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A Szent Pril Akad6mia Alapit6 okirata
(a m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalva)

Szent P6l Akacldmia (a tor6bbiakban: intdzm6ny) alapit6 okirat6t a nemzeti
fels6oktatrisr6l sz6l6, 2011. dvi CCN. t<irvdny (a tor'6bbiakban: Nftv) alapjan a Hit

A

Gyiilekezete, a Szent P6l Akaddmia alapit6ja ds fenntart6ja nevdben a kiivetkez6k szerint
hatarozom meg:

a Hit Gyiilekezete alapitotta 1990. mdjus 9-6n, Hit Gyiilekezete Bibliaiskola 6s Lelkdszkdpz6 Intdzet n6ven. mint f6iskolai szintii fels6oktat6si
intdzm6n)'t. A Hit Gy0lekezete az intdzmdny elnevezds6t t 990. m6jus 1 5-6n "Kiiz6pKelet Eur6pai Bibliaiskcrla 6s Lelk6szk6pz6 Intdzet"-re v|ltozlatta' A Magyar
Kiiarirsas6g Kormriny6nak az 104811990. (ilI. 21.) MT hat6rozat m6dosit6srir6l sz6l6
1059i 1991. (Xll, 6.) Korm. hatdLrozat a alapj'Ln a K6z6p-Kelet Eur6pai Bibliaiskola 6s

Az

intdzmdnyt

I-elk6szkdpz6 lntezet hittudom6nyi f6iskola.
A F6vriroii Bir6s6g 6.Pk.64017/1. sz.. v6gz6s6vel az intdzmeny 37. sorsz m alatt 1990.
okt6ber I l-en, maid a Kdzigazgatiisi ds Igazs6giigyi Miniszt6rium 2012. m6roius 28-6n

000i4/2012-007 sz6m alatt vette

fel

nyilvrintart.6s6ba.

Az

intdzm6ny egyh6zi jogi

szem6ly.

Az intJzmdny lgazgat6 Ta'6csa a fenntart6val egyetdri6sben az inlezmeny nev6t 1995.
jtnius 6-rin ,,Szent P6l Akaddmi6ra" v{llonatla.
A szent Pril Akaddmi6t eliiszdr a fels6oktat6sr6l sz6l6 1993. 6vi LXXX. tdrvdn),- 1.
meli6kletdnek IL B) a) pontla az egyhazi l6iskol6k kdz6tt, majd az ezt hat6lyon kiviil
helyez6, ugyancsak a feli6oktat6sr6l sz6l6 2005. 6vi CXXXIX. td,rv6ny. illetve az utobbit
hatalyon kiwl helyezti Nl1v. l. szamir melldklete sololta fel az iilamilag elismert nem
Allami l6iskoldk ktizSn.

l.

Az irrt6zrndny neve: szenr Pril Akaddmia, rdviditett neve: SZPA, OM

azonosft6ja:

F167069.

2. Az intlr,mdny alapftoja: Iiit Gy0lekezete.
3. Az int6zmeny fenntart6.ia: FIit Gyiilekezete (l 103 Budapest Gy6mr6i irt 69')'
4. Az inrl,zmdny szdkhelye: Budapest {l 103 Budapest Gyitmr6i tit 69.)
5. Az intezmdnl'telephelye: '
6. Az inlezrndny internet cime: $\\!\.szpa.hu.
7. Az inI6zm€ny jogriltrisa: egyhazi jogi szem6ly, a Magyar Kdztrirsasrlg allamilag

8.

elismert, nem 6llami (egyh6zi) ttiskot6ja. A Szent P5l Akad6mia szakmailag 6n6ll6
dnkormanyzatral rendelkez6 jogi szem6ly. Az int6zm6ny feladatait jelen Alapit6
okirat keretei kdzdtt magti heteroT-za meg.
Az intdzrndny az egyhiui gazd6ikodrls rerldje szerint miikddik.

Az

int9zmdny rendelkezdsdre bocs6tott ingatlanvagyon:

a

termdszetben 1103

Budapest, X. keriile! Gyiimr6i tt 69. sz. alatt talilhat6, 42140118. hrsz-l,3941 mz
nett6 hasznos alapteriiletff 6piilet eg6sz6t, valamint a Budapest, X. keriilet, Gergely u.
8l/A. h6zszrlmi, 42140116 hrsz-f ingatlan ddl-keleti rdszenek 659 m2 iisszes hasztos

alapteriilet{i emeletdt a fenntart6 Hit Gyiilekezete az intdzm'ny hasm6lat6ba adta
hatarozatlan id6re.

a fenntart6nak a Kormrinnyal a
intdzmdny feladatai ell6r6s6nak fedezete
fels6oktadsi feladatok ell6tris6ra kdtdtt megdllapod6s alapj6'n biaositott kiiltsdgvet6si
tiimogatris mellett - a fenntart6t6l kapott forr6sokb6l, pdnzbeli adomrinyokb6l, ing6 6s
ingatlan vagyon adominyoz6*ib6l, 6rdkl6sb6l, illewe saj6t (vallalkozdsi 6s egy6b)
bevdteleib6l szirmazik.
Vagyon feletti rendelkezdsi jog: kiitelezetts6gv6llal6si ds utalvrinyoz6si joggal
rendelkeznek a rektor, a fbtitk6r, valamint az int*zminy azon alkalmazottai, akik a
Szent P6l Akad€mia egyhinak ds egyhdai szervezetek nyilviintartfsriba val6
bejegyz6sdr6l sz6l6 bir6sAgi v6gz6sben az intezminy kdpvisel6jekdnt szerepelnek. Az
Szen5tus diint6se alapjri.n
intizmdny a tulajdon6ban 6116 ingatlanvagyont
idegenftheti el, terhelheti meg.
Az 6llamilag trimogatou k6pz6sre felvehet6 hallgat6i l6tszimot az Nftv. 92. $ (l)
bekezddsdben felsorolt meg6llapod6sban foglaltak szerint kell meghat6rozni.
A maxim6lis hallgat6i l6tszim 1300 ft.
Az

-

a

9.

Az intdzm6ny szaMgazati besorolisa: 85.42. fels6fokf oktatrh.

10.

Az int6zm6ny tev6kenys6gi k6rei:
Azint6zrn6nyalaptevdkenys6ge:
Fels6fokriszakemberkdpzds.
Hinudom6,ny kdpzdsi teriileten egyetemi 6s fi6iskolai szintti alapkdpz6s,
kiegdszit6 alapkdpzds, szakir6nyri tov6bbkdpz6s nappali, esti 6s levelez6
tagozaton, e k6pzdsi form6kban oklev6l kiad6sa. Hittudominy kdpz6si
teriileten alap- 6s mesterkdpz6s, doktori k6pzds, szakininyu tov6bbk6pzds
teljes idejii kdpz6sk6nt, r6szid6s kdpz6sk6nt vagy trivoktatiisk6nt, s e k6pzdsi
szinteken oklev6l kiad6sa.
A teljes Szentir6son alapul6 keresztdny kinyilatkoztauis 6s kultrira kiizvetit6se
6s miivel6se; a hallgat6k felkdszitdse az drtelmis6gi dletre.
A hittudomrlny teriilet6n tudomrinyos kutat6s v6gzdse, a hallgat6k felkdszitdse
tudomrfuryos ismeretek alkalmazrisrira 6s b6vitdsdre, tudomr{nyos

10.1.
e
o

o

o
o
.
o
.
o

a

eredm6nyek el616s6re.

Az anyanyelvi 6s az

idegen nyelvi ismeretek, k6pess6gek fejleszt6se, a

szaknyelvi kompetencir{k kialakit6sa.
ds az informatikai kultrira fejlesztdse.
A feln6ttkdpz6sr6l sml6 2013. 6vi LXXVII. tiirvdny szerinti feln6ttkdpz6si
tevdkenys6g folytatasa.
03abb k6pzdsek, szakok inditrisa a vonatkoz6 szab6lyok megtar!5sa mellett.
Az oktat6s 6s kutatis szinvonalas ell tisiitoz sziiksdges nemzetk6zi
kapcsolatok fejlesa6se ds 6pol6sa.

A szfunitrlstechnikai

10.2. Az int6zm6ny kiegdszil6 tev6kenysdgei:
o Tudom6nyos rendezvdnyek szervez6s6vel,
o

a hazai 6s kiilfiildi

tudom6nyos
kapcsolatok kidpit6sdvel ds fenntart6s6val, tudom6nyos 6s ismeretterjeszt6
miivek kiad6s6val 6s mris form6ban tudom6nyos drt6kii tevdkenys6gek
megval6sukls6nak el6segitdse.
A hallgat6k szim6ra olyan k€pzds, illetve szolg6ltatris nyirjtrisa, amely nem
kapcsol6dik
kdpzdsi programban foglalt tanulm6nyi kdtelezetts6gek
teljesitds6hez.
Felv6teli el6kdszit6 tanfolyamok tartrlsa.

a

o
. Altalinostoviibbkdpzes.
o A k6pz6shez kapcsol6d6 tudom6nyrigakban
o
r

kutat6s, tudomanyszervez6s,

kultriramiivelds 6s fejleszt6s, valamint egydb tev6kenys6g.
Az int6zmdnyi infrastruktira hasznosit6sa: kiad6i tevdkenys6g, munkahelyi
vend6gl6t6s, iizemi 6tkeaet6s (di6k6tkeztet6s), ldtesitm6nyek 6s helyisdgek
bdrbead6sa.

egdszsdg meg6rz6s6t 6s a szabadid6 eg6szs6ges 6s 6rtelmes elt6lt6s6t
szol96[6 amat6r sport- ds testedz6si tevdkenys6g.

Az

10.3. Az int6zmdny alaptevdkenys6gdhez kapcsol6d6 egy6b feladatai:
o Tank<inyv- 6s jegyzetkiadas.
. Tankdn) /- ds jegyzetell6t6s, kdnywari ds informatikai szolg6ltatrl,s'

kultur6lis

lehet6s6g, kolldgiumi elhelyezds, (nyelvi) laborat6riumi szolgeltatds,
sportol6si lehet6s6g, tovribb6 olyan szolg4ltat6sok, amelyek a hallgat6k
beilteszked6s6t, szakmai el6menetel6t, eg6szs6ges, kiiros szenved6lyekt6l

mentes dlewitel6t szolg6lj6k.

o Az
o
r

alkalmazottak ell6t6s6val kapcsolatos feladatok v6gzdse a vonatkoz6
jogszab6lyok szerint.
Az intezmdny infrastruktrir6janak fenntart6sa 6s folyamatos fejleszt6se.
A feladatok teljesitdse 6rdek6ben igazgat6si-szervezdsi, pdnziigyi-gazdas6gi'
mtiszaki 6s m6s szolg6ltat6 szervezeti egysdgek miikddtet6se.

A tevdkenys6gek TEAOR szerinti felsorol6sa:

8542 Fels6foktioktat6s
7 22A T fusadalomtudom6nyi, hum6n kutatas, fejleszt6s
8552 Kulturdlis kdpz6s
8559 Nl6shov6 nem sorolt egyeb oktatas
8560 Okatest kieg6szit6 tevdkenysdg

5811
5814
5920
5819

l2
l8l3
I8

1814
1820

Kdnyvkiad6s
Foly6irat, id6szaki kiadv6ny kiad6sa
Hangfelvdtelk6szitdse,kiad6sa
Egy6b kiad6i tcv6kenYs6g
Nyom5s (kivdve napilaP)
Nyomdai el6kdszit6 tevdkenys6g
Ktjn)rykdtds, kapcsol6d6 szolg6ltat6s
Egy6bsokszorosit6s

5590 Egy6b szSll6shely-szolgAltatris
5610 Ettermi, mozg6 venddgl6t6s
5629 Egy6b vend6gl6tis
6820
591

I

Sajdt tulajdonri, b6relt ingatlan bdrbeadiisa, Uzemeltetdse

Film-, vide6-, televizi6mffsor-gyrirtris

5912 Film-, vide 6gy6rtAs, telettizi6s mtsorfelv6tel ut6munk6latai
5913 Film-, vide6-, 6s televizi6program terjeszt6se
5914 Filmvetitds
9101 Kdnyvtari, lev6ltari tev6kenys6g
9102 Mtzeumitevdkenys6g
9312 Sportegyesiiletitevdkenysdg
9311 Sportlitesitm6nymiikddtet6se
9319 Egy6bspornevdkenys6g

10.4. A mindenkori

hal6lyos jogszab6lyok alapifun az int6zmdny a felsorolt
tevdkenysdgei kiir6ben kieg6szit6 jelleggel anyagi haszonszerz6sre irrlnyul6,
v6llalkozisi tev6kenys6get is folytathat. A v6llalkozrisi tevdkenysdg eredm6nye
az int6zm6ny tev6kenys6g6t szolg6lja.

Az in€zmlny a

fenntart6 hozzlj!rulisilal gazdasagi Lirsas6got hozhat l6tre,

illetve abban r6szesed6st szerezhet.
Az int6zmdny a fenntnto honjhnilitsival hitelt vehet fel.
Az intdzmdny beruh6zdsi, fejlesadsi tevdkenysdget vdgezhet.
11.

Az intlzmdny sz,enezeti tagohisrfurak elvei
Az int6zro6ny legfiibb d6nt6st hoz6 6s a d6nt6s v6grehajtris6t ellen6rz6 testiilete a
Szen6tus.

Az intdzrndny vezst'je a rektor. A rektort az oktatasi miniszter 6ltal felterjesztett,. a
fenntart6 kezdem$nyezte javaslatra a miniszterelndk hizza meg 6s menti fel. A rekror
munk6ltat6i, ktitelezetts6gvrillalasi 6s utalv6nyozisi jogktir6t, valamint egydb
hatrisktireii ds azok dtruhazds:inak eseteit a Szervezeti 6s Mflkijd6si Szabiiyzat rbgzlti.
Az intdzm6nyben gazdas6gi tan6cs nem miikiidik.
Az int'nneny nem tagot6dik karoka. Az intdzmdny oktatlsi-kutat6si feladatainak
ellitisfura taniz6keket 6s egr6b oktat{isi-kutatasi szgrvezeti egysdgeket mflkddtet. Az
int6zrn6ny feladatainak ellitris6hoz kdnyvtrirat hozott ldtre 6s tart fenn. A k6nyv7fu az

egys6ge'

int6zrndny szervezeti
Nz in#lzm5ny gazdas6gi, mfszaki, szolgAltat6, igazgat4sr feladatainak elLirisrira
tov6bbi szervezJti egys6geket mfikddtet (pl. tanulmanyi osrt1ly, gazdas1gi osinily,
gondnoksrig).
int6zminy a hallgat6knak az int6zm6ny sz6khelydn val6 sz6ll6slehet6s6g6nek
biztosit6sii(4 szolg6latra val6 felkdszi.il6s6nek, hit6let6nek, miivel6ddsdnek segitdsere
Koll6giumot iart- fenn. Az int6zm6nyen beliili szervezeti egys6gk6nt miik0d6
Kolldgium nem tin6ll6 jogi szem6ly.
Az inl6zm6ny szervezeti fel6pit6s6t 6s miik6d6s6nek r6szletes lein4srit a Szervezeti 6s

i

iz

Mfi kdd6s
12.

Az

i

Szab al y zat tarlalmazz.a.

inr6zm6ny tdrvdnyes k6pvisel6je a rektor. Az int6zmdnyt harmadik szem6lyek es a

hat6s6gok el6tt k6pviselheti mdg

a

fbtitkar, valamint az egyhiuak, egyhini

szevezetek nyilv6ntart6sa szerint k6pviseleti joggal szerepl6 szem6ly, tovibb| az
intdzmdny bels6 szab6lyzataiban k6pviseleti joggal felruh6zott szem6ly. A rektor
k6pviseleti jog6t egyedi meghatalmaz6ssal is ritruhrizhatja.
13. Jelen alapit6 okirat az inl6zm6ny 1990. m6jus 9-dn kelL tiibbszdr m6dositott, a
m6dositrisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Alapit6 okirata.
Jelen m6dosit6s az al6inis napj6n l6p hatAlyba. Ez az intdzkedds az int6zm6ny kor6bbi
l6trej6tt6t 6s miikitd6s6t nem 6rinti.

Kelt Budapesten, 20I7. januar
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