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JELENTKEZÉSI LAP 

I. A Jelentkező adatai 

 

Családi neve  

Utóneve  

Neme  

Születési családi neve  

Születési utóneve  

Anyja születési családi neve  

Anyja születési utóneve  

Születési helye  

Születési ideje  

Állampolgársága  

Lakóhelye  

Tartózkodási helye  

Telefonszáma  

Elektronikus értesítési címe  

Ha nem magyar állampolgár, akkor a tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló 

okmány - a Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói 

igazolvány, a nemzetközi biztosítási okmány adatai 

 

Érettségi bizonyítvány kiállítója   

Érettségi bizonyítvány száma  

Érettségi bizonyítvány kelte  

Középiskola neve  

Középiskola címe  

 

II. Jelentkező egyházi státusza 

Keresztelés helye és ideje   

Elsőáldozás helye és ideje  

Bérmálkozás helye és ideje  

Mely plébániához tartozik  

Tagja-e (tagja volt-e) valamilyen egyházi 

közösségnek, szervezetnek, egyesületnek? Ha igen, 
melyiknek, mióta (meddig)? 
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III. A képzés adatai 

 
Jelölje x-szel a választott szak sorában a tagozatot és a finanszírozási formát, 

(Finanszírozás ügyében tájékozódjon a Tanulmányi Irodán!) 

 

 Nappali 
tagozat 

Levelező 
tagozat 

Állami 
ösztöndíjas 

Önköltséges 

Hittanár-nevelőtanár 

osztatlan 10 féléves 

képzés (egyszakos) 

    

Katekéta-lelkipásztori 

munkatárs alapszak 6 

féléves képzés 

    

Teológia osztatlan 
mesterszak 10, ill. 12 

féléves képzés 

    

Hittanár-nevelőtanár 

mesterszak 2 féléves 
képzés 

    

Hittanár-nevelőtanár 

mesterszak 4 féléves 

képzés 

    

Hittanár-nevelőtanár 
mesterszak 5 féléves 

képzés 

    

Pasztorális tanácsadás és 
szervezetfejlesztés 

mesterszak 4 féléves 

képzés 
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IV. A felvételi elbírálásához szükséges adatok 

1. Tanulmányi pontok  
1.1. Alapképzés és osztatlan képzés esetén 

9–12. évfolyamos középiskolai osztályzataiból a középiskolai tanulmányok lezárásaként 

megszerzett érettségi bizonyítványban 

szereplő vizsgatárgyak százalékos 

eredményeiből 
 utolsó 

előtti év 

utolsó 

év 

a négy kötelező és egy szabadon 

választott érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredménye átlagát egész számra kell 

kerekíteni 
magyar nyelv és 

irodalom 

  magyar nyelv és 

irodalom 

 

történelem   történelem  

matematika   matematika  

idegen nyelv (legalább 

2 évig tanult) 

  idegen nyelv 

………………………. 

 

természettudományos 
tárgy* ……………… 

mindkét év jegye, ha 
két évig tanulta, egy 

jegy, ha egy évig 

tanulta 

  választott tárgy 

……………………….. 

 

természettudományos 
tárgy* ……………… 

csak akkor töltendő ki 

egy év, ha az előzőt 

csak 1 évig tanulta! 

    

     

* biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk) és a természettudomány 

1.2. Mesterképzés esetén (amikor a képzés bemeneti oklevélre épül, vagyis Hittanár-

nevelőtanár levelező mesterszakok és a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 

mesterképzési szakra való jelentkezés esetén töltendő ki!) 

A mesterképzéshez szükséges diplomát eredményező képzésben szerzett oklevél  

Oklevél kiállítója  

Oklevél kelte  

Oklevél száma  
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Oklevél minősítése  

2. Érettségi pontok 

A jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei 

Tárgy neve Százalékos eredménye 

  

  

 

3. Többletpontok, Nyelvvizsga  adatai  

Nyelv Vizsga 
szintje 

Vizsga 
típusa 

Bizonyítvány 
kiállítója 

Bizonyítvány 
száma 

Bizonyítvány 
kelte 

      

      

V. Csatolandó mellékletek 

- motivációs levél 

- keresztlevél ha meg van keresztelve (keresztelés helyéről 90 napnál nem 

régebbi) 
- lelkipásztori vagy munkahelyi ajánlás  

- érettségi bizonyítvány (ha még nincs meg, akkor hiánypótlással küldendő be, 

legkésőbb a felvételi vizsga megkezdéséig) másolata 

- a fenti űrlapon feltüntetett adatokat alátámasztó iratok: középiskolai 
bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, oklevél, tartózkodást igazoló okmány 

másolata 

 
VI. Finanszírozási információk és mesterképzésre vonatkozó információk 

 

Állami ösztöndíjas képzésre az a hallgató tud majd beiratkozni, aki vállalja az 

állami ösztöndíjszerződés feltételeit, valamint, aki nem merítette még ki a 

rendelkezésre álló támogatható keretet.  

A Hittanár-nevelőtanár mesterképzésekhez és a Pasztorális tanácsadó és 

szervezetfejlesztő mesterképzésekhez bemeneti oklevél szükséges.  
 

Tájékozódjon honlapunkon és Tanulmányi Irodánkon a részletekről, tanácsadást 

nyújtunk személyesen vagy a tovezeto@pphf.hu címen vagy a 20/3331133 
telefonszámon. 

mailto:tovezeto@pphf.hu

