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Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Szenátusának 

3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

 

KÉRELEM DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA 

2023. 

 

Alulírott, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Szenátushoz, hogy az egyetem Kitüntetési 

szabályzatának 16. §-ában meghatározottak alapján részemre: 
 

ARANY DÍSZOKLEVELET* 

GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELET* 

VAS DÍSZOKLEVELET* 

RUBIN DÍSZOKLEVELET* 

 

kiállítani szíveskedjen! (*A kívánt szövegrész aláhúzandó!) 

 

1. Az igénylés beküldésére vonatkozó információk: 

Beküldési határidő: 2023. május 15. 

 

 

 

 

A visszaküldendő dokumentumok:  

▪ kérelem 

▪ az eredeti oklevél másolata 

▪ alumni nyilatkozat 

▪ pénzügyi nyilatkozat 

▪ rövid önéletrajz 

 

 

Amennyiben Ön Egerben végzett, és a 

díszoklevelet Egerben (vagy postai úton) 

szeretné átvenni, kérem, forduljon az egri 

kollégánkhoz: 

Kapcsolattartó: Verebélyi Balázs 

Elérhetőségei:  

tel.: +36 36/520-400/4627-es mellék 

email: verebelyi.balazs@uni-eszterhazy.hu 

Postai cím:  

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 

Kommunikációs Osztály 

3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

Amennyiben Ön Jászberényben végzett, és 

a díszoklevelet a Jászberényi Campuson 

(vagy postai úton) szeretné átvenni, kérem 

forduljon a jászberényi kollégánkhoz: 

Kapcsolattartó: Bóta Éva 

Elérhetőségei:   

tel.: +36 57/502-494  

email: bota.eva@uni-eszterhazy.hu 

Postai cím:    

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 

Oktatási Igazgatóság 

5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 
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A díszoklevél kiállítása kizárólag az 1973-ban, 1963-ban, 1958-ban és az 

1953-ban keltezett oklevelek után lehetséges! 

 

2. Elismerést igénylő személyi adatai:  

 

Név:  ...........................................................................................................................   

Születési név:  ............................................................................................................  

Díszoklevélen szerepeltetni kívánt név:  ...................................................................  

Születési hely, idő:  ....................................................................................................  

Anyja neve: ................................................................................................................  

Személyi igazolvány szám: ........................................................................................   

Adóazonosító jel: .......................................................................................................  

TAJ szám: ..................................................................................................................  

Lakcím (irányítószám is): ..........................................................................................   

Telefonszám: ..............................................................................................................  

Email elérhetőség: ......................................................................................................  

 

3. Elismerést igénylő személy tanulmányaira és munkájára vonatkozó adatok:  

 

Az eredeti oklevelet kiadó intézmény:  ......................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Székhelye:  ............................................... Oklevél száma: .........................................  

Oklevél kelte:  ............................................................................................................  

Szakok megnevezése:  ...............................................................................................  

Első munkába lépés időpontja:  .................................................................................  

Pedagógus munkaviszonyban töltött évek száma:  ....................................................  

Nyugállományba vonulás időpontja: .........................................................................   

Utolsó munkahely megnevezése: ...............................................................................  

 ...................................................................................................................................   

Munkahely címe (irányítószám is): ...........................................................................    

Kitüntetések: ..............................................................................................................   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................   
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4. Ha nem magánszemélyként, hanem intézményként adja be a kérelmet, kérjük ezt 

is töltse ki: 

 

Igénylő intézmény neve: ............................................................................................  

Címe (irányítószám is): ..............................................................................................   

Kapcsolattartó személy neve: ....................................................................................  

Telefonszáma: ............................................................................................................  

E-mail elérhetősége: ..................................................................................................  

 

5. Az elismerés átvételére vonatkozó adatok:  

 

a) Az elismerést igénylő díszoklevelét az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

díszoklevél-átadó ünnepségén szeretném átvenni (a megfelelő válasz aláhúzandó!). 

IGEN        NEM 

A díszoklevél átadó ünnepségen az alábbi helyszínen kívánok részt venni  

(a megfelelő válasz aláhúzandó!): 

           EGERBEN      JÁSZBERÉNYBEN       

       

b) A díszoklevelet postai úton kérem megküldeni (ha nem tud részt venni az átadón, vagy 

más rendezvényen szeretné átvenni): 

Név:  ........................................................................................................................   

Cím (irányítószám is): .............................................................................................   

 

Kérem, hogy a díszoklevelet az alábbi dátumig szíveskedjenek megküldeni a fent 

jelölt postacímre:  ....................................................................................................  

 

Kelt.: .........................., 2023. ....................................................  

 

 

  ............................................................  

 kérelmező aláírása 
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NYILATKOZAT 

 

 

Hozzájárulok, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Alumni Szervezete lakcímemet 

az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezelje, és évfolyam-találkozók, valamint 

egyéb egyetemi rendezvények szervezése céljából a szervezőnek kiadja. 

 

Igen   

 

Nem  

 

 

Kelt.: .........................., 2023. ....................................................  

 

 

  ............................................................  

 kérelmező aláírása 
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N Y I L A T K O Z A T 

díszoklevélhez kapcsolódó pénzbeli juttatás számfejtéséhez 1 

 

Név:  ....................................................................................................................................  

Születési név: .......................................................................................................................  

Adóazonosító jel:. ................................................................................................................  

Társadalombiztosítási azonosító szám (TAJ): .....................................................................  

Születési hely, idő:. .............................................................................................................  

Anyja neve:. ........................................................................................................................  

Lakcím (irányítószám is):  ...................................................................................................  

 

Ezen jogcímen számfejtett összeg 2023. évben adómentes kifizetésnek minősül. 

 

Kifizetés módja: 

(Kérjük a megfelelő módozatot szíveskedjék bejelölni!) 

□  Lakcímre 

□  Lakossági folyószámlára                  ..................................................... 

folyószámla száma 

........................................................ 

pénzintézet neve 

A valótlan adatok közlésének, a változások bejelentésének elmulasztásával járó jogkövetkezményekről 

tudomásom van. 

Eger, 2023. .................................................................................... 

 

  ............................................................  

 kérelmező aláírása 

 
1 A pénzbeli juttatás abban az esetben kerül számfejtésre, ha az Egyetemi Szenátus 

megszavazza annak odaítélését is. 


