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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által 
magyarországi felsőoktatási nappali munkarendű képzésre jelentkezett és a felsőoktatási 

intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre besorolt horvát 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a  2017/2018-as tanévre magyar állami 

ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben történő részvételre meghirdetett pályázathoz. 
(Kérjük, az adatlapot nyomtatott betűvel, jól olvashatóan töltse ki!) 

Iktatási szám: 

I. Személyi adatok: 

1. Név (útlevél szerint): ………………………………… Állampolgárság:………………. Útlevélszám: …………..… 

2. Születési hely, dátum: ……………………………………. Anyja teljes lánykori neve: …...………………………... 

3. Lakcím: ország: …...…………………………………….. helység: ………………………………………………….. 

utca, házszám: …………………………………………………………….. irányítószám: ...………………………… 

e-mail-cím: ………………………………………………. telefonszám (körzetszámmal): ...………………………... 

4. Levelezési cím: ország: …...……………………………... helység: …………………………………………….…… 

utca, házszám: …………………………………………………………….. irányítószám: ...………………………… 

5. Elvégzett legmagasabb fokú tanintézmény, osztatlan vagy mesterképzés (név, ország):…………………………….. 

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

Kar: ……………………………………………………… Szak(ok): …………………………………………….….. 

6. Diploma éve*: …………………. Diploma eredménye*: ...………….. Szakdolgozat minősítése*: ……………….. 

Egyetemi/alap- és mesterképzés vagy osztatlan képzés vizsgajegyeinek átlaga: ……………. 

Szigorlati jegyek átlaga (mo.-i diploma esetén): ...……….. Egyetemi alap- és mesterképzés vagy osztatlan képzés 

záróvizsgajegyeinek átlaga:……………….. 

* A mesterképzés vagy az osztatlan képzés adatait kell beírni 

7. Jelenlegi munkahely neve, címe (ha van): ……………………………..………….…………………………………. 

……………………………………………………………. Beosztás: ………………………………………………... 

8. A publikációs és egyéb tudományos vagy művészeti tevékenységéről kérjük, hogy az erre rendszeresített – az 
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Központi Irodájától igényelhető, illetve 
https://martonaron.elte.hu honlapról letölthető – publikációs mellékleten adjon tájékoztatást! 

 

II. A megpályázott képzéssel kapcsolatos adatok: 

9. Befogadó felsőoktatási intézmény: …………………………………...………………….…………………………… 

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

Kar: ……………………………………………………… Szak: ……..………...…………………………….…….. 

Doktori iskola: ………………………………………………………………………………………………………… 

A felvételi eljárás időpontja (év): …………... 
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10. Finanszírozási forma, melyre felvételt nyert a doktori felvételi eljárásban: …………………………………………. 

11. A doktori program szakterülete: …….…………………….………………………………………………………….. 

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

12. A doktori disszertáció címe: .………...……………………………………………………………………………….. 

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

13. A témavezető neve, intézmény (ahol dolgozik) címe: ………………………………………………………………. 

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

14. Milyen egyéb támogatásban részesül ill. részesült korábban: ...………………………………………………………. 

15. Horvátországi Magyar Ifjúsági Közösség - Hallgatói testületének tagsági igazolás:    igen  /    nem 

16. Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

III. Nyilatkozat: 

1. Alulírott  a pályázaton való részvételemmel hozzájárulok ahhoz, hogy  
a) nevem, állampolgárságom és a pályázatomban megadott magyarországi felsőoktatási intézmény és 

doktori/mester iskola neve (ahova felvételt nyertem) a magyar állami ösztöndíjjal támogatott magyarországi 
doktori képzésben történő részvétel elnyerése esetén a https://martonaron.elte.hu honlapon  nyilvánosságra 
kerüljön, illetve tudomásul veszem és elfogadom a pályázati kiírásban szereplő feltételek összességét; 

b) személyes adataimat (név, lakcím, azonosító okmány – úti okmány – száma, idegenrendészeti státusz, 
tanulmányi és finanszírozási státusz, elérhetőségi cím, illetve elérhetőség) az ösztöndíjazó Emberi Erőforrások 
Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 
Központi Iroda valamint a pályázati kiírásban meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók - 
kizárólag a pályázattal összefüggésben, illetve az államilag támogatott magyarországi doktori képzésben való 
részvétel elnyerése esetén a magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktorandusz jogviszony időtartama alatt - 
kezeljék. 

2. A pályázat beküldésével tudomásul veszem és elfogadom a pályázati kiírásban szereplő feltételek összességét, 
különös tekintettel az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázati kiírás szövegében meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettségeimre. 

3. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy  
 a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt állok; 
 rendelkezem Horvátországban állandó lakcímmel; 
 nem rendelkezem tudományos fokozattal (ide nem értve a szülőföldi magiszteri fokozatot); 
 nem vagyok szülőföldi (horvátországi) nappali munkarendű PhD/DLA képzésre beiratkozott ösztöndíjas 

hallgató;  
 a pályázati adatlapon és mellékleten általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 
 
Kelt: ……………..……………., 2017. …………… „           ” ……………………………………….. 
 a pályázó aláírása 
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