
  
  

FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPFELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP   
Akkreditált képzéshez 

 
Személyes adatok 
 
Vezetéknév: ____________________________  Keresztnév: ______________________________ 
 
Születési idő: ____________________________  Születési hely: ____________________________ 
 
Nem:___________ Állampolgárság:_________________ Van érvényes útleveled?     □  □  igen □  □  nem 
 
Lakcím:_________________________ _________________________ _________________ ________ 
 (település) (utca, út, tér, lakótelep) (házsz., emelet, lakássz.) (irányítósz.) 
 
Ország:_________________________ 
 
Telefonszám:_____________________    E-mail cím:______________________________ 
 
Családi állapotod □  □  egyedülálló □  □  házas □  □  elvált □  □  özvegy 
Kérsz kollégiumi elhelyezést? □  □  igen □  □  nem 
 
Melyik képzésre szeretnél jelentkezni? (ha egyszerre több tagozatra és finanszírozási formára szeretnél jelentkezni, kérünk, 
hogy a kívánt jelentkezés sorrendjét írd be a kis négyzetbe!! pl: Nappali áll.fin. 1; Levelező áll.fin. 2) 
 

Nappali tagozat államilag finanszírozott   Levelező tagozat államilag finanszírozott  

Nappali tagozat költségtérítéses   Levelező tagozat költségtérítéses  

 
Tanulmányokra vonatkozó kérdések 
 
Kitől/Honnan hallottál a G.T.F.-ről? __________________________________________________________ 
 

I. Érettségiztető iskola: 
 
Iskola neve: ______________________________________________________________________________ 
 
Iskola típusa:  □□  Gimnázium  □□  Szakközépiskola  □□  Technikum 
Tagozat:  □□  Nappali  □□  Esti    □□  Levelező 
 
Középiskola címe: 
 _________________________ _________________________ _________________ ________ 
 (település) (utca, út, tér, lakótelep) (házsz., emelet, lakássz.) (irányítósz.) 
 _________________________ 
 (ország) 

Érettségi éve:________ Érettségi átlageredménye: _________ Érettségi bizonyítvány sorszáma: ___________ 

lacionodi
Cross-Out

lacionodi
Cross-Out

lacionodi
Cross-Out

lacionodi
Cross-Out



II. Felsőfokú végzettség (ha van): 
 
Az oklevelet kiállító intézmény megnevezése: _____________________________________________________ 
 
Az intézmény székhelye:________________________ Szak megnevezése:_____________________________ 
 
Képzési forma:________________________________ Államilag finanszírozott félévek száma:_____________ 
 
Az oklevél minősítése:______ Az oklevél száma:____________________ Megszerzésének éve:_________ 
 
 

III. Más felsőoktatási intézményben végzett államilag támogatott képzés (ahol nem szerzett oklevelet) 
 
Intézmény:_____________________________________ Székhelye:______________________________ 
 
Szak: _________________________ Tagozat:________________________ Eltöltött félévek száma:_______ 
 
 

IV. Nyelvtudás (állami nyelvvizsgán elért eredmény/ek): 

____________________ nyelvből □□  alap-, □□  közép-, □□  felsőfokú / □□  A □□  B □□  C 

____________________ nyelvből □□  alap-, □□  közép-, □□  felsőfokú / □□  A □□  B □□  C 

 
 
Aláírásommal ezúton igazolom, hogy felvételre jelentkezem a Golgota Teológiai Főiskolára. Tisztában vagyok 
kötelezettségeimmel, melyek magukba foglalják az órákon való pontos és rendszeres jelenlétet, valamint a házi feladatok 
elkészítését. Elolvastam és elfogadom a házirendben leírtakat! (megtalálható a honlapunkon) 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 Kelt Aláírás 
 
Mielőtt elküldenéd a jelentkezési csomagot, ellenőrizd az alábbiakat: 

□□   Az összes rád vonatkozó részt az annak megfelelő módon töltötted ki? 
□□   Odaadtad az ajánlólapokat a megfelelő embereknek és tudatosítottad hogy kitöltés után ő fogja postázni a részünkre? 
□□   Elküldted az 5000 forint vissza nem téríthető kezelési költséget (rózsaszínű postai utalványon)? 
□□   Csatoltál 2 db kisebb méretű arcképet? 
□□   Csatoltad bármilyen hatóság által kiadott személyazonosítást igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, stb.) 
fénymásolatát 
□□   Csatoltad a bizonyítványod, okleveled vagy leckekönyved másolatát? 

□□   Aláírtad a jelentkezési lapot? 
□□   Kitöltötted az írásbeli  részt és a jelentkezési Kitöltötted az írásbeli  részt és a jelentkezési lappal együtt  postázod részünkrelappal együtt  postázod részünkre ..  

 
 
A Golgota Teológiai Főiskola nem különböztet meg senkit neme, etnikai háttere, anyanyelve, nemzetisége, testi fogyatékossága 
alapján. A Golgota Teológiai Főiskola a Golgota Keresztény Gyülekezet szolgálata. Személyes adataidat a1992. évi LXIII. 
törvényben meghatározottak szerint kezeljük. 
 
Kérjük a felvételi jelentkezési lapot postai úton juttasd el a következő címre: 
 

Golgota Teológiai Főiskola 
7041 Vajta 

Petőfi Sándor utca 562. 
Magyarország 



 
 

Életvitelre vonatkozó adatlap 
 
 
Saját értékelés 
 
Nehezedre esik kapcsolatot teremteni embertársaiddal?    □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük részletezd:_____________________________________________________________________ 
 
 
Egészségi állapotra vonatkozó kérdések (használj külön papírlapot, amennyiben szükséges) 
 
Jó egészségnek örvendsz?       □  □  igen  □  □  nem 
 
Van testi fogyatékosságod?       □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:____________________________________________________________________ 
 
Korábbi súlyosabb betegségek:_________________________________________________________________ 
 
Van fertőző betegséged?       □  □  van  □  □  nincs 
 
Ha van, kérjük, részletezd:_____________________________________________________________________ 
 
Szedsz rendszeresen gyógyszereket vagy állsz orvosi megfigyelés alatt?  □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:_____________________________________________________________________ 
 
Kezeltek valaha pszichiátrián? Részt vettél valaha pszichoterápián?  □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:_____________________________________________________________________ 
 
Rendelkezel Magyarországon is érvényes betegbiztosítással?    □  □  igen  □  □  nem 
 
 
Életvitelre vonatkozó kérdések (Az adatokat, az összes többihez hasonlóan, titkosan kezeljük.) 
 
Dohányzol?         □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, a függőség mértéke:____________________________________________________________________ 
 
Rendszeresen fogyasztasz alkoholt?      □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 
Használtál/Használsz-e illegális tudatmódosító szereket?    □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 
Tettél valaha törvénybe ütközőt? Álltál bíróság előtt?    □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 



Követtél el erőszakot vagy erkölcstelenséget? Bántalmaztál másokat?  □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
Mostani életed megfelel a bibliai elveknek és erkölcsnek?   □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha nem, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 
Van olyan rendszeres bűnöd, ami Istennel való kapcsolatodat befolyásolja? □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 
Nehezedre esik kapcsolatot teremteni embertársaiddal?    □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 
Voltál tagja szektának/okkult szervezetnek?     □  □  igen  □  □  nem 
 
Ha igen, kérjük, részletezd:______________________________________________________________________ 
 
 
Rendkívüli helyzetekben a legközelebbi hozzátartozót kell értesítenünk. Kérjük, add meg az adatait. 
 
Név:___________________________________  Lakcím:______________________________________ 
 
Telefonszám:_____________________________ E-mail:_______________________________________ 
 
Milyen rokoni kapcsolatban állsz az említett hozzátartozóval? _________________________________________ 
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