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Célok 

A keret 

• BSc 

• MSc 

B keret 

• PhD 

• Dr.jelölt 

C keret 

• Fiatal 
oktatók, 
kutatók 
(40 évig) 

• Kutatói utánpótlás, pályán tartás, szakmai 
fejlődés, publikációk 

ÚNKP-17-1 
ÚNKP-17-2 

ÚNKP-17-3 ÚNKP-17-4 



Ösztöndíj 

1-2. éves 
doktorandusz: 
110 000 Ft/hó 

3. éves 
doktorandusz:  
150 000 Ft/hó 

Doktorjelölt:  
250 000 Ft/hó 

• Csak egyetlen ÚNKP pályázat nyújtható be a 
2017.09.-2018.06. időszakra 



Összeférhetetlenség 

Ösztöndíj Kizáró ok? 

Bármilyen állami vagy EU 
ösztöndíj, amely az ÚNKP-vel  
pályázott kutatást támogatja 

Igen 

Állami doktoranduszi ösztöndíj Nem (mert ÚNKP → extra 
kutatás) 

Bármilyen támogatás, amely 
kizárja az ÚNKP-féle egyidejű 
ösztöndíjat 

Igen 

NTP-NTFÖ-17 Igen 



Ösztöndíjas időszakok 

2017.09. 

2018.01. 

2018.02.-
2018.06. 

5 havonta meglegyen a kezdetivel megegyező  
Aktív nappali doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszony 

„Kiváló”  
teljesítés → Továbbfutó Továbbfutó 

2018.09. 

2019.01. 

2019.02.-
2019.06. 

2019.09. 

2020.01. 

2020.02.-
2020.06. 

2017.06. pályázás 2018.06. pályázás 2019.06. pályázás 



Továbbfutó 

• Egyszerűbb a pályázás és elsőbbséget élvez a 
pályázat ha a következő tanévben is folytatja a 
kutatást 

• De csak akkor lehet továbbfutó, ha  

– a jogviszonya ugyanaz marad, és 

– kiválóan teljesített 

• Még sok szabály, ld. EMMI-féle ÚNKP kiírás 



Most pályázható ösztöndíjas időszak 

Őszi félév Tavaszi félév 

2017.09.01. 2018.02.01. 2018.06.30. 

10 hónap 
→ lehet utána továbbfutó 

Első 5 hónap  
→ nem lehet utána továbbfutó 

Második 5 hónap  
→ lehet utána továbbfutó 

Doktorjelöltek: pályázati kiírás 

szerint közbenső 5 hónap is lehet, de 
a kar nem favorizálja a pontozásnál 



Aki februárban jogviszonyt vált 
(MSc → PhD; PhD → doktorjelölt; doktorjelölt → fiatal kutató) 

1. jogviszony 2. jogviszony 

2017.09.01. 2018.02.01. 2018.06.30. 

10 hónap: nem pályázható 

Első 5 hónapot pályázza 
→ nem lehet továbbfutó 

Második 5 hónapot pályázza  
→ lehet továbbfutó + magasabb az ösztöndíj 

Jogviszony változik:  
ösztöndíj megszakad 

Csak egyetlen ÚNKP 
pályázat nyújtható be a 

2017.09.-2018.06. 
időszakra 



Kutatási terv 

• A pályázat legfontosabb része,  
– Pályázó elkötelezi magát, ez lesz számonkérve 

– Legyen ambiciózus („kiválóság”), de megvalósítható 

• Mutasson túl a hivatalos doktori kutatási terven 
– pl. a kiírt PhD témában nem szereplő további kísérletek… 

• Vállalt eredmények 
– Publikációk is legyenek! A folyóiratot nem kell megadni. 

– ÚNKP rendezvényen előadás (majd BME v. ÉMK szervezi) 

• Jóváhagyás 
– Témavezető támogatja (nem feltétlenül a PhD tv.) 

– Tanszékvezető és EHBDT befogadja 



Értékelési szempontok 

• A Kar a PhD és 
doktorjelölti 
pályázatokat 
preferálja a fiatal 
kutatókéval szemben 
 

• Előny: illeszkedés az 
IFT-hez 
 

• Kb. 2-3 db 10 havi 
ösztöndíj várható a 
Karon 
(PhD+doktorjelölt) 

Előző 5 év 
tudományos 

tev.

Kutatási terv

Egyéb

Fix (mert 
műszaki)



Pályázat elkészítése 

Portálon regisztrálás 

Adatlap kitöltése 

Kutatási terv (tv, tszv. aláírása) 

DH-ban kérni BME befogadó nyilatkozatot  

Mellékletek beszerzése (pl. KTH-tól) 

Nyomtatás, feltöltés, CD-re írás, postára adás 

legkésőbb június 6-ig 



Határidők 

• MTMT frissítése: május 31. (mert utána 
zárolják) 

• Benyújtás: június 6. 

• Hiánypótlás: június 23. 

– adatlapon üresen hagyott mezők adatai 

– nyomtatva benyújtott mellékletek PDF változata 

• Kiértesítés az eredményről: augusztus 25. 

• Jogviszony megkötése: szeptember 20. 

 



www.bme.hu/unkp 

• A fenti lapról letölthető: 

– EMMI pályázati kiírása 

– Rektori-kancellári közös utasítás 

– elektronikus pályázási felület (Portál): kötelező 

• ÉMK kapcsolattartó: Krámer T.  

http://www.bme.hu/unkp
http://www.bme.hu/unkp
http://www.bme.hu/unkp

