8. számú BETÉTLAP
(Kutatás illetve kutatói hosszú távú mobilitás)
1. A kérelem jogalapja
kutatás
kutatói hosszú távú mobilitás
Kutatói hosszú távú mobilitás esetén
az első tagállam megnevezése:
az első tagállam által kiadott okmány típusa:
száma:
érvényességi ideje:
év
hó
nap
2. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok
tevékenységéből származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

3. Egyéb adatok
A családtag is kíséri?
igen nem
Amennyiben a családtag is a kutatóval utazik a családtag adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
férfi

születési hely (ország, település):

születési idő:
év

nő

hó

állampolgársága:

nap

családi állapot:
nőtlen/hajadon
özvegy

házas
elvált

családi kapcsolat:
szülő
házastárs
szülő házastársa
gyámolt
gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve
ennek házastársa
egyéb:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

Az összevont engedélyezési eljáráshoz szükséges adatok
4. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai
név:
székhely címe:
irányítószám:

település:

közterület jellege:

házszám:

tevékenységi kör:

közterület neve:
épület:

lépcsőház:

intézményi akkreditációs
lajstromszám:

5. Munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzettsége:

8. Munkavégzés helye(i):
Egyetlen munkavégzési hely van?
igen
nem
Ha igen:
(irányítószám)

ajtó:

emelet:

érvényessége
év
hó

nap

6. Iskolai végzettsége:
7. Magyarországra érkezést
általános iskola
szakiskola
megelőző foglalkozása:
szakmunkásképző
gimnázium
szakközépiskola
technikum
főiskola
egyetem
8 általánosnál kevesebb
A munka természetéből adódóan a munkavégzés A foglalkoztató több –
helye több megye területére terjed ki?
különböző megye területén
igen
nem
lévő – telephelyén fog
Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:
dolgozni?
igen
nem
(irányítószám)

(cím)
9. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte:
év.
hó
nap

(cím)
10. Munkakör (FEOR szám):

11. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:
Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:
Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:
Nyelvismerete
Anyanyelve:
Egyéb nyelvismerete:
Beszél magyarul?
igen
nem
Korábban dolgozott már Magyarországon?
igen
nem
Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:
Előző magyarországi foglalkoztatója:
Neve:
Címe:
12. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike?

Igen

Nem

munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a
pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;
olyan kutatási tevékenységet végez, amely − a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a
Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;
olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó
kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint,
akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;
a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában
meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának
közeli hozzátartozója

TÁJÉKOZTATÁS
A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni
kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett
tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a tartózkodás célját igazoló okirat
 a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás
 fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
a lakhatás jogcímét igazoló okirat
 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat
 lakásbérleti szerződés
 szívességi lakáshasználatról szóló okirat
 kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával
 egyéb okirat
a megélhetést igazoló okirat
 előző évi adóhatósági jövedelemigazolás
 munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
 egyéb okirat
teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem
kell csatolnia.
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást.
A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha
a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

