Ajánlások a KDP pályázás egyetemi
lebonyolításához
Ezen dokumentum célja ajánlások és a lebonyolítási menetrend megfogalmazása a
BME Doktori Iskolái, valamint a pályázók részére a KDP pályázatok befogadó
nyilatkozatainak kiadásához. A befogadó nyilatkozatot a rektor írja alá, a Doktori
Iskolák javaslatai alapján. Az egyetemi pályázási mechanizmus célja, hogy minél több
tehetséges műegyetemi doktorandusz részesüljön ösztöndíjakban és a BME a
minőségének megfelelően legyen reprezentálva országos szinten. Ahhoz, hogy a
megfelelő támogatási formák minél több hallgató számára hozzáférhetők legyenek, a
KDP és ÚNKP kapcsolatát is vizsgálni kell.

1. Előzmények
A 2021-es tervezett KDP pályázati kiírás letölthető a
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021
weboldalról. A tervezett kiírás főbb változásai az előző pályázati ciklushoz képest a
következők:
• az ösztöndíj összege 400 eFt/hó (nem intervallum van megadva 200 eFt/hó és 400
eF/hó között).,
• az ösztöndíjas periódus kezdete február 1,
• a pályázati kiírás alapján cél, az alsóbb éves doktoranduszok pályáztatása, hiszen
a tervezet szerint csak a komplex vizsgát még nem letévő hallgatók jelentkezhetnek
(az ösztöndíj hossza 24/31/36/43 hónap lehet),
• ipari kutatási tervnek meg kell egyeznie a doktori témával,
• nem részesülhet KDP ösztöndíjban az a doktorandusz, aki az ösztöndíjas periódus
alatt ÚNKP ösztöndíjban részesül.
A pályázás intézményi kontrollját a befogadó nyilatkozatok kiadásának
szükségessége biztosítja. Ez lehetővé teszi, hogy a pályázatokban minőségi
szempontokat lehessen érvényesíteni.

2. A KDP pályázás lebonyolítására vonatkozó ajánlások
Alapelvként megfogalmazható, hogy a kvótarendszer helyett a vonatkozó DI által
ellenőrzött minőségi szint teljesülése alapján történjen a befogadó nyilatkozat kiadása.
Mindezt indokolja, hogy így a műegyetemi minőségű pályázatok több elnyert
ösztöndíjat eredményezhetnek, mint amit az országos támogatási mértékből az
Egyetemre visszaosztott arányok lehetővé tennének. Ezért ajánlott, hogy a Doktori
Iskolák a pályázatok minőségi ellenőrzése alapján adjanak javaslatot a befogadó
nyilatkozat kiadására és ezt ne korlátozza a támogatható pályázatok száma.
A befogadó nyilatkozat kiadásához javasolt szempontokat - a tavalyi NKFIH által
megadott bírálati kritériumokat is figyelembe véve - az alábbi táblázat tartalmazza:
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NKFIH kritérium
A pályázó
alkalmassága
A témavezető
alkalmassága
A vállalati
szakértő
alkalmassága
A Doktori Iskola
alkalmassága
A vállalat
alkalmassága
A téma szakmai
megalapozottsága

Kapcsolódó tartalmi szempontok
Tudományos kiválóság, publikációs teljesítmény.
Tudományos kiválóság, publikációs teljesítmény, témavezetői teljesítmény (már
végzett doktoranduszok). A témavezető kutatási eredményei a múltban
demonstrálható módon kapcsolódtak ipari vagy innovációs projektekhez is.
Lehetőleg rendelkezzen PhD-vel és tudományos publikációkkal, az ipari
hasznosítási területen élenjáró szakértő legyen
Annak demonstrálása, hogy a pályázat jól illeszkedik a Doktori Iskola szakmai
fókuszához
Az adott kar stratégiai partnere, megalapozott vállalat legyen, kiterjedt és stabil
KFI tevékenységgel
Olyan téma, amiben benne van az ipari hasznosítás potenciálja (van már
mögötte együttműködés is). Lehetőleg a téma az egyetem IFT-jéhez igazodó
nagy projektek (pl. FIEK, TKP2020, …stb.) kompetenciáihoz és témáihoz
kapcsolódjon. A témának legyenek tudományos kihívásai. Lehetőség szerint
érdemes meggyőződni arról, hogy a pályázat a célul kitűzött gyakorlati
alkalmazást valóban segít-e megoldani, illetve a pályázat megítélését erősítheti,
hogy – amennyiben megítélhető - a kutatás eljuthat-e új termék, szolgáltatás,
vagy technológia létrejöttéhez (TRL szintek szerint, hazai, vagy EU-s
szabadalom formájában)

A fenti kritériumokat a Doktori Iskola a saját tudományterületéhez tudja igazítani és ez
alapján eldöntheti, hogy a pályázat érdemes-e a befogadó nyilatkozat kiadására, vagy
sem.

2. A 2021-es pályázás operatív lebonyolítása
A fenti ajánlások mentén történő bírálati folyamat a következő határidők szerint
történik:
Határidő

Esemény

Szereplő

2021. július 26.

Pályázási szándék jelzése a
Doktori Iskola ügyintézője felé

Pályázó

2021. augusztus 23.

A pályázati anyagok benyújtása
elektronikus formában a Doktori
Iskola adminisztrációjához

A pályázó doktorandusz (erről a
dátumról a BME-s potenciális
pályázók értesítést kapnak)

2021. augusztus 26.

Javaslat a befogadónyilatkozatok
kiadásáról a pályázatok alapján a
Rektori Titkárságnak eljuttatva

Doktori Iskola

2021. augusztus 27.

Az aláírt befogadónyilatkozatok
kiadása és eljuttatása a Doktori
Iskola ügyintézők részére, a
befogadó nyilatkozatok kiadása

Doktori Iskola ügyintéző

A befogadó nyilatkozatok kérelmezéséhez a pályázóknak a Doktori Iskolához be kell
nyújtani a teljes pályázati anyagot.
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3. Az ÚNKP és KDP kapcsolata
A KDP ösztöndíj lényegesen magasabb (400 eFt/hó), szemben a doktori hallgatóként
elnyerhető ÚNKP ösztöndíjjal (100 eFt/hó). A KDP ösztöndíj jelentős anyagi juttatást
tesz lehetővé az ösztöndíjas számára (KDP+ÁÖ+munkáltatói fizetés), ugyanakkor
vannak tehetséges doktoranduszok, akik kutatási területe nem kapcsolódik vállalati
háttérhez. Ezért számukra fent kell tartani az ÚNKP ösztöndíj elnyerésének a
lehetőségét. Ezen esélyt akkor lehet maximalizálni, ha a KDP ösztöndíjas nem
részesül ÚNKP ösztöndíjban, azaz nem veszi el az ÚNKP ösztöndíjasok elől a helyet.
Az új kiírás már kizárja, hogy valaki egyidejűleg KDP és ÚNKP ösztöndíjat kapjon,
azonban a két programra való jelentkezés időbeli elcsúszása lehetővé teszi, hogy
valaki először bead egy ÚNKP pályázatot és ezt megnyerve februárig
finanszírozásban részesül, majd a beadott KDP-s pályázatot is megnyeri és emiatt az
ÚNKP pályázatot februárban lemondja. Ezzel akár egy teljes éves ÚNKP ösztöndíj
veszhet el, ami nem biztos, hogy az ÚNKP tartaléklistán szereplő hallgatóknak
allokálható. Ezért ajánlott, hogy az ÚNKP-n nyertes hallgató mielőbb nyilatkozzon,
elfogadja-e az ÚNKP ösztöndíjat. Pozitív nyilatkozat esetén ne kapjon KDP-s
befogadó nyilatkozatot, mert az ÚNKP-ról a KDP-re áttérő doktorandusznak az ÚNKP
ösztöndíjat le kell mondania. Ezáltal egy másik hallgató elől vesz el helyet az ÚNKP
adott hosszúságú finanszírozási szakaszában. A tehetséggondozás szempontjából
célszerű arra ösztönözni a doktoranduszokat, hogy előre döntsék el melyik kiválósági
irányvonalat preferálják.
Természtesen ez csak előzetes egyetemi kommunikációval, felmenő rendszerben
valósítható meg, 2022-től.
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