
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő, Kutatói Ösztöndíjhoz, Pályázati kód: ÚNKP-20-6 

 
 Pályázat benyújtására 

jogosultak 
További feltétel 

 
Ösztöndíj összege 
100 000 Ft/hó 
 
Az ösztöndíjas 
jogviszony 
időtartama:  
 
Az ösztöndíjas 
jogviszony 
időtartama: az első 
félév esetén 5 
hónap (2020. 09. 
01. – 2021. 01. 31.), 
második félév 
esetén 7 hónap 
(2021. 02. 01. – 
2021. 08. 31.), 
illetve 12 hónap 
(2020. 09. 01. – 
2021. 08. 31.). 

4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik 
4.1.1. valamely, az Új 
Nemzeti Kiválóság 
Program Ösztöndíj 
Működési Szabályzat 
1. számú mellékletében 
meghatározott 
felsőoktatási intézmény 
2020/2021. tanévre az 
általános felsőoktatási 
felvételi eljárás 
keretében meghirdetett 
alapképzésére, 
osztatlan 
mesterképzésre 
felvételi jelentkezési 
kérelmet nyújtottak be,  
4.1.2. az ösztöndíjas 
jogviszony 
létesítésekor igazolni 
tudják első évfolyamon 
teljes idejű (nappali) 
alapképzésen vagy 
osztatlan 
mesterképzésen aktív 
hallgatói 
jogviszonyukat, 

4.1.3. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető1 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 tervben szükséges megjelölni a kutatási témát, a kutatás célját, a kutatási témával kapcsolatos általános 
problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját.  
4.1.4. 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).  
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 
létehozása, valamint az alkotó folyamat leírása, művészettörténeti aspektusba helyezése.  
4.1.5. a 2018., 2019., 2020. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért alábbi 
helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkeznek2:  
 a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés,  
 Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye (SZÉTV) / Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak 
verselnye (ÁSZÉV) 1-3. helyezés,  
 Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) nagydíjas és első díjas,  
 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezés,  
 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 1-10. helyezés,  
 a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) megfelelt 
minősítést kapott,  
 meghatározott nemzetközi tudományos diákolimpián3 egyénileg elért arany-, ezüst-, bronzérem, illetve különdíj vagy 
dicséret,  
 Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj.  

 


