ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM (ÚNKP) – 2019/2020-AS
TANÉV – GYIK
A BOLYAI+ FELSŐOKTATÁSI FIATAL OKTATÓI, KUTATÓI
ÖSZTÖNDÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK (GYIK)
1. Hol érhetem el a pályázati kiírást?
o https://www.elte.hu/unkp/
2. Hol találom meg az ELTE elektronikus pályázatkezelő oldalát, amin keresztül beadhatom a pályázatomat?
o https://unkp.elte.hu/
3. Milyen dokumentumokat kell benyújtani a pályázat részeként?
o Az online pályázati felületen megtalálható az összes dokumentum listája, amit fel kell tölteni.
o Figyelem: hiányos, határidőn túl benyújtott vagy nem megfelelő formátumú pályázat beadása
formai elutasítást von maga után!
4. Hová kell küldenem a pályázatomat?
o

Postai úton az ELTE Rektorának címezve (ELTE, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) az NKFIH
által rögzített módon (papíralapon, eredetiben, határidőben, ajánlott, elsőbbségi magyar vagy
külföldi postai küldeményként, ill. ugyanilyen módon futárszolgálat által kézbesített, könyvelt
küldeményként papíralapon elküldve). A határidő tekintetében a postán vagy futárszolgálattal
feladott küldeményeknél a postára adás dátuma (pecsét, bélyegző, ajánlott szelvény dátuma) az
irányadó, a beérkezés legkésőbbi időpontja a hiánypótlási időszak utolsó napja), ÉS

o

Elektronikusan az ELTE online pályázati portálján kell beadni a pályázatot.

5. Amennyiben jelenleg nem állok a felsőoktatási intézménnyel oktatói vagy kutatói jogviszonyban, amely
jogviszony az ösztöndíjas jogviszony alapját képezi, úgy pályázhatok-e?
Igen: abban az esetben, ha a fogadó felsőoktatási intézménnyel 2019. szeptember 1. - 2020. június
30. közötti oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonya legkésőbb 2019. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik.
6. Van-e valamilyen korhatár a pályázatom benyújtásánál?
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o Mivel az ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírása erre
nem tér ki, a kérdésben az ÚNKP alapját képező Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Pályázati Kiírás
az irányadó.
7. Hogyan tudom igazolni a konferencia-részvételt, szabadalmat, tudománynépszerűsítő stb. tevékenységet?
o

Tanúsítvánnyal, illetve amennyiben kutatási tevékenységéről nem rendelkezik tanúsító
dokumentummal, akkor a tevékenységnek az online portál megfelelő cellájában történő szöveges
feltüntetésével.

8. Hogyan történik az intézményi szándéknyilatkozat aláírattatása?
o

A szándéknyilatkozat automatikusan bekerül pályázati csomagjába, az intézményi aláírás
megszervezését házon belül bonyolítják le a pályázati ügyintézők.

o

A nyilatkozatot nem szükséges sem postán beküldenie pályázati anyagával együtt, sem feltöltenie
az online portálra.

9. Pályázhatok-e fiatal oktatóként vagy kutatóként, ha közérdekű önkéntes szerződésem van az egyetemmel?
o

Igen, bárki pályázhat, akinek munkavégzésre irányuló jogviszonya áll fenn az ösztöndíjas időszak
teljes időtartama alatt az ELTE-vel.

10. A Magyar Posta helyett lehet-e az egyetem belső postájával beküldeni a pályázatokat?
o

Nem. A Pályázati Kiírás szerint kizárólag postai úton, ajánlott elsőbbségi küldeményként vagy
futárszolgálattal (pl. DHL, GLS, FedEx) van lehetőség benyújtani a pályázatokat. Személyes
átadásra, illetve a belső posta igénybevételére nincsen lehetőség.

11. Pályázhatok-e fiatal oktatóként vagy kutatóként, ha oktatói megbízási szerződésem van az egyetemmel?
o

Igen, akár részmunkaidős oktatói megbízási szerződéssel is pályázhat, ha az az ösztöndíj teljes
idejére vonatkozik. A heti minimális munkaidőre nézve nincs előírás a pályázatban.

12. Az ösztöndíjas jogviszony létrejötte után módosíthatom a kutatási tervemet, illetve címemet?
o Nem, tartalmi módosításra nincsen lehetőség az ösztöndíj elnyerését követően. Önnek azt a
kutatást kell végrehajtania, amelyre odaítélte Önnek a támogatást a bírálóbizottság.
13. A dologi keretemből tervezhetek-e olyan részvételt utazáson/konferencián/képzésen, ami kívül esik a
pályázati keretidőn?
o

Nem. Kizárólag az ösztöndíjas időszakra vonatkozó keretidőn belüli igény megvalósítható.
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14. A dologi keretemből szervezett utazást/konferencia részvételt/képzést és a hozzá kapcsolódó regisztrációt
nekem kell majd lebonyolítanom?
o

Nem, az Egyetem Közbeszerzési/Beszerzési Osztálya intézi.

15. A dologi keretemből a könyveket és irodaszereket magamnak kell-e majd megvennem?
o

Nem, az Egyetem Közbeszerzési/Beszerzési Osztálya intézi.

16. A dologi keretemből igényelt könyvek, informatikai eszközök, műszaki cikkek, stb. az enyéim lesznek?
o Nem. A javak az egyetem tulajdonát fogják képezni. (Várhatóan 1-4 hónapos beszerzési idővel kell
számolni!)
17. Milyen ütemezésben történik az ösztöndíj kifizetése?
o A fogadó felsőoktatási intézmények az ösztöndíjasokkal Ösztöndíjszerződést kötnek, ebben
rögzítik az ösztöndíj folyósításának feltételeit, idejét és szabályait. Két részletben történik a
kifizetés. Az őszi félévre esedékes ösztöndíjat decemberben, a tavaszi félévre esedékes ösztöndíjat
márciusban utalja az egyetem.
18. Az ösztöndíj adó- és járulékköteles?
o Nem.
19. El kell majd számolnom az ösztöndíj felhasználásával?
o Nem, az ösztöndíj szabadon felhasználható.
20. Megszűnhet-e az ösztöndíjas jogviszonyom?
o Igen. A Pályázati Kiírás 21.3.1 pontja értelmében: 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 igénybevett támogatást állapíthat meg. Jogosulatlanul igénybevett 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. [...] Az MTA Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj megszűnésével az ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíjas jogviszony is megszűnik.
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21. Beadhatok-e több pályázatot is az ELTE-re?
o

Igen, az Ösztöndíj Működési Szabályzat 6.2.4. pontja értelmében a 2019/2020. tanév pályázati
fordulójában a Pályázó több célcsoportra is benyújthat pályázatot, azonban az elnyert, azonos
ösztöndíjas időszakra szóló ösztöndíjak közül csak egyet vehet igénybe, amelyről 2019. szeptember
20-ig nyilatkoznia szükséges a fogadó felsőoktatási intézmény felé.

o

Lehetséges tehát egy felsőoktatási intézményhez több pályázat benyújtása is, a pályázati kiírásoknak
megfelelően az alábbi feltételek mellett:
1. “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás 11. pont:
"Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be."
2. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás 11. pont: "Jelen
Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be. A 2019/2020. tanévben a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói
Ösztöndíj pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő
Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-19-5 kódszámú) pályázat nem nyújtható be."
3. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás 11. pont: "Jelen
Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be."
4. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás 11. pont:
"Jelen Pályázati Kiírás keretében egy pályázó egy felsőoktatási intézményhez azonos
pályázói kör tekintetében egy pályázatot nyújthat be." Tehát egy pályázó egy doktori
hallgatói (I vagy II típus) valamint egy doktorjelölti (III vagy IV típus) pályázatot adhat be.
5. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírás 10. pont: "Jelen
Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot
nyújthat be."

4

