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Pályázás és általános információk  

A 2014-ben elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban” 
stratégiai terv folyományaként a tárca meghirdette az Új 
Nemzeti Kiválósági Programot (ÚNKP), amely során alap- 
és mester tanulmányokat végző hallgatók („A” kategória), 
illetve doktorjelöltek, valamint 40 alatti PhD fokozatot 
szerzett oktatók és kutatók („B” kategória) ösztöndíj típusú 
finanszírozására van lehetőség.  



A támogatás mértéke  
•  Az ösztöndíj 10 hónapra szól (utána megújítható újabb 10 hónapra)  
•  5 hónap után szakmai ellenőrzés 



Bíráló	  Bizo+ság	  (pályázatok	  
bírálata,	  alkategóriák	  kvóta	  

kijelölées,	  	  rangsor	  
kialakítása)	  

Rektor:	  egyetemi	  	  
“A”	  kategória	  felelőse	  

EHBDT	  elnök:	  egyetemi	  	  	  
“B”	  kategória	  felelőse	  

Dékán:	  kari	  	  	  
“A”	  kategória	  felelőse	  

HBDT	  elnök:	  DI	  	  
“B”	  kategória	  felelőse	  

Dékáni	  Hivatal	  és	  kari	  ÚNKP	  
adminisztrátor:	  Kari	  

pályázatkezelés	  (befogadás,	  
hiánypótlás,	  info,	  …etc.)	  	  

Bíráló	  Bizo+ság	  (pályázatok	  
bírálata,	  anonym	  bírálók	  

bevonása,	  	  alkategóriák	  kvóta	  
kijelölése,	  	  rangsor	  kialakítása)	  

PÁLYÁZÓK	  

Intézményi	  
koordinátor	  	  

EMMI	  	  

Kari	  “A”	  	  rangsor	  	   DI	  “B”	  	  rangsor	  	  

Egyetemi	  “A”	  	  
rangsor	  	  

EHBDT	  	  “B”	  	  
rangsor	  	  

Egyetemi megvalósítás 



Pályázás 
•  Határidő: június 27 
•  Nyomtatott (ill. elektornikus adathordozón)  verzió  és feltöltés a 

w_w.kth.bme.hu/urlap weboldalon keresztül (ez mindenképpen 
szükséges a hatékony BME-s pályázatkezeléshez)  

•  Kutatási terv és igazoló űrlapok elérhetők a w_w.bme.hu/unkp    
honlapon 

•  Hasznos linkek:  
Ø  http://www.vik.bme.hu/hir/1914-uj-nemzeti-kivalosag-

program-palyazat 
Ø  http://www.kormany.hu/hu/dok?

page=2&source=2&type=206&year=2016#!DocumentBrowse 
Fontos, az ÚNKP beadására vonatkozó rektori-kancellári 
utasítás pontjainak átnézése és követése ! 



Pályázás (cont’)  
•  Az írott (vagy adathordozón) történi beadás mellett a KTH 

honlapján lévő linkre is fel kell tölteni 
•  Publikációk esetén ezek listája az MTMT-be feltöltve és 

MTMT azonosító megadva a pályázathoz ! 
•  Igazolások: 

Ø MSc/BSc tanulmáni eredmények KTH 
Ø  PhD tanulmányok, vagy fokozati igazolás: Dékáni 

Hivatal (fokozat igazolás Azary Orsolya <orsolya@vik-
dh.bme.hu>, PhD tanulmányi igazolás Budainé 
Dolecskó Brigitta <brigitta@vik-dh.bme.hu>). 

•  Befogadó nyilatkozatok aláírása: dékán (Dékáni Hivatal, 
Azary Orsolya <orsolya@vik-dh.bme.hu> )  



Tanulmányi átlagok  

•  Az ÚNKP-1 pályázati felhívásban szereplő „teljesített 
utolsó évének két félévi átlaga” alatt,  

•  Az ÚNKP-2 pályázati felhívásban szereplő „teljesített 
utolsó évének két félévi átlaga” alatt, 

•  Az ÚNKP-3 pályázati felhívásban szereplő „teljesített 
utolsó két év, év végi átlaga”  

alatt,az utolsó két lezárt aktív félévben teljesített tantárgyainak 
tanulmányi átlagát kell érteni. Az igénylés során a pályázónak 
meg kell adnia, hogy kéri-e a 2015/2016 tavaszi félév 
lezárását a tanulmányi átlag meghatározása előtt. 



Kizáró okok és “extra” tevékenység 
Keresztfinanszírozás nem lehet (pl.) : 

•  NFTÖ pályázatok 

•  OTKA pályzatok (ahol bérjellegű kifizetés van….etc.) 

•  aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató egyéb, magyar 
költségvetési forrásból származó ösztöndíjban részesül az ösztöndíjas időszak alatt 
és arról nem mond le. (Amennyiben az ösztöndíjas több ösztöndíjat is elnyert, 
választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet tarthat meg.) 
 

Extra tevékenység: 

„Mindegyik típusú pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázó: jelen kiválósági 
ösztöndíj keretében nyújtott kutatása a doktori tanulmányok által megkövetelt 
kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység legyen. ” 

Csak azon pályázatok támogatása javasolt, ahol az „extra” teljesítmény 
valamilyen mérték szerint kimutatható (pl. publikációs kreditekben való gyorsabb 
előrehaladás) 



Intézményi finanszírozás  
•  Az országos szinten rendelkezésre álló keret 2.194.100.000 Ft. 
•  Az intézmények közötti szétosztási alapelvek a következők: 

²  „A” keret: a 2013. És a 2015. Évi OTDK helyezett és különdíjas 
dolgozatainak a száma és kétszeresen súlyozva a Pro Sciencia/Pro 
Arte aranyérmet szerzett hallgatói létszám (forrás OTDK 
adatbázis) kerül szétosztásra. 

²  „B” keret az előző három évben doktori képzésben részt vett és 
doktori címet szerzett doktoranduszok arányában (forrás ODT 
adatbázis) kerül szétosztásra. 

•  Ezen szétosztási elvek és az adatbázisban szereplő számok alapján az 
EMMI a BME-nek a következő keretet allokálja: 
²  „A” keret: 58.266.000 Ft 
²  „B” keret: 82.225.000 Ft 



KARI MEGVALÓSÍTÁS  



Kari finanszírozás  
A VIK-re jutó források 

„A" keret (BSc ás MSc diákok): 9,087,358 Ft 
(támogatható személyek száma min: 8 - max 12)  

"B" keret (doktorandusz, doktorjelölt, postdoc I és 
postdoc II): 25,378,086 Ft (támogatható személyek 
száma: min. 7 - max. 23). 

Alapelvek:  

•  az „A” és "B" keret között nincs átjárás 

•  az “A” és “B” keret alkategóráit tesztőlegesen 
állíthatja be az intézmény. 



Az “A” és “B” keret alkategóriákra 
való szétosztása - igazságosság   

A kategóriák elég nagy spektrumot fognak át. Nem kívánható meg, hogy pl. egy első 
éves doktornadusz egy Postdoc II jelölttel versenyezzen. Ezért a pályázatok csak az 
adott alkategórián belül versenyeztethetőek (minden alkategóriára van különböző 
pontozási lap). 

KARI%KERETEK%
Kategória) Kiosztandó)ösztondíjak)száma)

BSc/BA& &5&&db&
MSc/MA& &5&db&
Első&éves&doktorandusz& 2&db&
Másod<&és&harmadéves&doktorandusz& 2&db&
Doktorjelölt& 2&db&
Posztdoktor&I&& 2&db&
Posztdoktor&II&& 2&db&
&

Egyenszilárdáság vizsgálat !  



Általános bírálati alapelvek (rekt-kanc 
utasítás, a TUD DÉ javaslatai alapján )  
•  A kar/doktori iskola által kidolgozott bírálati szempontoknak tartalmazniuk kell az 

adott szakterület tudománymetriai sajátosságait és összhangban kell lenniük az 
egyetemi Intézményfejlesztési Tervben szereplő humánpolitikai célkitűzésekkel. A 
rangsorolásra használt paraméterek alkalmazkodjanak az adott kar, illetve doktori 
iskola minősége szempontjából fontosnak tartott értékrendhez. Egyúttal ezek a 
paraméterek legyenek összhangban a bírálati űrlapokban meghatározott 
kategóriákkal. 

•  A pályázatok igazságos elbírálása végett szem előtt tartandó, hogy minden a pályázó 
csak az adott alkategóriában lévő többi pályázóval kerüljön összehasonlításra. 

•  A kettős finanszírozás elkerülése érdekében, fontos a pályázatokban az „extra” 
kutatási tevékenység kimutatása, kimutathatósága. Ennek értelmezése: a 
tanulmányokban/ publikációkban való gyorsabb haladás a normál előmenetelhez 
képest (ami akár kreditpontokban is mérhető). Csak olyan pályázó nyerhet 
támogatást, akinek az „extra” teljesítménye a pályázatából valamilyen mérték szerint 
kimutatható. 



VIK bírálati prefenciák  

•  “A” kategória: tanulmányi kiválóság és a 
mintatanterv követése  

•  “B” kategória:  
Ø A doktori cselekményindítás minimumkövetel-

ményeihez vett “távolság” (doktoranduszok, 
doktorjelöltek)  

Ø Az MTA DR-a habitusvizsgálat teljesülésétől 
vett távolság (postdocI, postdoc II) 



Bírálati preferenicák - postdoc 



Bírálati preferenciák – postdoc (cont’)  

ypályázó :=
w1 * I pályázó +w2 *Qpályázó

w1 * IMTAmin +w2 *QMTAmin

kapott pontok a 33-ból = 
ypályázó
ymax

* 33

A 33 –pontos kategória meghatározása az MTA tudományterületi 
biztottságának MTA Dr-a habitusvizsgálat I és Q paraméterei 
alapján:   

FONTOS :  

•  A kiszámolás az MTMT alapján, ezért MTMT feltöltöttség és MTMT 
azonosító megadása nélkülözhetetlen ! 

•  Kérjük, hogy mindenki maga számolja ki egy gombnyomásra a http://
devmarabu.omikk.bme.hu/~tvirosztek/mycite/habil/habil_egyeni.php 
weboldalon  

ymax := max
alkategória összes pályázója

ypályázó



Bírálati preferenciák – 
doktoranduszok/doktorjelöltek  



Bírálati preferenciák – doktoranduszok/
doktorjelöltek – cont’  

z :=
Publikációs pontok pályázó

Fokozatszerzésmin  pontszámabizottság

kapott pontok a 26-ból = 
zpályázó
zmax

*26

A 26 –pontos kategória meghatározása a VIK Doktori Iskoláinak 
cselekményindításához tartozó minimumkövetelmények alapján:   

zmax := max
alkategória összes pályázója

zpályázó

FONTOS :  

•  A kiszámolás az MTMT alapján, ezért MTMT feltöltöttség és MTMT 
azonosító megadása nélkülözhetetlen ! 

•  Kérjük, hogy mindenki maga számolja ki egy gombnyomásra a ht_tp://
devmarabu.omikk.bme.hu/~tvirosztek/mycite/tmt/
vt_vik_phd_egyeni_form.html       weboldalon  



“Extra” tevékenység értelmezése  

jelölt publ. pontszáma > a doktori kézpésben töltött félévek száma
a doktori képzés összfélévszáma

* cselekményindtás min pontszáma( )

Feltétel:  



Bírálati preferenciák – BSc 

A 36 –pontos kategória meghatározása a Köztársasági Ösztöndíj 
szakmai bírálatát végző bizottságtól  

•  Eddigi tudományos tevékenység (a pályázati űrlapon felsorolt 
szempontok szerint)  

•  a mintatantervben az adott szemeszter végéig előírt tantárgyak 
teljesítési százaléka  (ha releváns) 



Bírálati preferenciák – MSc 

A 33 –pontos kategória meghatározása a Köztársasági Ösztöndíj 
szakmai bírálatát végző bizottságtól  

•  Eddigi tudományos tevékenység (a pályázati űrlapon felsorolt 
szempontok szerint)  

•  a mintatantervben az adott szemeszter végéig előírt tantárgyak 
teljesítési százaléka  (ha releváns) 



Listaállítás – rangsorkészítés (30%-al)  

VIK rangsor “A” kategória 

VIK rangsor “B” kategória 

TTK rangsor “A” kategória 
BME rangsor “A” kat. 

TTK  rangsor “B” kategória 

BME rangsor “B” kat. 
Ö

sszefésülés 
Ö

sszefésülés 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 

Q&A 


