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  FELVÉTELI A TEOLÓGIA SZAKRA  
 

• Fel té te lek: érett sé gi bi zo nyít vány, ki töl tött je lent ke zé si lap,  
   ön élet rajz. 

• Jelentkezési határidõ: minden évben június 15.,  
   vagy pótfelvételi esetében: augusztus 20.  
   Az írás be li vizs gá hoz Má té evan gé li u ma is me re te szük sé ges;  
   szó be li felvételi:  be szél ge tés a je lent ke zés mo ti vá ci ó já ról.  

• További információk (a felvételi idõpontja, felvételi vizsga stb.):  
   https://sola.hu/felveteli-tajekoztato/ 

• Cím: Sola Scriptura Te o ló gi ai Fõ is ko la  
          ta nul má nyi osz tály  
          2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A • sola@sola.hu  

  
  FELVÉTELI A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSRE  
 

• Fel té te lek: kép zett sé get iga zo ló dip lo ma, ki töl tött je lent ke zé si  
   lap, önéletrajz. 

• Fel vé te li nincs. 

• Jelentkezési határidõ: minden évben augusztus 20.       

• Cím: Sola Scriptura Te o ló gi ai Fõ is ko la, ta nul má nyi osz tály  
          2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A • sola@sola.hu 
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S ze re tet tel vár juk fõ is ko lánk on, amely nek le ve le zõ 
mun ka rend je hall ga tóba rát: a kon zul  táci ós al kal -
makat mun ka szü ne ti na pokon tartjuk. Kép zé se ink 

vi lág  né ze ti, val lá si, fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül 
nyi tot tak min den ki szá má ra. A hall ga tók lel ki  is me re ti 
sza bad sá gá nak tisz te let ben tar tá sa alap elv. 

 
 Képzéseink   
 

 • Teológia alapképzés (BA)  
    (8 félév, 240 kredit) 

 • Biblia-alapú lelkigondozás  
    – szakirányú továbbképzés  
    (2 félév, 60 kredit) 
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  Képzéseink   
 

   • Teológia alapképzés (BA) (8 félév, 240 kredit) 
   • Biblia-alapú lelkigondozás – szakirányú  
     továbbképzés (2 félév, 60 kredit), diplomásoknak 



 
Tantárgyak a teológia alapszakon      
 

< ALAPOZÓ (RÉSZBEN TÖRTÉNETI, RÉSZBEN RENDSZERES TEOLÓGIAI) TÁRGY 
    A Biblia keletkezéstörténete és hermeneutikája (2 félév) 
< RENDSZERES TEOLÓGIAI TÁRGYAK 
    Bibliai etika és antropológia (3 félév) 
    A Biblia tanításainak rendszere (4 félév) 
    Rendszeres teológiai szeminárium (2 félév) 
< ÓSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZATI TÁRGYAK 
    Genezis (1 félév)  
    Izrael története (4 félév), Az Ószövetség világa (1 félév)  
    Zsoltárok könyve (1 félév), Nagy prófétai könyvek (2 félév) 
    Ószövetségi bölcsességi irodalom (1 félév)  
    Messiási jövendölések (2 félév) 
< ÚJSZÖVETSÉGI ÍRÁSMAGYARÁZATI TÁRGYAK 
    Jézus élete (2 félév), Jézus példázatai (2 félév) 
    János evangéliuma (1 félév) 
    Az apostoli kor története (2 félév) 
    Római levél (1 félév), Páli levelek (2 félév) 
    Jelenések könyve (1 félév) 
< EGYHÁZTÖRTÉNETI TÁRGY 
    Egyetemes egyháztörténelem (2 félév)  
< GYAKORLATI TEOLÓGIA 
    Lelkigondozástan (2 félév) 
< SEGÉDTUDOMÁNYOK 
    Egyetemes vallástörténet (2 félév), Filozófiatörténet (2 félév) 
    Kutatásmódszertan (1 félév), Szakdolgozati konzultáció (4 félév) 
    Szakdolgozati elõkészítõ szeminárium (1 félév)   

Választható tárgyak: 
< RENDSZERES TEOLÓGIAI TÁRGY 
    Egyház, állam, lelkiismereti szabadság (2 félév) 
< ÓSZÖVETSÉGI TEOLÓGIAI TÁRGYAK 
    A Biblia népei (1 félév) 
    Ószövetségi héber és arám nyelv (8 félév) 
    Dániel könyve (további fejezetek) (1 félév) 
< ÚJSZÖVETSÉGI TEOLÓGIAI TÁRGYAK 
    Újszövetségi görög nyelv (8 félév) 
    János evangéliuma (további fejezetek) (1 félév) 
    Római levél (további fejezetek) (1 félév) 
    Jelenések könyve (további fejezetek) (1 félév) 
< EGYHÁZTÖRTÉNETI TEOLÓGIAI TÁRGYAK 
    Magyarországi egyháztörténelem (2 félév) 
    Felekezettörténet (2 félév)  
< GYAKORLATI TEOLÓGIAI TÁRGYAK 
    Homiletika elmélet (1 félév)  
    Homiletika szeminárium (1 félév) 
    Hermeneutikai mûhely (8 félév)  
< A BIBLIA ÉS A MÛVÉSZETEK 
    Biblia és irodalom (2 félév), Biblia és zeneirodalom (2 félév) 
    Biblia és képzõmûvészet (2 félév) 

F õiskolánk egye di színt kép vi sel a ma  gyar or szá gi te o ló -
gi ai fõ is ko lák so rá ban. A ne ve alap ve tõ in for má ció kat 
köz ve tít: min de nek elõtt ar ra utal, hogy az ok ta tás 

kö zép pont já ban a Bib lia áll, tör té ne lem be ágya zott sá gá val, 
esz me rend sze ré vel, ha tás tör té ne té vel. Utal to váb bá az írás -
ma gya rá za ti elv re, amely az ilyen té má jú tár gyak ok ta tásá nál 
ér vé nye sül: az ön ér tel me zés, a bel sõ ma gya rá za ti el vek fi gye -
lem be vé te le alap szem pont, az az tény sze rû ség re tö rek szünk  
a bib li ai ira tok esz mei tar tal má nak fel tá rá sá nál. A te o ló gi ai 
meg je lö lés ar ra utal, hogy a bib li ai esz mék ös  sze füg gõ rend -
szer be fog la lá sa is cél, amely hez hoz zá kap cso ló dik a ke resz -
tény te o ló gia tör té net re va ló ki te kin tés.  

A bib li ai irat gyûj te mény ön ma gá ban is ha tal mas iro da lom, 
mely  hez sok szál lal kap cso ló dik a vi lág iro da lom és a ma gyar 
iro da lom szá mos al ko tá sa. A bib li ai tör té ne lem kö zel két év -
ez re det ölel fel, amely szá mos pon ton ös  sze függ a vi lág tör té -
ne lem mel. A Bib lia és az egye te mes mû ve lõ dés tör té net te hát 
el vá laszt ha tat lan egy más tól. A hall ga tók a Bib  lia ha tás tör té ne -
té vel, a Bib lia és a mû vé sze tek kap cso la tá val is is mer ked het nek 
ta nul má nya ik so rán. 

In téz mé nyünk ala pí tá si éve 1992. Ok ta tó ink ese té ben hang -
súlyt fek te tünk nemcsak a szak mai kép zett ség re, ha nem a jó 
elõ adó kész ség re és a hall ga tók hoz va ló szo li dá ris vi szo nyu lás ra 
is. Le he tõ vé tet tük, hogy a fõ is ko lai elõ adá sok hang anya gai 
az interneten is hoz zá fér he tõk le gye nek, ami meg kön  nyí ti a 
vizs gák ra va ló fel ké szü lést.  

Az át la gos hall ga tói lét szám 200 fõ. A fõ is ko la nem vesz 
igény be ál la mi tá mo ga tást a mû kö dé sé hez. A hall ga tói költ ség -
té rí tés a te o ló gia alapképzésen 50 ezer Ft/fél év, a szak irá nyú 
to vább kép zé se ken 30 ezer Ft/fél év.

• 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A  

• Levélcím: 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A  

• www.sola.hu • sola@sola.hu   

• +36-20/379-6260  

• Intézményi azonosító: FI70788 

      facebook.com/solascripturafoiskola 

      youtube.com/user/solafoiskola
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