
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 

Dékáni Hivatal: Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja
 Jelentkezési lap doktori (Phd) képzésre (1/2. oldal) 

Elektronikusan töltendő ki – kinyomtatva leadható 2016. május 
31. 12:00h-ig 

I. Kötelezően közlendő adatok:
Vezetéknév:
Születési vezetéknév:
Anyja leánykori vezetékneve:
Születés országa:
Születés települése:
Állandó lakcím irányítószáma:
Áll. lc. megyéje:
Áll. lc. utca, házszáma:
Értesítési cím irányítószáma:
Ért. c. megyéje:
Ért. c. utca, házszáma:
Neptun/ETR azonosító
(volt ELTE hallgatók):

Felvételhez szükséges MA/MSc oklevél száma: 
Kiállító intézmény: 
Oklevél típus: 

Keresztnév: 
Születési keresztnév: 
Anyja leánykori keresztneve: 
Születés megyéje:  
Születés ideje: 
Áll. lc. országa: 
Áll. lc. települése: 

Ért. c. országa: 
Ért. c. települése: 

Állampolgárság: 

Oklevél kelte: 
Kiállító OM azonosító: FI 
Oklevél fokozat: 

Oklevél által tanúsított képzettség: 

Nyelvvizsga nyelve: Szintje: Típusa: Időpontja: Akvi. száma: 
Nyelvvizsga nyelve: Szintje: Típusa: Időpontja: Akvi. száma: 
Nyelvvizsga nyelve: Szintje: Típusa: Időpontja: Akvi. száma: 

Pályázott Iskola és Program: 

Témavezető neve: Képzési forma: 

A témavezető www.doktori.hu adatlapjára mutató URL arab számokra végződő része: & sz_ID= 

A választott téma címe: 

Amennyiben más doktori képzést nyújtó intézményekbe, programokba is pályázott, úgy jelölje meg ezeket 
és rangsorolja jelentkezéseit (intézmény neve, doktori iskola, doktori porogram): 
1. 

2. 

3. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és 
tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közléséből származó hátrányok engem terhelnek. 

Kelt: 
a jelentkező aláírása 
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II. A jelentkező döntése alapján nem kötelezően közölt adatok:

Személyi igazolvány száma1: 
Nem magyar állampolgár útlevél száma1: 

Mobiltelefon száma: E-mail címe:

Nem magyar állampolgár tartózkodási engedély száma1: 
Érvényesség lejárata: 

Adóazonosító jele1: TAJ száma1: 
Bankszámlaszáma2: 
Munkahely neve: Munkahely telefonszáma: 
Munkahely címe: 

III. A jelentkezési anyag tartalma (a le nem adott irat egy vonallal kihúzandó)

{a} a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, publikációs lista;
{b} rövid kutatási terv a jelentkező és a témavezető aláírásával;
{c1} az oklevél fénymásolata,
{c2} külföldön szerzett oklevél esetén hitelesített fordítás, továbbtanulás céljából történő, Rektori Hivatal által

határozatba adott honosítás (foldvari.agnes@rekthiv.elte.hu), 
{c3} végzős (utolsó évfolyamos) hallgató, az oklevél-igazolást bemutatja a Doktori Tanács felvételi döntéséig; 
{d1} egyetemi tanulmányok leckekönyv fénymásolata (minden oldal, amely bejegyzést tartalmaz, osztott képzés 

esetén az alapképzés anyaga is), 
{d2} külföldön szerzett oklevél vagy elektronikus leckekönyv esetében igazolás az egyetemi képzés során teljesített 

vizsgákról (kreditigazolás/transcript); 
{e1} legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló 

nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, 
{e2} külföldön letett nyelvvizsga esetén annak– Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – 

honosítása, 
{e3} nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat fénymásolata (ha ebben nincs feltüntetve, akkor igazolás az 

oktatás nyelvéről); 
{f1} írásos nyilatkozat, amely szerint az önköltsége képzésre pályázót egy kutatóintézet a (b pont szerint) csatolt 

kutatási terv ismeretében befogadta, a kutatómunkát a pályázó nála végezheti, vagy nyilatkozat, amely 
szerint a csatolt kutatási terv megvalósításához szükséges eszközök és anyagi erőforrások a doktori képzés 
és fokozatszerzés idejéig biztosítva vannak a pályázó részre. (Főállással rendelkező, állami ösztöndíjas helyre 
felvételt nyert pályázó az intézménnyel megállapodást köt a más foglalkoztatónál történő alkalmazás 
feltételeiről.); 

{g1} hatósági erkölcsi bizonyítvány V. pont /B,D kategóriákról, 
{g2} hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésének igazolását, a megérkező igazolás becsatolandó a személyes 

meghallgatáskor; 
{h} egy szabvány kis (DL vagy C6) és egy közepes (C5) méretű postakész (bélyeggel ellátott, postaboltokban

kapható) boríték a jelentkező értesítési címére megcímezve;
{i} a jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a 
valótlan adatok közléséből származó hátrányok engem terhelnek. 
A II. pont szerinti adatok megadása nem kötelező, azok a későbbi ügyintézést segítik elő. A jelentkező a 
jelen nyomtatvány aláírásával az adatok kezeléséhez hozzájárul. (Az 1-gyel jelölt adatok megadása csak a képzésre 
történő beiratkozás esetén, a 2-veljelölt adatok megadása csak államilag finanszírozott képzésre történő beiratkozáskor 
kötelező, a felvételi eljáráshoz nem szükségesek. Amennyiben a Neptun rendszere már tartalmazza az adatokat, úgy már 
ekkor sem kötelező megadásuk.) 

Kelt: 
a jelentkező aláírása 
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