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1.számú melléklet 
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Intézményi azonosító szám: FI 99859 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP  
DOKTORI (PHD) KÉPZÉSRE 

 
 
1. Személyi adatok 

 

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

Rendfokozat: …………………… (Születési név): ....................................................................................  
Anyja születési neve: ..................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Végzettség, tudományos tevékenység 
 

Egyetemi végzettsége (szak): .....................................................................................................................  
Oklevelet kiállító intézmény: .....................................................................................................................  
Oklevél száma:  ..........................................................................................................................................  

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

Nyelvismeret: 

 
Nyelv: 

 
Ismeret foka: 

 
Bizonyítvány száma, kelte: 

……………….. …………….. ………………..  …………… 

……………….. …………….. ……………….. …………… 

……………….. …………….. ……………….. …………… 

……………….. …………….. ……………….. …………… 

 
Az eddigi tudományos jellegű tevékenység számszerű adatai1 

 
 

OTDK dolgozat: ……..…………..…………  Szakcikk: ………….……………….. …. 
Előadás:  ………..……………..………….  Tanulmány: …….……………..……. ……. 
Egyéb: ……………………………………………………………………………………. 

                                                      
1 Az eddigi tudományos valamint publikációs tevékenységet (téma, megjelenés helye és ideje, feltalálási helye, terjedel-

me) és azok külön lenyomatait a jelentkezőnek külön mellékletként kell csatolnia. 
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3. A megpályázott képzési (felkészülési) forma:**   
  

a) szervezett teljes idejű (nappali) képzés:     ösztöndíjas  / önköltséges; 

b) szervezett részidős (levelező) képzés; 

c) egyéni képzés; 

d) egyéni felkészülés 

 
4. A doktori iskola megnevezése, ahová a pályázó jelentkezik:**  

 
Hadtudományi Doktori Iskola 

Katonai Műszaki Doktori Iskola 

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 

Rendészettudományi Doktori Iskola 

 
5. A megpályázott képzési kutatási terület:***  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
6. A meghirdetett kutatási téma, amelyre jelentkezik: ***   
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
7. A meghirdetett kutatási téma keretében választott és kidolgozásra tervezett értekezés címe:  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

  
8. Egyéb közölnivaló:  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
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 …… -n  

 
………………………………… 

 (a jelentkező aláírása) 
 
9. Állásfoglalás a képzés tárgyi feltételeinek biztosításáról, valamint az egyéni felkészülő nem 
meghirdetett témájának befogadásáról: 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

  
Kelt: ………………, 201…. év ……….. hó …… -n  
 

………..…………………………………. 
     (tanszékvezető/kutatóhely vezető aláírása) 

                                                      
**  A választott aláhúzandó! 
***  A Felvételi tájékoztatóban megjelentetett sorszámmal ellátva! 
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10. A pályázó témaválasztásának értékelése: 
 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

 
Kelt: ……………………, 201…. év ……………….. hó …… -n  
 
 
 

…….……………………………...... …..   …….……………………………….. 
     (Kutatási terület vezető aláírása)     (Témavezető aláírása) 

 
 
11. Belsős vagy ágazati pályázó esetében a munkáltató vagy az állományilletékes parancsnok 
véleménye és javaslata: 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
Kelt: ……………….…., 201…. év ………….. hó …… -n  

 
 

                     ………………………………………. 
                         (a vezető / az elöljáró aláírása) 

12. A jelentkező megjegyzése: 
 

 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
Kelt: ……………….., 201…. év …..…….. hó …… -n  

 
…………………………………. 

(a jelentkező aláírása) 
13. A javaslattevő előterjesztése:* 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
Kelt:………………….., 201…. év …………….. hó …… -n  
 

…………………………………. 
(a javaslattevő aláírása) 

 
* Javaslattevő:  HM és MH alárendeltségébe tartozó, állami ösztöndíjas képzésre jelentkező esetében a 

HM és MH Tudományos Munkacsoport. Más belső vagy ágazati jelentkező esetében a be-
iskolázást engedélyező szerv vezetője.; 
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14. A felvételi beszélgetés eredménye: 
 

a) habitus: ..................................................................... pont 
b) idegennyelv-ismeret: ................................................ pont 
c) eddigi tudományos tevékenység: .............................. pont 
 
 
Összesen: .......................................................................... pont 

 
15. A felvételi bizottság összegzett véleménye: 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
16. A bizottság javaslata: 
 
 

javasolja           /            feltételesen javasolja           /           nem javasolja 
 

 
Kelt: …..…………., 201…. év ……………….. hó …… -n  
 
 

…..…………………………………. 
            (a felvételi bizottság elnökének aláírása) 

 
 
17. Az Egyetemi Doktori Tanács döntése: 
 
a) Felvételt nyert  ............................................................................... ……………………..képzésre 
 
b) Nem nyert felvételt:  ........................................................... …………………….helyhiány miatt 
 

 ............................................................................................ ……………………..nem felelt meg. 
 
 
Kelt: ………………….., 201…. év ……………….. hó …… -n  
 
 
 

…………………………………. 
(az Egyetemi Doktori Tanács elnöke) 
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Mellékletek 

 
 
 

1. A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása. 
2. Három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt 

vagy amennyiben erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört tölt be, a munkahely által ki-
állított erről szóló igazolást, külföldi állampolgárok esetében ezzel egyenértékű okiratok. 

3. A doktori képzés költségeinek vállalását, vagy átvállalását igazoló hivatalos nyilatkozat, 
amennyiben a munkáltató vállalja a képzés költségeit. 

4. Belső vagy ágazati pályázó esetén az illetékes munkáltató vagy elöljáró véleménye és ja-
vaslata a képzésben történő részvételre. 

5. A végzős hallgatók esetében a leckekönyv(ek), diplomával rendelkezők a mesterképzésben 
vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) másolatát, külföldön szer-
zett egyetemi diploma esetén annak honosítását. Hallgató esetén az eddigi tanulmányi 
eredmények igazolása, a Tudományos Diákköri Tanács ajánlása.  
(Eredeti okmányok bemutatása szükséges!) 

6. A nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok)  másolata. („C” típusú középfokú államilag el-
ismert - középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelv-
vizsga) (Eredeti okmányok bemutatása szükséges!) 

7. Szakmai önéletrajz. 
8. A témavezető által meghirdetett, illetve egyéni felkészülők és egyéni képzésre pályázók 

esetében a témavezetővel egyeztetett és az Egyetemi Doktori Tanács felé elfogadásra java-
solt kutatási tématervet, maximum öt oldalban. 

9. Országos tudományos diákköri konferencián elért helyezések esetén azok okleveleit, vagy 
az oklevél másolatát, tudományos publikációk megléte esetén azok jegyzékét és különle-
nyomataikat (fénymásolataikat). 

10. A jelentkezési lap 10.) pontjában a kutatási terület vezető és a témavezető aláírása. 


