
          Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
                        Hittudományi Kar 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. Tel: 484-3036 

 
Kérjük kitöltés elő t t  f igyelmesen olvassa el a túloldali  tájékoztatót! 

 
 

Jelentkezési hely 

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR 
DOKTORI ISKOLA HITTUDOMÁNYI PROGRAM 

A jelentkező  személyi adatai 

Név: Születési név: 

Anyja születési neve: Születési hely: 

Születési idő:  Állampolgárság: 

Szem. ig. szám: 
(magyar állampolgároknál) 

Útlevél szám: 
(nem magyar állampolgároknál) 

Állandó lakcím/tartózkodási cím: 

 Telefonszám: 
(körzetszámmal együtt) 

Értesítési cím 

 Mobiltel: E-mail: 

A jelentkező  iskolai végzettsége  

Érettségi bizonyítványt száma, kelte, kiállító intézmény neve székhelye: 

Teológiai bakkalaureátusi diploma száma, kelte, kiállító intézmény neve, székhelye: 

Teológiai licenciátusi diploma száma kelte, kiállító intézmény neve székhelye: 

Állami nyelvvizsga:                        nyelv                        fokozat                    nyelv                     fokozat 

Egyéb felsőfokú végzettség: 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem más karának hallgatója? igen/nem* 

Egyházmegye/szerzetesrend:* 

Adóazonosító száma:  TAJ szám:  

Bankszámlaszám:   

A kitöltés helye, ideje:                               Aláírás: 

  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 
 

A dékáni hivatal tölt i  ki! 

Beérkezett:  Csekkszelvény: Diploma másolat: Nyelvvizsga másolat: 

Ajánlás/engedély: Önéletrajz: Fénykép: Boríték: 

Aláírás:                                          PH 

 



K i t ö l t é s i  ú t m u t a t ó  
Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

 
1. A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel, vagy írógéppel kell kitölteni. A *-gal jelölt rovatot 

csak papok, papnövendékek és szerzetesnövendékek töltik ki. Csak a fehér rovatokat kell kitölteni, a 
szürke rovatokat üresen kell hagyni! 

2. Jelentkezni csak ennek a jelentkezési lapnak pontos kitöltésével és a jelentkezési határidőig a 
Kar dékáni hivatalába való beküldésével vagy leadásával lehet. A felvételi eljárás díja 10.000 Ft, amit az 
egyetemen kapott csekken kell befizetni.  

A jelentkezési laphoz csatolni kell az alábbi iratokat: 
 

1. Bakkalaureátusi diploma másolatát 
2. Licenciátusi diploma másolatát (ha van) 
3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát 
4. Plébánosi ajánlólevelet, (egyházi személyeknél e helyett ordináriusi engedélyt) 
5. 1 db A/4-es oldal terjedelmű önéletrajzot 
6. 3 db névvel ellátott, szabványos igazolványképet 
7. 1 db saját címre megcímzett és az aktuális a j á n l o t t  postai díjszabásnak  meg-

felelően felbélyegzett normál méretű levélborítékot, ennek hiányában a felvételi 
eredményről értesítést nem küldünk  

8. A felvételi eljárás díját igazoló csekkszelvényt 
 

 
Fontos figyelmeztetés: a jelentkezés csak akkor érvényes, ha a fenti iratok hiánytalanul megvannak! 
 

A jelentkezés határideje:  
2009. augusztus 19. 

 
 

Felvételi vizsga helye és időpontja:  
 

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. 
2009. augusztus 25. de. 10.00 óra 

 


