ÚNKP „A” keret és ÚNKP„Tehetséggel fel!”
GYIK - ELTE

1. Hova kell küldeni a pályázatokat?
Az unkp.elte.hu oldalon kell a pályázatot benyújtani, majd a generált, aláírt eredeti
pályázati dokumentációt (Adatlap, Kutatási terv, Pályázói nyilatkozat) az ELTE rektorának
címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani (ELTE 1053
Budapest, Egyetem tér 1-3.).
2. A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozatát a kutatásom befogadásáról kivel és
hogyan tudom aláíratni?
A szándéknyilatkozat automatikusan bekerül pályázati csomagjába, az intézményi aláírás
megszervezését házon belül bonyolítják le a pályázati ügyintézők. A nyilatkozatot nem
szükséges sem postán beküldenie pályázati anyagával együtt, sem feltöltenie az online
portálra.
3. ELTE hallgatóként szükséges-e a Tanulmányi eredményről szóló igazolást feltöltenem?
Amennyiben Ön jelenleg is az ELTE hallgatója az igazolást központilag kérjük be, ebben az
esetben nem kell feltöltenie dokumentumot.
4. Köteles vagyok-e a további dokumentumokat kitölteni, illetve aláírni, amelyek nem voltak
korábban megadva?
Igen.
5. Az ösztöndíjról el kell számolni?
Nem.
6. Mikor kapok ösztöndíjat, ha 10 hónapos időtartamra nyertem összeget?
Decemberben és márciusban, legkésőbb hó végéig.
7. Mikor kapok ösztöndíjat, ha 5 hónapos időtartamra nyertem összeget?
Ha az őszi félévben lesz ösztöndíjas, akkor decemberben, ha a tavaszi félévben lesz
ösztöndíjas, akkor márciusban.
8. Pályázhatok 6 hónapra is?
Nem, kizárólag 5, vagy 10 hónapra lehet pályázni.
9. Pályázhatok-e „Továbbfutó”-ként?
Nem, a „Továbbfutó” státusz megszűnt.
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10. Ha elnyerem az ösztöndíjat, mikor fogom aláírni a szerződést?
Valószínűleg október közepén.
11. Pályázhatok a Nemzeti Tehetség Program 2019. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”
(NTP-NFTÖ-2019) c. pályázatra és az idei ÚNKP-ra egyidejűleg?
Mindkét ösztöndíjat megpályázhatja, de ha mindkettőt elnyeri, az egyikről le kell
mondania.
12. Milyen igazolást kell beadni a publikációkról?
Az MTMT-beli publikációs listát kérjük csatolni.
13. Megszűnhet-e az ösztöndíjas jogviszonyom?
Igen. A Pályázati Kiírás 22.3 pontja értelmében:
22.3.1. Nem megfelelő teljesítés: Amennyiben az ösztöndíjas az Ösztöndíjszerződésben
foglaltakat nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a fogadó felsőoktatási intézmény
dönthet a támogatás visszavonásáról, valamint a korábbi kifizetések kapcsán
jogosulatlanul igénybe vett támogatást állapíthat meg. Jogosulatlanul igénybe vett
támogatás esetén (az Ávr.-ben foglaltaknak megfelelően) a visszafizetési kötelezettség az
ösztöndíjas számára a jogosulatlanul folyósított támogatás összegére terjed ki. Ez
esetben az ösztöndíjas jogviszony a fogadó felsőoktatási intézmény támogatás
visszavonásáról szóló döntésének írásbeli értesítése napján szűnik meg, melytől
számított 30 napon belül a kutatási tevékenység megvalósításáról szakmai záró
beszámolót kell benyújtania a fogadó felsőoktatási intézmény rektorához, melyet a
fogadó felsőoktatási intézmény szakértők felkérésével értékel.
22.3.2. Hallgatói jogviszony megszűnése: Amennyiben az ösztöndíjasnak az ösztöndíjas
időszak alatt megszűnik a hallgatói jogviszonya, úgy az ösztöndíjas jogviszonya, ebből
következően az ösztöndíj folyósítása is megszűnik. A hallgatói jogviszony megszűnésétől
az ösztöndíjas ösztöndíjra nem jogosult. A jogosulatlanul kifizetésre kerülő ösztöndíjat a
fogadó felsőoktatási intézménynek vissza kell követelnie az ösztöndíjastól. A hallgatói
jogviszony megszűnése (egyben az ösztöndíjas jogviszony megszűnése napja) napjától
számított 30 napon belül a kutatás megvalósításáról az ösztöndíjas szakmai záró
beszámolót nyújt be a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve, melyet a
fogadó felsőoktatási intézmény szakértők felkérésével értékel. A hallgatói jogviszony
megszűnése hónapjának első napjától az ösztöndíjas ösztöndíjra nem jogosult.
22.3.3. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik az ösztöndíjas jogviszony végével.
14. Adóköteles-e az ösztöndíj?
Nem.
15. Eltérhetek-e az általam megadott kutatási tervtől/témától/címtől/módszertől?
Nem.
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16. Milyen formában kell majd bemutatnom a szakmai eredményeimet?
Az ösztöndíjas időszak végén egy szakmai beszámolót kell majd írni, ”Tehetséggel fel!”
ösztöndíj esetében szakirodalmi összefoglaló tanulmányt kell készíteni, illetve egy tavaszi
konferencián bemutatni az elért eredményeket.
17. Hogyan tudom igazolni a konferencia-részvételt, szabadalmat, tudománynépszerűsítő stb.
tevékenységet?
Ha van írásos dokumentum azzal, ha nincs, link vagy bármilyen más hivatkozás is
megfelelő.
18. Én ELTE-s hallgató vagyok, de a kutatásomat nem az ELTE-n, hanem az MTA egyik
kutatóközpontjában végzem. Ez esetben jogosult vagyok a pályázásra?
Igen. Amennyiben az egyetem aktív, teljes idejű képzésben résztvevő hallgatójaként
pályázik, jogosult.
19. A dologi keretemből tervezhetek-e olyan részvételt utazáson/konferencián/képzésen, ami
kívül esik a pályázati keretidőn?
Nem. Kizárólag az ösztöndíjas időszakra vonatkozó keretidőn belüli igény megvalósítható.
20. A dologi keretemből szervezett utazást/konferencia részvételt/képzést és a hozzá kapcsolódó
regisztrációt nekem kell majd lebonyolítanom?
Nem, az Egyetem Közbeszerzési/Beszerzési Osztálya intézi.
21. A dologi keretemből a könyveket és irodaszereket magamnak kell-e majd megvennem?
Nem az Egyetem Közbeszerzési/Beszerzési Osztálya intézi.
22. A dologi keretemből igényelt könyvek az enyémek lesznek?
Nem. A könyvek az egyetem tulajdonát fogják képezni és a beérkezésük után (várhatóan
több hónapnyi átfutási idővel kell kalkulálni) az adott kari/tanszéki/intézeti könyvtárban
történő leltárba vételük után az ösztöndíjas időszak végéig a hallgatónál maradhatnak
használatra. Utána visszakerülnek a könyvtárba.
23. A dologi keretből igényelt irodaszerekre is ugyanaz vonatkozik, mint a könyvekre?
Nem. A kisebb tételű irodaszerek a hallgató tulajdonát fogják képezni, de a nagyobb
kategóriába eső, tartós termékek (tábla, laminálógép stb.) szintén az egyetem
tulajdonába fognak kerülni.
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