
3. számú melléklet 
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Intézményi azonosító szám: FI 99859 

 

JELENTKEZÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁSRA  
 
1. Személyi adatok: 
 

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

Rendfokozat:  ......................... (Leánykori neve): ...................................................................................... 
Anyja születési neve: ..............  ................................................................................................................... 

Születési helye: ………………………      19.…év......................hó........nap  

Személyi igazolvány száma:....................................................................................................................... 

Állampolgársága:........................................................................................................................................ 

Állandó lakcíme és telefonszáma: .............................................................................................................. 

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

Levelezési címe, telefonszáma és e-mail címe: .......................................................................................... 

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

Munkahelye (szolgálati helye), (szolgálati telefon): .................................................................................. 

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

Beosztása: ................................................................................................................................................... 

 
2. Végzettség: 
 

Egyetemi végzettsége (szak): ..................................................................................................................... 

Oklevelet kiállító intézmény: ..................................................................................................................... 

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

Oklevél kiállításának ideje:  ....................................................................................................................... 

Nyelvismeret: 

Nyelv Fok Bizonyítvány száma, kelte 

……………….. ……………….. ……………….. …………… 

……………….. ……………….. ……………….. …………… 

 

3. A doktori képzés: 
formája:* a) szervezett teljes idejű (nappali) képzés:     ösztöndíjas  / önköltséges; 

b) szervezett részidős (levelező) képzés; 

  c) egyéni képzés; 

d) egyéni felkészülés 

 

Az abszolutórium kiállító doktori iskola (kutatási terület):  ....................................................................... 

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

Az abszolutórium kiállításának dátuma: .................................................................................................... 

 
* A megfelelő aláhúzandó! 

 



4. A doktori eljárás: 
Tudományterület/tudományág: .................................................................................................................. 

Kutatási terület:  ......................................................................................................................................... 

 
5. Az értekezés címe: …............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………...……….
…………………………………………………………………………………………...………………. 

 

6. Eddigi tudományos jellegű tevékenység számszerű adatai (pontérték táblázat szerint): 
 

Könyv, pályázat, jegyzet:  ......................  Lektorált folyóirat cikk: ........................................................... 

Nem lektorált folyóiratcikk: ....................................................................................................................... 

Nemzetközi konferencia kiadványban idegen nyelvű előadás: .................................................................. 

Hazai konferencia kiadványban megjelent anyag ...................................................................................... 

Egyéb tudományos tevékenység: ……………………………………………………………………….. 

 

7. A DSZ 30. § (2) vagy (3) vagy (4) bekezdés szerinti jelentkezés esetén a pályázó nyilatkozata:* 

  

□ A Doktori Szabályzat 30. § (2) bekezdésének megfelelően jelentkezem fokozatszerzési 
eljárásra. Az abszolutóriumot megszereztem, de a fokozat odaítélésének minden feltételével még nem 
rendelkezem. 

 

□ A Doktori Szabályzat 30. § (3) bekezdésének megfelelően jelentkezem fokozatszerzési 
eljárásra. Tanulmányi kötelezettségeimnek eleget tettem, az értekezésem tervezetét a műhelyvita 
„további eljárásra bocsátásra alkalmas”-nak találta. 

 

□ A Doktori Szabályzat 30. § (4) bekezdésének megfelelően jelentkezem fokozatszerzési 
eljárásra. 

* A megfelelő aláhúzandó! 

 

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

 

Kelt:………………………… 201…. év ……………….. hó …… nap  

 

…………………………… 

     (a kérelmező aláírása) 

 

 

Az Egyetemi Tudományszervező Központ tölti ki 
(csak a 30. § (2–4) bekezdésének megfelelő jelentkezés esetén) 

 

Az Egyetemi Doktori Tanács a jelentkezést elfogadta:  
 

 

Kelt: Budapest, 201…. év ……………….. hó …… nap  



 
 

  
MELLÉKLETEK 

 

 
Állapot 

 

1. Jelentkezési lap  

2. Eljárási díj befizetés igazolása (vagy a jóváhagyott mentesítésről 
kérelem) 

 

3. Abszolutórium másolat  

4. Egyetemi végzettséget igazoló vagy azzal egyenértékű oklevél 
másolata (eredeti okmány bemutatása) 

 

5. I. Államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 
bizonyítvány (B2, C1 komplex) másolata (eredeti okmány 
bemutatása) 

 

6. II. Államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 
bizonyítvány (B1, B2, C1 komplex) másolata (eredeti okmány 
bemutatása) 

 

7. 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi 
bizonyítvány vagy amennyiben erkölcsi bizonyítványhoz kötött 
munkakört tölt be, a munkahely által kiállított erről szóló igazolás / 
külföldi állampolgárok esetében ezzel egyenértékű okirat 

 

8. Nyilatkozat  

9. Műhelyvita jegyzőkönyve 3 példány  

10. Szakmai önéletrajz és E/3-as személyben, folyószöveggel megírva  

11. Publikációs pontérték táblázat és társszerzői nyilatkozat és 
különlenyomatai 

 

12. Publikációs jegyzék (részletes, MTMT)   

13. Szerzői ismertető (tézis) magyar nyelvű 9 példány  

14. Szerzői ismertető (tézis) idegen nyelvű 9 példány  

15. Disszertáció 8 példány  

16. CD (mely tartalmazza a disszertációt, Szerzői ismertető magyar és 
angol nyelven) 

 

17. Előterjesztés szigorlati tantárgyakra és bizottságra, védési 
bizottságra és hivatalos bírálókra 

 

18. Kérelem idegen nyelvű oklevél kiállítására és befizetési bizonylata  

19. Kérelem idegen nyelvű eljárásra (ha van)  

20. Az Egyetemi Tudományszervező Központ által kiállított igazolás, 
hogy a leadásra kerülő doktori értekezés átesett a plágium 
ellenőrzésen. 

 

 


