
 
 “Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz, Pályázati kód: ÚNKP-20-4 

 
 Pályázat beny. jog. További feltétel 
 
Ösztöndíj összege 
200 000 Ft/hó 
 
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama:  
 
 
Doktorvárományos esetén megszakítás 
nélküli 6 hónap vagy 12 hónap időtartamú 
jogviszony 2020. 09. 01. - 2021. 08. 31. 
között (töredékhónap nem lehetséges). A 12 
hónap, valamint a 2020/2021. tanév 
szeptemberétől induló 6 hónap időtartamú 
ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez 
legkésőbb 2020. 09. 21. napjáig 
munkaviszonyt vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni. Az 
ösztöndíjas jogviszony 2020. 09. 21. után 
létesített munkaviszony vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony létesítése esetén a 
létesítés hónapját követő első napon, de 
legkésőbb 2021. 03. 1-én kezdődhet.  

 A posztdoktori kategória esetében 
megszakítás nélküli 12 hónap időtartamú 
jogviszony 2020. 09. 01. - 2021. 08. 31. 
között (töredékhónap nem lehetséges). Az 
ösztöndíjas jogviszony létesítéséhez 
legkésőbb 2020. 09. 21. napjáig 
munkaviszonyt vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyt kell létesíteni.  

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be 
nem töltött1 természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik 
4.1.1. 2020. szeptember 1. - 2021. augusztus 
31. között valamely, az Új Nemzeti Kiválóság 
Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 1. 
számú mellékletében meghatározott fogadó 
felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói 
munkavégzésre irányuló munkaviszonyt vagy 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
létesítenek, és a doktori iskolákról, a doktori 
eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 
387/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 2016. 
szeptember 1-én hatályba lépett módosítását 
követően kezdték meg doktori tanulmányaikat, 
és  
 az abszolutóriumot megszerezték,  

 és PhD/DLA-fokozatukat az ösztöndíjas 
jogviszony létesítésekor még nem szerzik meg 
(“I.” típusú pályázat), vagy  
 

4.2.1. vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében – témavezető2 
közreműködésével - egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, 
valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési 
munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi;  
– doktori értekezését az ösztöndíjas időszak alatt benyújtja;  
4.2.2. tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy egy tudományos publikációt3 megjelentet vagy 
a kiadónak benyújt és az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az intézményen 
belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai 
rendezvényen ismerteti. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a benyújtott publikációt befogadó 
kiadói/szerkesztői igazolás vagy a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem 
valósul meg (kötelező vállalás);  
6 hónapos ösztöndíjas jogviszony esetén, amennyiben tudományos publikáció elkészítése a téma jellegére 
tekintettel nem megvalósítható (amelyet az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas a benyújtandó szakmai záró 
beszámoló keretében szakmailag alátámaszt), úgy elegendő a kutatási tevékenység eredményeinek az intézményen 
belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai 
rendezvényen, fórumon történő ismertetése;  
4.2.3. művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás 
vagy előadás formájában bemutatja vagy 4.2.2. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentet és az ösztöndíjas 
időszak alatt végzett kutatási (művészi) tevékenysége eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és 
intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti (kötelező vállalás). 

4.1.2. PhD/DLA-fokozatukat 2017. január 1. 
után szerezték meg, és 2020. szeptember 1. - 
2021. augusztus 31. között, az ösztöndíjas 
jogviszony időtartama alatt várhatóan valamely, 
az Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj 
Működési Szabályzat 1. számú mellékletében 
meghatározott fogadó felsőoktatási 
intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyt létesítenek („II.” 
típusú pályázat).  
Amennyiben a 4.1.1. pontban írt pályázó az 
ösztöndíjas jogviszony alatt megszerzi 
PhD/DLA-fokozatát és az Új Nemzeti 
Kiválóság Program Ösztöndíj Működési 
Szabályzat 1. számú mellékletében 
meghatározott fogadó felsőoktatási 
intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre 
irányuló munkaviszonya vagy egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonya 
fennmarad, úgy az ösztöndíjas jogviszonya is 
fennmarad.  

4.3.1. tudományos pályázat esetén kutatási tervében vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt kutatási 
eredményeinek összefoglalásaként egy Scimago Journal Ranking szerinti Q1/Q2 és/vagy a Magyar Tudományos 
Akadémia tudományos osztályai által “A” vagy “B” kategóriába sorolt folyóiratokban tudományos publikációja, 
amelynek legalább 51%-ban ő a szerzője megjelenik/hitelt érdemlően igazolja, hogy a folyóirat szerkesztősége 
közlésre befogadta, továbbá az ösztöndíjas időszak alatt végzett kutatási tevékenységének eredményeit az 
intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai 
rendezvényen ismerteti. A publikáció teljesítésének igazolásaként elfogadható a benyújtott publikációt befogadó 
kiadói/szerkesztői igazolás vagy a kiadói nyilatkozat is, amennyiben az ösztöndíjas időszak végéig a közzététel nem 
valósul meg (kötelező vállalás);  
4.3.2. művészeti pályázat esetén a kutatási tervében vállalt kutatási tevékenységét műfajának megfelelően kiállítás 
vagy előadás formájában bemutatja vagy a 4.3.1. pontban előírtak szerinti publikációt megjelentet és az ösztöndíjas 
időszak alatt végzett kutatási (művészi) tevékenysége eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen és 
intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) tudományos konferencián, egyéb szakmai rendezvényen ismerteti 
(kötelező vállalás). 

 


