
PÓTFELVÉTELI 
PPKE Hittudomanyi Kar  

1053 Budapest Veres Pálné u. 24. T:484-3030, fax:318-4124 
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 420 

 

J E L E N T K E Z É S I  L A P  
 

( x-el jelölje be melyik szakra jelentkezik, illetve a finanszírozási formát)  

Teológia szak -10 félév-MA oklevél-nappali tagozat  ����  
Katekéta - lelkipásztori munkatárs szak-6 félév-BA oklevél-levelező tagozat  ����  
Teológia szak-10 félév-MA oklevél-levelező tagozat  ����  
Hittanár-nevelő mester szak-4 félév MA-oklevél levelező tagozat ; feltétel: 6 féléves BA  
katekéta diplomával,  főiskolai szintű hittanár diplomával,  egyetemi szintű hittanár vagy 
teológus diplomával    ����  

Államilag finanszírozott: ����    Költségtérítéses:     ����  
Név: 
 
Születési név: 
 

Anyja neve: 

Születési hely:                                                    Ideje:                    év                            hónap              nap. 
 
Állampolgársága: 
 
Nemzetisége: 

Családi állapota: 

Személyi ig. száma, külföldieknél útlevél sz.: 
 

Adóazonosító: 
 
TAJ szám: 

   

 

Iskolai végzettség 
Érettségi bizonyítvány száma: 
 

Kelte: Eredménye (átlag 2 tizedesig): 

Érettségit kiállító iskola neve, székhelye: 
 
Legmagasabb iskolai végzettsége megjelölése : 
 
 
Oklevél száma: 
 
Államilag finanszírozott 
félévek száma: 

Kelte: Intézmény neve: 
 

     

 
Foglalkozás, munkahely 
Foglalkozása, beosztása (amennyiben hallgató, iskola 
megnevezése): 

Szakképzettsége (hallgatóknál szak): 
 

 
Állandó lakcím 
helység utca házszám irányítószám 

 
megye ország Telefonszám: 

 
       

 
Levelezési cím (Ha ugyanaz mint az állandó, nem kell kitölteni) 
helység utca házszám irányítószám 

megye ország Telefonszám: 
 

e-mail cím: 
 
 

      

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 
  Felvételi vizsga időpontja: 2009. augusztus 25. de. 10.00 óra    

   

 
Kelt: __________________,   2009.  év _________________ hó _______.  nap 
 

________________________ 
aláírás 

Beküldési határidő: 2009. augusztus 19. 



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.  

2. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára jelentkezni csak ennek a 

jelentkezési lapnak pontos kitöltésével és a jelentkezési határidőig a Tanulmányi Osztályra 

való beküldésével vagy leadásával lehet. Felvételi korhatár nappali tagozaton 35 év, levelező 

tagozaton 60 év. A felvételi eljárás díja 10.000 Ft, amelyet a Kar által kibocsátott csekken kell 

befizetni. A jelentkezési laphoz csatolni kell az alábbi iratokat: 

 

1. A születési anyakönyvi kivonat másolatát 

2. Az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát (eredeti bizonyítvány bemutatásával 

nem szükséges hitelesített másolat) 

3. Diplomával rendelkezőknek diplomájuk másolatát is 

4. A nem idén érettségizők három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

5. Frisskeletű keresztlevelet (bérmálási igazolást) 

6. Plébánosi ajánlólevelet, (egyházi személyeknél e helyett ordináriusi engedélyt) 

7. Orvosi igazolást, melynek tartalmazni kell, hogy a jelentkező alkalmas felsőfokú 

tanulmányok végzésére, valamint nem szenved fertőző vagy idegbetegségben 

8. Részletes, 1 db A/4-es oldal terjedelmű önéletrajzot 

9. 3 db névvel ellátott, szabványos igazolványképet 

10. 2 db saját címre megcímzett és az aktuális a j án l o t t  postai díjszabásnak 

megfelelően felbélyegzett normál méretű levélborítékot. 

11. A felvételi eljárás díjának befizetését igazoló csekkszelvényt 

 

A diplomával vagy egyetemi/főiskolai végbizonyítvánnyal rendelkezők csak költségtérítéses 

képzésre nyerhetnek felvételt.  

 

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

megvannak! 
 

A felvételi vizsga anyaga: a katolikus gimnáziumok hittananyaga, a vizsgára felkészülni a 

gimnáziumi tankönyveken kívül a Hitünk és életünk c. Szent István Társulatnál kapható 

hittankönyvből, valamint a Kar által kiadott és a tanulmányi osztályon kapható Felvételi 

tananyag c. kiadványból lehet.  

 
Levelező Tagozaton a konzultációk hétvégén vannak, szombat-vasárnap, összesen 5 

konzultáció egy félévben.  

Jegyzetek megvásárolhatóak a földszinten a SZIT boltjában (közvetlen telefonszám: 484-

3037) 

 

 

 

A jelentkezés határideje: 2009. augusztus 19. 
 

Felvételi vizsga helye és időpontja:  

 

1053 Budapest, Veres Pálné u. 24. 

2009. augusztus 25. de. 10.00 óra 

 


