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BEVEZETÉS 

 

 

A Szent István Egyetem  Élelmiszertudományi  Doktori Iskolája felvételt hirdet PhD képzésre a 

nemzetközileg ekvivalens, egyetlen hazai tudományos PhD doktori fokozat megszerzése érdekében, 

amelyet  

 élelmiszertudományok, 

területen ad ki tanulmányok, önálló kutatások folytatása, valamint a doktori értekezés elkészítése 

és eredményes megvédése alapján. 

 

A doktori képzésre pályázók az alábbi formák közül választhatnak: 

 állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali) doktori képzés, 

 önköltséges teljes idejű doktori képzés, 

 egyéni doktori felkészülés. 

A doktori képzésben való részvétel legfontosabb feltételei: 

 a doktori képzésre való jelentkezés, illetve pályázat benyújtása, 

 a Felvételi Bizottság és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése a doktori 

képzésre való felvételről. 

 

A FELVÉTELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 

Az állami ösztöndíjas teljes idejű és az önköltséges teljes idejű (nappali) doktori képzésben való 

részvételre vonatkozó pályázatokat 2019. május 30-ig kell benyújtani az Élelmiszertudományi Kar 

Dékáni Titkárságához. A 2019. május/júniusban államvizsgázók ELŐZETES egyeztetéssel később 

adhatják be a teljes pályázati anyagukat. 

 

Benyújtandó anyagok: 
- szakmai önéletrajz  

- leckekönyv (fénymásolatban, kivéve, ha az Élelmiszertudományi Karon végzett) 

- egyetemi oklevél (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett) 

- nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett) 

- szakmai publikációk jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb két 

legszínvonalasabb publikáció különlenyomata (másolata) 

- tudományos tevékenységek igazolása (TDK dolgozat, szakcikk, stb.) 

- 2 ajánlás 

- 9000 Ft felvételi eljárási díj befizetése, (*Felvételi eljárási díj banki átutaláshoz szükséges 

adatok: 

Címzett: Szent István Egyetem 

Számlaszám: 10032000-00282826-00000000 

Megjegyzés: 90T010501 (ÉTDI), jelentkező neve) 

- önköltséges képzésnél nyilatkozat a költségek vállalásáról (szabad fogalmazásban) 

- tanszékvezető befogadó nyilatkozat /munkahelyi támogató nyilatkozata  

      (a jelentkezési nyomtatvány 2. oldalán kitöltendő)  

- kutatási munkaterv 

 

 

Csak géppel kitöltött jelentkezési anyagokat fogadunk be! 

 

A magyar, vagy külföldi egyetemeken egyetemi (MSc) diplomát szerzett hallgatók doktori képzésre 

akkor jelentkezhetnek, ha egyetemi diplomájuk minősítése legalább jó rendű, ha egyetemi 

végzettségük megfelel a választott Doktori Iskolában folyó képzés és kutatás eredményes 

teljesítéséhez szükséges előképzettségnek. További feltétel legalább egy világnyelv középfokú (C 

típusú) állami nyelvvizsgával vagy annak megfelelő vizsgával bizonyított ismerete, előzetes szakmai 

teljesítmény (TDK, közzétett kutatási eredmények, külföldi tanulmányutakon, vagy részképzésben 

való részvétel stb.). A diploma megszerzésétől számított három év után a jó minősítésű diploma 

feltétele színvonalas posztgraduális képzési, vagy jó másoddiploma eredménnyel kiváltható. 
 



Az egyéni felkészüléssel fokozatszerzésre jelentkezők pályázataikat folyamatosan, egész 

évben nyújthatják be. 
 

 

FELVÉTELI  ELJÁRÁS 

 

A jelentkezők keressék meg az egyetem által meghirdetett Doktori Iskola vezetőjét, akik segítséget 

nyújtanak a pályázat összeállításában, a kutatási feladat és témavázlat kidolgozásában, amelynek 

fontos része a jelentkezőt vállaló témavezető kijelölése, az eredményes kutatási program technikai és 

pénzügyi feltételeinek közös meghatározása. 

A Doktori Iskola a pályázókat előreláthatólag 2019. június elején meghallgatásra hívják be, a pontos 

időpontról külön értesítést kapnak a jelentkezők.  

 

A Felvételi Bizottság javaslata alapján a Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács várhatóan június 

elején dönt a szervezett doktori képzésre történő felvételről és kiértesíti a jelentkezőket. 

 

 

A felvételi meghallgatáson a bizottság a következő négy értékelési szempont szerint 

pontozza a pályázót: 

 

1. Emberi és szakmai habitus: 0 - 30 pont a felvételi bizottság értékelése alapján. 

2. Tudományos teljesítmény: 0 - 30 pont (a pontozást a DI ügyrendje tartalmazza). 

3. Az oklevél minősítése: a felvétel alapkövetelménye a jó rendű egyetemi végzettséget  

tanúsító oklevél, ezen túlmenően: 5 - 10 pont  (kitűnő 10, jeles 5). 

 

Csak az iskola által elismert világnyelveket lehet figyelembe venni.  
 

Három évnél régebbi oklevél esetén az oklevél minősítése helyett, az alapképzést követő eredményes 

posztgraduális tanulmányokat és szakterületi kutatómunkát értékeli a bizottság.  

Ez esetben a tudományos munka elismerésének maximális pontszáma 40 pont. 
 

A felvétel esetleges további feltételeit az illetékes doktori iskola tanácsa állapítja meg. 
 

A felvételhez az 1. és 2. értékelési szempontnál legalább 40 pont elérése szükséges. Rangsorolás az 

elért összesített pontszámok alapján történik. 

 
 

 

 

DOKTORI KÉPZÉS Az Élelmiszertudományi Doktori Iskolában 

 

 

3. ÉLELMISZERTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA (DR. VATAI GYULA) 

- Élelmiszertudományok 

 1. A táplálkozási lánc élelmiszer-kémiája és 

     biokémiája 

2. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerek  

    minőségbiztosítása és minőségmegőrzése 

3. Élelmiszer-biotechnológia 

4. Élelmiszeripari folyamatok, méréstechnika  

    és automatizálás 

 

A témavezetők neve és meghirdetett témáik megtalálhatók a http://www.doktori.hu 

országos adatbázisban, a „témakiírások” alatt. 

 

 

http://www.doktori.hu/


 

 
A képzés általános feltételei 

 

 

Az új kormányrendelet alapján a doktori képzés -amely a mesterfokozat megszerzését követően a 

doktori fokozat megszerzésére készít fel- nyolc félév. A doktori képzésben 240 kreditet kell szerezni.  

 

A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni 

vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely 

képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.  

 

A négy féléves képzési és kutatási szakaszban a hallgató tantárgyakat hallgat, kutató munkát végez, 

publikál, oktat és komplex vizsgát tesz.  A hallgatónak minden félévben tanulmányi/tantárgyi, kutatási 

is publikációs valamint oktatási krediteket kell gyűjtenie. A hallgató a tanulmányi krediteket kötelező 

és a témájához igazodó szabadon választható tárgyak (más Egyetemek által kínált kurzusok is 

lehetnek) teljesítésével, kurzusok látogatásával, egyéni tanulással és vizsgával (érdemjeggyel lezárva) 

szerzi.  

A kutatási kreditek önálló kutatással szerezhetők. A publikációs kreditek meghatározott színvonalú 

tudományos publikációs tevékenységet elismerő kredit. Oktatási kredit a tantárgyfelelős irányításával 

ellátott, rendszeresen ellenőrzött oktatómunkával szerezhető.  

A négy félév alatt minimum 2 óra oktatási terhelés kötelező minden hallgatónak. 

 

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként 

és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, 

amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.  

A komplex vizsga magában foglalja az önálló tudományos munkásság tudományos közleményeken 

keresztül történő bemutatását, az előírt idegen nyelvi ismeret igazolását, valamint önálló tudományos 

feladat megoldását tartalmazó értekezéstervezet vitáját, majd a doktori értekezés nyilvános 

bemutatását és megvédését. 

 

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban 

meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. 

 

 

 

 

2019. április 4. 

 

 

 

 

 Dr. Vatai Gyula 

 Élelmiszertudományi Doktori Iskola vezetője 

 

 

 



 
 

 J E L E N T K E Z É S I   L A P 
doktori képzésre 

 

1. ösztöndíjas 

2. költségtérítéses 

 

R-………./………./…...…..  
 

1. Személyi adatok: 
 

Név: ........................................................../Leánykori név/:..............................................…....... 

Anyja neve: ...............................................Állampolgársága:..............................................…..... 

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

Állandó címe: .........................................................................................................................….. 

Telefonszám: .................................................. E-mail: ....................................................…. 

Levelezési címe: ........................................................................................................................... 

Mobiltelefonszám: ................................…............ E-mail: .................................................….... 

Munkahelye neve és címe: ………………………………........................................................... 

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

 

2. Végzettség, tudományos tevékenység: 
 

Egyetemi végzettsége: .................................................................................................................. 

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

Oklevél száma, kelte: ................................................................... Minősítése: ........................... 

 
     Nyelvismerete  Típusa      Foka        Biz. száma, kelte            

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

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

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

 

Eddigi tudományos jellegű tevékenység számszerű adatai: 

Szakcikk: .......TDK dolgozat: ........Előadás: ........Egyéb: ......Külföldi szakmai tanulmányút: ....... 

 

3. Korábban vagy a jelenlegi időszakban nyújtott-e be doktori pályázatot? 
igen      nem    

 

Ha igen, mikor:...................................Hová:................................................................................. 

 

4. Egyéb közölnivalója: ............................................................................................................................... 

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

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

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



 

5. A megpályázott doktori iskola: 
 

A doktori iskola neve: ..................................................................................................................  

A kidolgozni tervezett téma címe: ............................................................................................... 

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

Javasolt témavezető(k): ................................................................................................................ 

A megjelölt doktori iskola, illetve a javasolt témavezető véleménye: ......................................... 

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

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

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

javasolt témavezető(k) doktori iskolavezető 

 

 

6. Tanszékvezető nyilatkozata a hallgató befogadásáról: 

 
Tanszék megnevezése: ____________________________________________ 

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

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

      P.H. 
   ……………………………  
        Tanszékvezető 
 

7.  Munkahely nyilatkozata: 

 
Biztosítja a foglalkozásokon való részvételt és vállalja a képzési költség megfizetését. 
A PhD képzés költsége évente 950 000 Ft. Amennyiben a doktori képzés kísérleteihez a munkahely 
biztosítja a helyszínt és az anyagot, ez a költség 200 000 Ft-ra csökken. 
 
Munkahely megnevezése: _______________________________________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 …………………………….   P.H. 
 
Munkahelyi vezető aláírása 
 

8. Felvételiző nyilatkozata: 

Amennyiben állami ösztöndíjra pályázik, kéri-e felvételét akkor is ha ösztöndíjban nem részesül. 
 igen  nem 
 

 

Melléklet: szakmai önéletrajz , egyetemi oklevél , nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) , szakmai publikációk 

jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb két legszínvonalasabb dolgozat különlenyomata 

(fénymásolata) , doktori téma munkaterve , felvételi eljárási díjról szóló befizetési igazolás* , 

költségtérítésesnél nyilatkozat a költségek vállalásáról  két ajánlás. 

 



Budapest, 20..... ………………………………….. 

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

          a jelentkező aláírása  

 

 

 

A felvételi meghallgatás eredménye: 
 Az emberi és szakmai habitus pontszáma:  .......... 

 A diploma minősítésének pontszáma:   .......... 

 A tudományos tevékenység pontszáma:  .......... 

 

   Összesen:       

 

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

         a Felvételi Bizottság elnöke 

 

A Doktori és Habilitációs Tanácsának döntése: 
 

a) Felvételt nyert a .......................................................................................... Doktori Iskolába. 

 

Hallgatói minőség: 

* államilag támogatott, 

   önköltséges. 

 

 

b) Nem nyert felvételt:  

* helyhiány miatt,  

   nem felelt meg. 

 

 

Budapest, 20... ……………………… 

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

          a Doktori Iskola vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Felvételi eljárási díj banki átutaláshoz szükséges adatok: 
Címzett: Szent István Egyetem 

Számlaszám: 10032000-00282826-00000000 

Megjegyzés: 90T010501 (ÉTDI), jelentkező neve 

 



Doktori Iskola:   

Doktori Iskola vezetője:  

Témavezető:    

 

 

KUTATÁSI MUNKATERV 

(doktori képzésre történő jelentkezés esetén) 

 

 
 

Név: 

 

Téma címe: 

 

1.  Tudományos előzmények (a téma aktualitása, jelentősége, a kutatás irodalmi háttere, megalapozása) 

 

 

 

 

 

2.  Célkitűzések 

 

 

 

 

 

3.  Módszerek 

 

 

 

 

 

4.  Várható eredmények 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. május 

 

 

 

 

 

 _________________________ ________________________ 

 pályázó témavezető 

 

A fenti adatlapot maximum 1 oldal terjedelemben kell kitölteni és jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni. 

 

 

 

 

 

Az 5-7 oldalas kutatási munkaterv teljes terjedelemben történő elkészítésére csak felvétel esetén , a témavezető 

segítségével kerül sor 2. szemeszterre történő beiratkozást megelőzően, a beiratkozás feltételeként. 

A kutatási munkaterv összeállításánál az alábbi szempontok figyelembevételét kérjük: 

A munkatervet minimum 5, maximum 7 oldal terjedelemben (11 pontméret, 1-es sortávolság kell elkészíteni 

olyan tartalommal, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes Doktori Iskola, illetve a kijelölt bírálók a téma 

aktualitását, a kitűzött feladatok megvalósíthatóságát, a választott vizsgálati és értékelési módszereket, a várható 

eredményekre vonatkozó elképzeléseket érdemben minősíthessék. 


