
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
 

KATEKÉTA – LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzés 

SZAK: KATEKÉTA – LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS (Katekéta és lelkipásztori munkatárs szakirányokon.) 

SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: ALAPKÉPZÉS, 6 FÉLÉV. 

TAGOZAT: NAPPALI ÉS ESTI (Az esti tagozaton a tanítás szorgalmi időszakban havonta 2-3 hétvégén van, péntekenként 16 óra után és 

szombatonként teljes nap.) 

LEÍRÁS: ITT 

BEMENETI FELTÉTEL: ÉRETTSÉGI 

ÖNKÖLTSÉG: 140.000 FT/FÉLÉV 

FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTALMA: ÍRÁSBELI + SZÓBELI 

Az írásbeli teszten a jelentkezőknek bibliaismereti, egyháztörténeti, a katolikus egyház hitre és erkölcsre vonatkozó tanításával valamint a 

liturgiával kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk. Az írásbeli teszt részét képezi továbbá egy Márk evangéliumára vonatkozó bibliai 

szövegismereti kérdéssor is. 

A szóbeli felvételi kb. 15 perces beszélgetés, amelynek célja a szaktárgyi ismeretekben (bibliaismeret, alapvető hittani ismeretek) való 

jártasság és személyi alkalmasság felmérése, valamint a jelentkező egyházi elkötelezettségének, a hitéleti szak iránti motivációjának 

megismerése. Az alkalmassági vizsgára pont nem adható, minősítése megfelelt / nem felelt meg. 

Az írásbeli felvételi kérdései a Szent István Társulat Hittankönyvei (9–12. osztály) tartalmára támaszkodnak: 

SZÉKELY JÁNOS: Bibliaismeret. Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára, Szent István Társulat, Budapest, 2011. 

NEMES GYÖRGY – NEMES RITA – GŐCZE IVÁN: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára, Szent István Társulat, 
Budapest, 2012. 

NEMES GYÖRGY – NEMES RITA – MÁCSIK MÁRIA: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára, Szent 
István Társulat, Budapest, 2011. 

PÁKOZDI ISTVÁN – ILLÉSY MÁTYÁS – GALLAY LÁSZLÓNÉ: Liturgika és alapvető hittan. Hittankönyv a középiskolák 12. osztálya számára, Szent 
István Társulat, Budapest, 2012. 

További ajánlott irodalom: 

Hitünk és életünk, Szent István Társulat, Budapest, 2010. 

A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Kézikönyvek 6., Szent István Társulat, Budapest, 2002. 

https://sapientia.hu/kepzes/kateketa-lelkipasztori-munkatars


FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS:  

A felvételi vizsga 100 pontot ér, egy írásbeli tesztből és egy szóbeli felvételiből áll.  

Írásbeli vizsga (teszt): 50 pont 

Szóbeli vizsga: 50 pont.  

Az írásbeli vizsga helyett a felvételiző kérheti hittan érettségi eredményének beszámítását. Ez esetben írásbeli pontszáma hittan érettségi 

eredményének 10-szeres szorzataként adódik. 

A hittan érettségivel rendelkező jelentkező is megírhatja a tesztet, és felvételi pontszámként a számára kedvezőbb eredményt vesszük 

figyelembe. 

JELENTKEZÉSI LAP: a Főiskola honlapjáról: Felvételi eljárás/Felvételi információk/Jelentkezés módja 

A jelentkezéshez szükséges mellékletek (csatolandó dokumentumok) a jelentkezési lapon olvashatóak. Ezeket a jelentkezési lappal együtt 

kell postai úton (H-1364 Budapest, Pf. 235) vagy személyesen (1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba) eljuttatni a főiskola 

Tanulmányi Osztályára a megadott határidőig. 

BELSŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA: A belső felvételi eljárás díja 3000 Ft, amit az intézmény számlaszámára (10201006-50062850-00000000) 

kell befizetni. A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

Állami ösztöndíj: Mindenki jogosult tizenkét féléven át (támogatási idő) állami ösztöndíjas (államilag támogatott) formában felsőoktatási 

tanulmányokat folytatni. Állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre az jelentkezhet, aki még nem merítette ki a 12 félév támogatási 

idejét. Az eddig felhasznált állami támogatott félévekről információt a központi felsőoktatási információs rendszerből (FIR) nyerünk. A 2006 

előtt végzett tanulmányokat automatikusan úgy tekintjük, hogy azok 7 állami támogatott félévet vettek igénybe. Ha a jelentkező 2006 előtti 

képzése valójában kevesebb mint 7 támogatott félévet vett igénybe (vagy egyáltalán nem vett igénybe támogatott félévet), akkor a 

jelentkezőnek a jelentkezési lap mellé a képző intézmény által, a tanulmányok féléveinek pénzügyi státuszáról kiállított igazolást is be kell 

nyújtania. 

Az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről részletesen itt olvashatnak.  

Kimeneti követelmény: Az oklevél csak nyelvvizsga megszerzése után bocsátható ki. További részletek: itt. 

https://sapientia.hu/felveteli-eljaras/felveteli-informaciok
https://sapientia.hu/tanulmanyi-ugyek/tudnivalok
https://sapientia.hu/tanulmanyi-ugyek/tudnivalok

