsó évhét eseményei a Jelenések 5–19. fejezetei és más prófétai kinyilatkoztatások
alapján
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8. számú melléklet: Angol nyelvi intézményi saját vizsga
A VIZSGA RÉSZEI:
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
Az írásbeli vizsga részei:
 Olvasott szövegértési feladat (tananyag: szövegek, szószedettel).
 Levél írása (tananyag: minta levelek).
 Hallott szöveg megértése (tananyag: hanganyagok a szövegértés fejlesztésére).
A szóbeli vizsga részei:
 Bemutatkozó beszélgetés (tananyag: bemutatkozó kérdések és lehetséges válaszok).
 Szituációs feladat (tananyag: dialógusok).
 Bibliaolvasás és –fordítás (tananyag: bibliai szakaszok szószedettel).
A TANANYAG:
 Szövegek tíz különböző témakörben, szószedettel.
 A témakörökhöz kapcsolódó hanganyagok.
 A témakörökhöz kapcsolódó dialógusok.
 Levélírás, minta levelek alapján.
 A bemutatkozást segítő kérdések és mintaválaszok.
 Kijelölt bibliai szakasz szószedettel.
A TÍZ TÉMAKÖR:
A témakörök mind írott, mind angol nyelvi konzultációs formában feldolgozásra kerülnek. Egy angol
nyelvi konzultáción 2-3 témakört dolgozunk fel 6-8 tanórában.
1. Család, kapcsolatok
2. Otthon, lakás, ház
3. Vásárlás
4. Utazás
5. Közlekedés
6. Étteremben
7. Munkahely
8. Egészség, sport
9. Szabadidő
10. Pénz, üzlet
VIZSGAIDŐSZAKOK: október-november (jelentkezési határidő: szeptember 30.), február-március
(jelentkezési határidő: január 31.), május-június (jelentkezési határidő: április 30.).
A KONZULTÁCIÓK TERVEZETT IDEJE: az első félévben 5 konzultáció, szeptembertől januárig
(jelentkezési határidő: október 1.), a második félévben 5 konzultáció, februártól júniusig (jelentkezési
határidő: január 31.)
Vizsgát, illetve tanfolyamot legalább öt fő jelentkezése esetén tartunk.
A TANFOLYAM ÉS A VIZSGA DÍJA:
A tananyag és a konzultációk díja: 12 000 Ft
A vizsga díja: 12 000 Ft
A konzultáción való részvétel és a tananyag megvásárlása, valamint a vizsgán való részvétel
egymástól független (nem kötelező a tanfolyamon részt venni és a tananyagot megvásárolni ahhoz,
hogy valaki levizsgázzon). A tananyag pontos elsajátítása ugyanakkor megfelelő alapot biztosít a
vizsga sikeres letételére. A konzultációkon való részvétel elősegíti, de nem pótolja az alapos
felkészülést.
Amennyiben valaki az egyik vizsgarészből már sikeres államilag elismert nyelvvizsgával
rendelkezik, a vizsga díja 6000 Ft.
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