
2018. évi ÚNKP GYIK 
(kiadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

 

1. Kérdés: Mit kell tartalmaznia a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj kutatási 
tervének? Mit értünk az alatt, hogy „MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől 
elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási terv?” 
1. Válasz: A Pályázati Felhívás 4.2.2. pontja szerinti vállalásokat kell tartalmaznia a kutatási tervnek, 
nem kell az MTA által támogatott Bolyai kutatási témán felül új kutatási tevékenységeket tartalmazó 
programot megvalósítani. A pályázati kiírás 4.2.1 pontja szerinti "kutatási tevékenység" alatt (mely 
kutatási tevékenység megvalósítását a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. 
rendelet alábbi 11.§ (2) bekezdése írja elő) a vállalások megvalósulását értjük.  
(Jogszabályi hely: A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 11.§ (2) 
bekezdése szerint "Nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjban részesíthető az az oktató, kutató, aki 
kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezik, és 
az ösztöndíjas jogviszony alatt felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez.") 
 
Pályázati kiírás: 
„4.2.2. az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázaton nyertes pályázó vállalja, hogy az 

ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményhez az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

kutatási munkatervétől elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet nyújt be az alábbi kötelező 

vállalások teljesítésével:” 

 
Az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj kutatási terve a MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől attól lesz elkülönült, önálló, hogy az MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj keretében konkrét kutatási tevékenységet végez, majd az ÚNKP Bolyai+ 
Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj keretében disszeminálja az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj keretében végzett kutatási tevékenységeket a felsőoktatási intézményben. A párhuzamos 
finanszírozás kiküszöbölése végett bár a két tevékenység elkülönült, önálló, azonban az ÚNKP 
programon belül az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási tevékenységeit mutatja be, terjeszti. 
 
2. Kérdés: Az intézményi 40% mire használható a Bolyai+ esetében?  
2. Válasz: Az intézményi 40% 50%-a (a kutatással összefüggő dologi és felhalmozási költségek) a 
Pályázati Kiírás 20.2. pontja alapján nem költhetőek az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási 
tevékenységének közvetlen megvalósítását segítő tételekre, mivel a kutatásokat az MTA finanszírozza 
és nem lehet párhuzamos finanszírozás. Azonban olyan tételek, amelyek a megvalósult kutatás 
hasznosulását segítik elő, az ÚNKP vállalások teljesítéséhez kapcsolódó költségek elszámolhatóak, pl.: 
konferencia részvétel, papír, nyomtatási költség, cikk megjelentetésével összefüggő költségek, esetleg 
a szemináriumhoz kapcsolódó terembérlet vagy rezsiköltség, Kutatók Éjszakájával kapcsolatban 
felmerülő költségek. 
 
3. Kérdés: Amennyiben egy pályázó keresztféléves képzésen 2018. február 1-től kezdte meg 
felsőoktatási tanulmányait, úgy I., vagy II. típusú pályázó? 
3. Válasz 2018. február 1-től keresztféléven megkezdő alapképzés esetén: Tekintettel arra, hogy a 
pályázati kiírás 4.2.4. pontja szerint a „I.” típusú pályázat esetén elvárás, hogy: 
 
„1. az agrár, műszaki, informatika, orvos- és  egészségtudomány, természettudomány képzési 
területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt 
félévenként legalább „3.51” minősítésű legyen, 
 
2. az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott 
tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen. 
 
Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének súlyozott 
tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.” 
 
Azonban a keresztféléves hallgatónak még nincs sem egy, sem két lezárt féléve, továbbá a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §. 40. pontja értelmében (tanév: tíz hónapból álló 



oktatásszervezési időszak) is első évesnek minősül a keresztféléven második szemesztert végző 
hallgató, így „II.” típusú pályázatnak, azaz leendő elsőéves hallgatónak számít annak ellenére, hogy 
már rendelkezik hallgatói jogviszonnyal.  Ennek értelmében ösztöndíja 50 EFt/fő/hó, így a kötelező 
vállalásai is a II. típusú pályázónak előírt vállalások: 
 
„4.3. “II.” típusú (leendő első éves) pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázók: 
 
4.3.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésen (nappali) aktív 
hallgatói jogviszonyukat, 
 
4.3.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető közreműködésével – a fogadó 
felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak 
alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk 
eredményeit hozzáférhetővé teszik. 
 
A pályázat benyújtásakor a kutatási terv tartalmazza a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával 
kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. 
 
4.3.3. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű 
szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek (amennyiben 
lehetséges további kutatási irány vagy irányok megjelölésével) az ösztöndíjas időszak végéig, valamint 
az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek (kötelező vállalás), továbbá 
 
Amennyiben művészeti pályázat esetén az ösztöndíjas időszakban megvalósítani tervezett 
tevékenység során szakirodalom feldolgozása nem lehetséges, úgy a kötelező vállalás a tanulmányi 
kötelezettségen túli művészeti alkotás létrehozása, valamint az alkotó folyamat leírása, 
művészettörténeti aspektusba helyezése.  
 
4.3.4. tudományos pályázat esetén a pályázó középfokú képzésben teljesített tanulmányi 
eredményének utolsó két lezárt félévi átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” minősítésű legyen; 
 
Művészeti pályázat esetén a pályázó művészeti felvételi gyakorlati vizsga első fordulóján nyújtott 
teljesítményét a fogadó felsőoktatási intézmény „megfelelő” minősítéssel látja el.” 
 
2018. február 1-től keresztféléven osztatlan mesterképzést megkezdők esetén is a fenti szabályok 
érvényesek azzal az egy különbséggel, hogy bármely munkarend esetén lehet pályázni. 
 
Mindkét esetben (2018. február 1-től keresztféléven megkezdő alapképzés, osztatlan mesterképzés) 
az ösztöndíj összege 50 EFt/hó/fő 10 hónapon keresztül hiszen a vállalásuk szakirodalmazás és 
szakirodalmi összefoglaló készítése!!! 
 
Válasz 2018. február 1-től keresztféléven megkezdő osztott mesterképzés esetén: 
 
A II. típusú pályázónak előírt vállalások: 
 
„4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják mester (osztatlan) képzésen, bármely 
munkarendben aktív hallgatói jogviszonyukat, 
 
4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető  felügyeletével – a fogadó felsőoktatási 
intézmény keretében egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási 
tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény 
számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik, továbbá 
4.4. „II.” típusú tudományos és művészeti osztott mesterképzés pályázat esetén további feltétel 
(leendő első évesek): 
 
4.4.1.  
1. az agrár, műszaki, informatika, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen 
folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga lezárt 
félévenként legalább „3.51” minősítésű legyen, 



 
2. az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félév súlyozott 
tanulmányi átlaga lezárt félévének átlaga legalább „4.00” minősítésű legyen. 
 
4.4.2. vállalják, hogy a kutatási tervükben meghatározott kutatási tevékenység végrehajtását, a kutatás 
eredményét összefoglaló Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) dolgozatot készítenek  és bármely 
felsőoktatási intézményben szervezett TDK-n bemutatják a 2018/2019. tanévben, valamint az 
intézményi ÚNKP rendezvényen is ismertetik (kötelező vállalás).” 
 
Ez esetben az ösztöndíj összege 10 hónapon keresztül 100 EFt/hó/fő (hiszen minden osztott 
mesterképzésben részt vevő hallgató ösztöndíja 100 EFt/hó/fő). 
 
4. Kérdés: „Hogyan kell eljárnunk a Bolyai+ pályázatok sorszámozásánál a típusra vonatkozó kóddal?” 
4. Válasz: típus nélkül, az alábbi kód a helyes: pl.: ÚNKP-18-4-intézményi kód-2 
 
5. Kérdés: Lehet-e többszerzős a megjelentetett pályamunka, vagy kizárólag egyedül a pályázó neve 
alatt leadott és megjelent munkák számítanak a pályázat teljesítésének szempontjából?  
5. Válasz: Igen. 
 
6. Kérdés: „Mesterszakosoknál elvárás a TDK konferencia, mehet szeptemberi konferenciára is?” 
6. Válasz: Szeptemberi konferencián még nem tud részt venni, mert az ÚNKP kutatási tevékenységét 
még akkor kezdi el megvalósítani. Egy későbbi dátum kapcsán a témavezető véleménye számít, Ő 
döntse el, hogy a kutatási tevékenysége van-e olyan fázisban, hogy alkalmas-e egy TDK konferencián 
történő részvételre. 
 
7. Kérdés: Szűkíthetik-e a pályázati kiírást azzal, hogy előírják, hogy a témavezető a doktori, 
doktorjelölti célcsoportnál csak intézményi ember lehet? (az alap-, mesternél mi is intézményi embert 
írtunk elő, de a doktori, doktorjelöltinél megengedtük, hogy külsős is lehessen). 
7. Válasz: Nem. 
 
8. Kérdés: Külföldi pályázó pályázhat-e? 
8. Válasz: Igen, de a pályázatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. A TDK rendezvényen ott kell 
lenni: kötelező vállalás. Konzultációnak elfogadhatunk e-mailen történő konzultációt is. 
 
9. Kérdés: Amennyiben a pályázó külföldön tartózkodik, úgy hogyan tudja teljesíteni mesterszakon a 
TDK rendezvényen történő részvételt és a személyes konzultációkat a témavezetővel?  
9. Válasz: A TDK rendezvényen személyesen részt kell venni, hiszen kötelező vállalás. Konzultációnak 
elfogadható e-mailen történő konzultáció is. 
 
10. Kérdés: Az „új” típusú doktori képzésben azok részére, akik letették a komplex vizsgát, mekkora az 
ösztöndíj összege? 
10. Válasz: 100 EFt/hó/fő. Csak a korábbi doktori Korm.rendelet szerinti doktori képzésben vannak 
kifutó doktorjelöltek (hallgatói jogviszony nélkül doktorjelölti jogviszonyban). A jelenlegi 4 éves doktori 
képzésben végig doktori képzésben részt vevő hallgató a pályázó (doktori hallgatói jogviszonnyal), így 
részére a 100 EFt/fő/hó ösztöndíj ítélhető meg. 


