BME Kiválósági Kutatócsoport Program
az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében a kutatócsoporti együttműködésről
A program célja az Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének megújítása
kimagasló teljesítményű fiatal kutatók kiemelt támogatásával. Az Új Nemzeti Kiválóság
Program (ÚNKP) keretében az egyéni kiválóság alapján elnyerhető támogatás lehetőséget
biztosít kutatócsoport keretében történő együttműködésre kétféle célkitűzéssel:

az Egyetemen folyó sikeres K+F+I területek minőségi továbbfejlesztésére, vagy

a karok fejlesztési stratégiájába illeszkedő új kutatási témák, kísérleti eljárások és
műszaki technológiák meghonosítására.
A maximum 4 évre szóló – „továbbfutó” pályázatként évente egyszerűsített pályázat keretében
történő elbírálással a pályázati feltételeknek megfelelő kiváló ösztöndíjasok részvételével –
együttműködési program a jövő professzori gárdájának kínál pályamodellt (tenure track).
A BME Kiválósági Kutatócsoport létrehozására az ÚNKP BME számára évente meghatározott
„C” támogatási keretből támogatott nyertes ösztöndíjasok számára van lehetőség, a Programhoz
az Egyetem központi egyetemi forrást nem rendel. A kutatócsoport vezetői a Felsőoktatási
Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj II. kategóriájában meghatározott havi ösztöndíjban és
működési támogatásban részesülnek. Az egyes karok a kiválósági kutatócsoportokat további
forrásokkal támogathatják.
A BME Kiválósági Kutatócsoport létrehozására pályázhatnak azok az ÚNKP keretében
meghirdetett Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj II. kategóriájában pályázat
benyújtására jogosult személyek, akik a pályázati kiírás feltételeinek további 4 éven át
megfelelnek. A kutatócsoport létrehozására irányuló szándék jelzésére a központi pályázati
kiírásban előírt pályázati anyagon túlmenően a pályázónak csatolnia kell a kutatócsoport
célkitűzéseit és 4 éves futamidejű kutatási tervét is. A kutatási tervnek ki kell térnie a csoport
összetételére, a bevonni tervezett munkatársak számára és feladataira is. Az elbírálásnál előnyt
jelent, ha a tervezett csoport kutatási programjához a csoport tagjaként csatlakoznak az ÚNKP2017-2, ÚNKP-2017-3 pályázati kiírásra, vagy az ÚNKP-2017-4 kiírás Fiatal oktató, kutató I.
kategóriájára pályázatot benyújtók.
A Program futamidő alatti folyamatos fenntartásának feltétele, hogy

a 10 hónapos pályázati szakasz után a „Továbbfutó” egyszerűsített pályázat valamennyi
feltétele teljesüljön a futamidő alatt valamennyi évben,

az adott szakaszon belüli előrehaladás „Kiváló” minősítése és a következő pályázati
szakasz munkatervének jóváhagyása megtörténjen.
Amennyiben a központi pályázat kiírás feltételei olyan mértékben módosulnak, amelyek
megakadályozzák a Kiválósági Kutatócsoport Program fenntartását, úgy a Kiválósági
Kutatócsoporti Programban történő további részvétel nem kötelező.
Azon ÚNKP pályázatok, amelyek keretében a pályázó szándéka a BME Kiválósági
Kutatócsoport Programban történő részvétel, a pályázatokat a kari szakmai zsűrik értékelik, és
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ÚNKP-2017-4-II kódszámú támogatásra javasolt pályázókból a kar javasolja a Kiválósági
Kutatócsoport Program támogatását. Az előterjesztések alapján a BME Tudományos Tanács
által kijelölt zsűri évente maximum 4 Kutatócsoport támogatásáról dönthet.
A kiválósági kutatócsoportok létrehozásának elősegítése érdekében a karok a kutatócsoporthoz
csatlakozó további ÚNKP pályázókat a karon alkalmazott bírálati szempontokban
meghatározottak szerint előnyben részesíthetik, vagy egy-egy ciklusra, vagy több cikluson át
továbbfutóként.1 A karok további támogatást nyújthatnak a kutatási programban szereplő, a
pályázatban tételesen megjelölt beszerzések/fejlesztések megvalósításához.
A kutatócsoport indításának elbírálási szempontjai az egyetemi szintű zsűriben:

a kari zsűri értékelése, a pályázó szakmai kiválósága,

a tervezett kutatócsoport hozzájárulása az IFT-ben2 megfogalmazott célkitűzésekhez,

a csoporthoz csatlakozó, ÚNKP támogatásban részesülő résztvevő kutatók száma és a
kutatócsoportban betöltött szerepük,

a kari infrastrukturális, személyi és anyagi támogatás mértéke.
A kutatócsoportok éves szakmai beszámolóját és a következő pályázati szakasz munkatervét a
kari zsűri véleményezi, majd ennek alapján az egyetemi zsűri dönt a kutatócsoporti működés
folytatásáról. Az Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjprogramban való részvétel független a BME
Kiválósági Kutatócsoport Programban való részvételtől, a kutatócsoporti program folytatásától.
Az egyetemi zsűri részletes bírálati szempontjait az ÚNKP Működési Szabályzatában foglaltak
szerint kialakításra kerülő értékelési szempontrendszert magába foglaló belső szabályozásban
kell meghatározni.
A BME Kiválósági Kutatócsoport program célja, hogy a nyertesek olyan szintre jussanak, hogy
nyerési eséllyel induljanak az MTA Lendület, illetve az ERC Starting Grant pályázatain, és
ezzel biztosítsák a téma folytatásának anyagi támogatását (ekkor már külső forrásból).3 A
támogatott pályázóktól elvárható az egyetemi habilitációs eljárás elindítása, legkésőbb a
pályázat utolsó évében.
A BME Kiválósági Kutatócsoport program felmenő rendszerben, évi 3-4 támogatott
kutatócsoporti pályázóval bővül.4 A hosszabb távon megjelenő 12-16 kiválósági
kutatócsoporttól az Egyetem IFT célkitűzéseihez illeszkedő K+F+I tevékenységek
színvonalának komoly emelkedése várható.
Budapest, 2017. május 24.

A pályázati kiírás valamennyi kategóriájának bírálati lapján többlet pont jutalmazhatja a kutatócsoport keretében
végzett munkát.
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https://www.bme.hu/intezmenyfejlesztesi-terv
3
Művészeti pályázatok és műszaki-alkotások területén más jellegű, de hasonlóan magas elvárások fogalmazandók
meg.
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Az első évben a kiválósági pályázat az egyetem ÚNKP keretének mintegy 5%-át érinti, a 4 éves felmenő
rendszerben ez ~20%-ra növekedhet.
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