
 
 

JELENTKEZÉSI LAP  
 
Szak:       Vaisnava teológia MA 
 
Munkarend:      Nappali 
 
Finanszírozási forma (A megfelelő aláhúzandó):  Állami ösztöndíjas  Önköltséges  
 

 
I. Személyes adatok 

 
Név: ______________________________________________ Születési név: ______________________________________  
 
Névváltozásban érintett vagyok1: � 
 
Anyja neve: ________________________________________ Állampolgárság: ____________________________________  
 
Tartózkodás jogcíme nem EU, EGT, svájci állampolgárok esetében: 2 _____________________________________________  
 
Születési hely (megye és ország is): _________________________________________ Születési idő: ___________________  
 
Személyi ig. szám: ____________________________________ TAJ szám: ________________________________________  
 
Adóazonosító jel: ____________________________________  
 
E-mail cím (Fontos! Minden tanulmányi értesítés e-mailben történik.): ____________________________________________  
 
Állandó lakásának címe (megye is):________________________________________________________________________  
 
Tartózkodási cím (amennyiben a lakcímkártyáján is fel van tüntetve, megye is): _____________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 
Levelezési cím (ha eltérő az állandótól): ____________________________________________________________________  
 
Mobil szám: __________________________________  Otthoni / munkahelyi telefonszám: ___________________________  
 
Foglalkozás: __________________________________  

 
 

II. Érettségi bizonyítvány 
 
Bizonyítványt kiállító intézmény neve és székhelye: ___________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________________  
 
Képzés munkarendje:  nappali / esti / levelező / távoktatás / egyéb (a megfelelő aláhúzandó) 
 
A bizonyítvány kelte: A bizonyítvány nyomdai sorszáma: ___________________________  

 
 

 
1 Abban az esetben tegyen X-et a kis keretbe, ha Önnek megváltozott a neve, és azt dokumentummal tudja igazolni. Ebben az 
esetben az okirat (pl. házassági anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat stb.) másolatát is csatolnia kell jelentkezéséhez. Ez 
különösen akkor fontos, ha valamely benyújtott dokumentuma (pl. az érettségi bizonyítvány) nem a jelenleg viselt nevére van 
kiállítva. 
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a jelentkező állami ösztöndíjas képzésre nyújtja be jelentkezését és nem az 
Európai Unió, Svájc vagy az Európai Gazdasági Térség tagországainak állampolgára. A tartózkodási jogcímet a megfelelő 
dokumentummásolattal igazolni szükséges. 



 
III. Felsőoktatási tanulmányok 

(Csak a jelentkezés előfeltételeként meghatározott alapszakos diplomát kérjük csatolni.) 
 
1. Oklevél/diploma 
 
Az intézmény megnevezése: _____________________________________________________________________________  
 
Képzés munkarendje:  nappali / esti / levelező / távoktatás / egyéb (a megfelelő aláhúzandó) 
 
A bizonyítvány kiállításának dátuma:  ____________________ Bizonyítvány nyomdai sorszáma: _______________________  
 
 

 
IV. Nyelvvizsgák vagy azzal egyenértékű okiratok 

 
1. Nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat 
 
Nyelv: ___________________________________________  
 
Foka: alapfok (B1) / középfok (B2) / felsőfok (C1)  
 
Típusa: szóbeli (A) / írásbeli (B) / komplex (C)  egynyelvű / kétnyelvű  Fajtája: általános  /  szaknyelvi 
 
Nyelvvizsga bizonyítványának száma: ____________________ Megszerzés dátuma:  _________________________________  
 
2. Nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat 
 
Nyelv: ______________________________________________  
 
Foka: alapfok (B1) / középfok (B2) / felsőfok (C1)  
 
Típusa: szóbeli (A) / írásbeli (B) / komplex (C)  egynyelvű / kétnyelvű  Fajtája: általános  /  szaknyelvi 
 
Nyelvvizsga bizonyítványának száma: ____________________ Megszerzés dátuma:  _________________________________  
 
Ha további nyelvvizsgákat tett, akkor kérjük, hogy azok adatait külön lapon adja meg és csatolja a jelentkezési laphoz. 

 
�  Igen, szeretnék feliratkozni a felvételi tájékoztató hírlevélre, amelyen keresztül a felvételit segítő információkat kapok.  
(Tegyen X-et a kis keretbe, amennyiben igényli a hírlevelet.) 

 
V. Rendelkezések 

 
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a beiratkozási lapon lévő adataimat az intézmény a felvételi eljárással kapcsolatban 
felhasználhassa, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola az adatkezelési szabályzatában (https://www.bhf.hu/hirlevel-
adatvedelmi-tajekoztato) foglaltaknak megfelelően adataimat kezelje. 
 
 ________________ ,  ______ év ___________ hónap ______ nap 
 
 

                      
                      jelentkező aláírása 
  



 
Csatolandó mellékletek: 

- motivációs levél eredeti aláírással 

- a pluszpontok megadására jogosító dokumentumok (VTDK, OTDK, Bhakti-sásztri/Alap-sásztra, Bhakti-vaibháva oklevél) 

fénymásolata 

- diploma (felsőfokú oklevél, oklevelek) fénymásolata (Csak a jelentkezés előfeltételeként meghatározott alapszakos diplomát 

kérjük csatolni.) 

- azonosító igazolvány (személyi igazolvány/útlevél/kártyaformátumú vezetői engedély 

- lakcímkártya fénymásolata (csak a lakcímet tartalmazó oldal) 

- a jelentkező által aláírt pályaalkalmassági nyilatkozat 

- Hatósági erkölcsi bizonyítvány (A bemutatás időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános 

igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: a jelentkező • büntetlen előéletű; • nem áll közügyektől eltiltás hatálya 

alatt; • nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.)  

Amennyiben a jelentkezési laphoz nem tudja mellékelni, a felvételin is bemutathatja, de legkésőbb – sikeres felvételi esetén – a 

beiratkozáskor.) 

 

Amennyiben a nem magyar állampolgárságú jelentkező állami ösztöndíjas képzésre jelentkezik, és nem az Európai Unió, Svájc 

vagy az Európai Gazdasági Térség tagországainak állampolgára, a fentieken kívül: 

• Magyarországi tartózkodás jogcímét igazoló okmány 

 

Amennyiben névváltozás miatt eltér a dokumentumon szereplő neve és a jelenlegi viselt neve, a névváltozást igazoló 

dokumentummásolatot is be kell küldeni. 

Az idegen nyelven kiállított dokumentumokhoz hiteles magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, kivéve, ha a 

külföldi közhiteles dokumentumot (pl. érettségi bizonyítvány) a külföldi közoktatási intézmény magyar nyelven is kiállította, 

vagy kétnyelvű (pl. magyar-román, magyar-szerb) a dokumentum. (A felveteli@bhf.hu e-mail címre írva kaphat tájékoztatást 

arról, hogy mi minősül hiteles fordításnak). 


	JELENTKEZÉSI LAP

