
 

 

Tisztelt Programfelelős! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2018/2019. tanévben az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. április 9-én meghirdette a  

“Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjpályázatot. 

A pályázat célja, hogy azok a középiskolások, akik a pályázati kiírásban meghatározott 

versenyeredményt értek el, már a felsőoktatási tanulmányaik kezdetétől támogatást kaphassanak 

ahhoz, hogy kutatási ismereteket szerezzenek, kutatómunkát végezzenek. A pályázat benyújtására 

feljogosító versenyeredményeket a pályázati kiírás 4.1.5. pontja tartalmazza. A pályázatok 

benyújtási határideje 2018. június 13., így még az ez évi versenyek helyezettjei is tudnak 

pályázni. Kérem, hívják fel a Minősített Tehetséggondozó Műhelyük érintett diákjainak 

figyelmét erre a lehetőségre, és segítsék őket abban, hogy sikeresen pályázzanak. A pályázat 

benyújtásához összeállítottunk egy segédanyagot, amelyet jelen levél mellékleteként megküldünk. 

Kérem, juttassák el a diákoknak, ezzel is támogatva őket. 

A PÁLYÁZATRA PÁLYÁZATOT NYÚJTHATNAK BE, AKIK 

 2018 szeptemberétől első éves alapképzésen (nappali), osztatlan mesterképzésen 

(bármely munkarend) várhatóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek (a pályázati 

kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekben) 

ÉS 

 az alábbi 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai 

versenyeken az előírt helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkeznek: 

- 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 versenye (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 diákolimpián1 egyénileg elért arany-, ezüst-, 

bronzérem, illetve különdíj vagy dicséret, 

- Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj. 

-  

                                                           
1
 kizárólag az alábbi versenyek vehetők figyelembe: Nemzetközi Biológiai Olimpia, Nemzetközi Filozófiai Olimpia, Nemzetközi 

Fizikai Olimpia, Nemzetközi Földrajzi Olimpia, Nemzetközi Informatikai Olimpia, Nemzetközi Kémiai Olimpia, Nemzetközi 

Matematikai Olimpia, Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia 

 



AZ ELVÁRT KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

Az ösztöndíjasok vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt bármely tudományterületen – témavezető 

segítségével – havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű szakirodalmat feldolgoznak 

és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek az ösztöndíjas időszak végéig, 

valamint az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek. 

 

Amennyiben művészeti pályázat esetén a 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.  

A pályázat benyújtásakor a kutatási tervben szükséges megjelölni a kutatási témát, a kutatás 

célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás 

személyes motivációját. 

 

Amennyiben a pályázó elnyeri az ösztöndíjat, úgy 2018. szeptember elején témavezetőt kell 

választania, és a pályázat keretében benyújtott kutatási tervet a pontos, feldolgozandó 

szakirodalmi jegyzékkel (5. és 7. pont) a témavezető segítségével ki kell egészítenie és a 

témavezető aláírásával ellátva, 2018. szeptember 20-ig a fogadó felsőoktatási intézménynél be 

kell nyújtania. Az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszak végén, szakmai záró beszámolót készít, 

melyben ismerteti az ösztöndíjas időszak alatt feldolgozott szakirodalmakat.   

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE 

 

50.000 Ft/hó/fő 

 

AZ ÖSZTÖNDÍJAS IDŐSZAK 

 

- keresztféléves képzésben részt vevő esetén 5 hónap (2019. február 1. – 2019. június 30.),  
 

VAGY 
 

- 10 hónap (2018. szeptember 1. – 2019. június 30.).  

 

TÖBB FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

A pályázó több felsőoktatási intézményhez is benyújthat pályázatot. Amennyiben több 

felsőoktatási intézmény ÚNKP döntési listájában is nyertes pályázóként szerepel, úgy annál a 

felsőoktatási intézménynél tud ösztöndíjas jogviszonyt létesíteni, amelynél a felsőoktatási 

tanulmányait 2018 szeptemberétől megkezdi és az aktív hallgatói jogviszonyáról szóló 

igazolását 2018. szeptember 20-ig benyújtja. 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

 

2018. április 10. - 2018. június 13.  

 

DÖNTÉSHOZATAL 

Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter 2018. augusztus 22-ig dönt. 

 

 

 

 

 

 



A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS AZ ÖSZTÖNDÍJ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEGTALÁHATÓAK 

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza! 

 

www.kormany.hu/ Emberi Erőforrások Minisztériuma / Dokumentumok  

Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati kiírásai 

 

www.felvi.hu (https://www.felvi.hu/hallgatoknak/tanulas/unkp_2018) 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a fogadó felsőoktatási 

intézmény által kijelölt ÚNKP pályázati ügyintézőtől kaphat (az intézményi elérhetőségeket a 

pályázati felhívásokkal együtt megtalálható ÚNKP Ösztöndíj Működési Szabályzat 3. számú melléklete 

tartalmazza). 

Továbbá tájékoztatom, hogy azok a diákok, akik nappali alapképzésen,  

a pályázati kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények valamelyikében 2018 

szeptemberétől első évfolyamon várhatóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és 

akik a “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjpályázatban meghatározott 

középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken előírt helyezéssel/minősítéssel vagy 

ösztöndíjjal NEM RENDELKEZNEK, azonban a pályázati kiírásban előírt tanulmányi eredményeknek 

megfelelnek és vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt kutatási tevékenységet 

végeznek, pályázatot nyújthatnak be az  

Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi 

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázatára. 

Valamint azok a középiskolai diákok, akik bármely munkarendben, osztatlan mesterképzésen a 

pályázati kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények valamelyikében 2018 

szeptemberétől első évfolyamon várhatóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és 

akik a “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjpályázatban meghatározott 

középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken előírt helyezéssel/minősítéssel vagy 

ösztöndíjjal NEM RENDELKEZNEK, azonban a pályázati kiírásban előírt tanulmányi eredményeknek 

megfelelnek és vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt kutatási tevékenységet 

végeznek, pályázatot nyújthatnak be az  

Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi 

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázatára. 

A 2018/2019. tanévben a “Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjpályázat (ÚNKP-

18-5) benyújtásával egyidejűleg a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj pályázat 

(ÚNKP-18-1), illetve Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat (ÚNKP-18-2) nem 

nyújtható be. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.felvi.hu/


A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK MEGTALÁHATÓAK 

 

Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati kiírásai: 

 

www.kormany.hu/ Emberi Erőforrások Minisztériuma / Dokumentumok 

 

www.felvi.hu (https://www.felvi.hu/hallgatoknak/tanulas/unkp_2018) 

 

Közreműködését köszönjük! Intézményében sok sikeres pályázót kívánunk! 

 

2018. április 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Oktatásért Felelős Államtitkárság 

http://www.kormany.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/hallgatoknak/tanulas/unkp_2018

