
 

MOME ÚNKP 2022/2023 tanévre - GYIK 

BA, MA, doktori, Bolyai+, Tehetséggel Fel! 

 

Check-list pályázat benyújtásához 

Benyújtás módja:  

- kizárólag elektronikusan a kategóriának megfelelő email címre,  

- dokumentum hitelesítési szolgáltatással vagy kinyomtatva, aláírva, szkennelve. 

 Tehetséggel fel! Alap- 

képzés 

Mester-
képzés 

Doktori 
képzés 

Bolyai+ 

beküldési email cím unkp_tehetseggel_
fel@mome.hu 

unkp_alap@m
ome.hu 

unkp_mester
@mome.hu 

unkp_doktori
@mome.hu 

unkp_bolyai
@mome.hu 

pályázati adatlap x x x x x 

kutatási terv x x x x x 

pályázói nyilatkozat x x x x x 

MOME befogadó 
szándéknyilatkozata 

(rektor aláírásával) 

x x x x x 

igazolás tanulmányi 
eredményről (Neptun, 
TIOK igazolással) 

- x x - - 

tudományos/művészeti 
eredmények 
dokumentációja 

- x x x - 

igazolás Makovecz 
Hallgatói 
Ösztöndíjprogramban 
részvételről 

- ha van ha van - - 

igazolás 
versenyeredményekről 

x - - - - 

MTA értesítés Bolyai 
János Ösztöndíj 
elnyeréséről 

- - - - x 

 

További nem kötelező, de benyújtható dokumentumok 

Lásd a pályázatok kötelező dokumentációja után felsorolt egyéb művészeti, tudományos 
tevékenységeket. Erősen befolyásolhatja az értékelést, érdemes alaposan átnézni és a szükséges 
dokumentumokat mellékelni a pályázathoz. 
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Ide tartozik pl. a második, harmadik stb. nyelvvizsga benyújtása is. 

 

Kódszámok 

• Alapképzésben résztvevők 2022/23-ben - ÚNKP-22-1  

• Mesterképzésben résztvevők 2022/23-ben: ÚNKP-22-2 

• Doktori képzésre jelentkezők és a komplex vizsgát még nem teljesítő, doktori 
képzésben résztvevők 2022-ban: ÚNKP-22-3-I. 

• Doktori képzésben résztvevők, komplex vizsgát már teljesítők 2021/22-ben: ÚNKP-
22-3-II. 

• Bolyai+ kategória: ÚNKP-22-5 

• Tehetséggel fel! kategória: ÚNKP-22-6 

 

Ösztöndíjas összegek (Ft/fő/hó) 

• alapképzésben részt vevő első vagy felsőbb éves: 100.000,- 

• mesterképzésben részt vevők:    100.000,- 

• doktori képzésben részt vevő:    100.000,- 

• Bolyai+ fiatal oktatói, kutatói ösztöndíjas:  100.000,- 

• Tehetséggel Fel! – leendő alapképzésben elsőévesek: 100.000,- 

   

Pályázható időszakok 

Alap- és mesterképzésben 5 (2022.09.01 – 2023.01.31. vagy 2023.02.01. – 2023.06.30) vagy 10 
hónap (2022.09.01 – 2023.06.30); 

Doktori képzésben 5 (2021.09.01 – 2022.01.31.), 7 (2022.02.01 – 2022.08.31.) vagy 12 hónap 
(2021.09.01. – 2022.08.31.). 

Bolyai+ ösztöndíjas fiatal oktató, kutató kategória 12 hónap (2022.09.01 – 2023.08.31.) 

Tehetséggel fel! kategóriában 5 (2022.09.01 – 2023.01.31. vagy 2023.02.01. – 2023.06.30) vagy 10 
hónap (2022.09.01 – 2023.06.30). 

 

Témavezető 

Ki lehet? 

Egy témavezetőt lehet megnevezni, aki a MOME oktatója vagy kutatója. A pályázó kutatási tervében 
vállalt tudományághoz tartozóan oktatási, kutatási tevékenységet végez és munkaviszonyban van az 
egyetemmel. 

 

Hiánypótlás 

Ha valamelyik pályázati dokumentumot nem tudom leadni határidőig, érvénytelenné válik a 
pályázatom?  



A beérkező pályázatokat a MOME ÚNKP koordinátora formai szempontból ellenőrzi és annak 
befogadásáról értesítést küld a pályázónak. Hiányzó dokumentum esetén egy alkalommal, 5 
munkanapos határidővel van lehetőség a pótlásra. Ha határidőig semmilyen dokumentum nem 
érkezik be, akkor értelemszerűen nincs hiánypótlási lehetőség. 

Mi történik, ha a dokumentumokat nem nyújtom be a hiánypótlás megjelölt határidejéig?  

Ez esetben pályázatát el kell utasítanunk, amelyről e-mailben értesítést küldünk.  

 

Sablondokumentumok és aláírások 

Ki tölti ki és írja alá sablondokumentumokat?  

A felhívásban szereplő vonatkozó sablondokumentumot a pályázónak kell kitöltenie.  

Az Adatlap, a Kutatási terv és Pályázói nyilatkozat dokumentumokat a pályázó írja alá az 
elektronikus beadás előírása szerint. (Kérjük, az aláírás mellett a dátumot se felejtsék el!)  

A Kutatási terv dokumentumot a témavezetővel is alá kell íratni, de ez a beadáskor nem kötelező, 
elegendő a legkésőbb 2022.09.21-ig, az ösztöndíjszerződés megkötéséig. 

A Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata dokumentum aláírója a MOME esetében Fülöp 
József rektor. 

Lehetőség van e szándéknyilatkozat aláíratását az ÚNKP ügyintézőtől kérni: az unkp@mome.hu címre 
2022. május 22-én 23.59-ig teljes körűen kitöltve elküldött dokumentum aláíratását intézzük, majd 
a határidő lejárta előtt az aláírással, szkennelve visszaküldjük, hogy csatolni lehessen a pályázathoz. A 
küldési határidőn túl a dokumentum aláíratásáról egyénileg kell gondoskodni. 

Az aláírások határidőre való megszerzése a pályázó felelőssége. Az aláírás nélküli dokumentumokat 
nem áll módunkban elfogadni.  

 

Extra kutatási terv  

Mit jelent az extra kutatási terv?  

Az ÚNKP kutatási terv nem lehet azonos a BA, az MA vagy a doktori képzésben a tanulmányok 
részeként végzett kutatással, a doktori képzésben vállalt kutatási tervvel vagy az MTA Bolyai ösztöndíj 
kutatási tervével. Természetesen nem kell merőben más témában kutatást vállalni, a már futó 
kutatás / tanulmányokat kiegészítő, illeszkedő kutatási terv engedélyezett. Az ÚNKP Bolyai+ kutatási 
terve az MTA Bolyai ösztöndíj kutatásának oktatásban való hasznosulására fókuszál.  

 

Kell-e erkölcsi bizonyítványt is benyújtani a pályázáskor?  

Nem, a 2022/2023. évi ÚNKP pályázati anyagba nem kell erkölcsi bizonyítványt mellékelni.  

 

Más ösztöndíjak  

Ösztöndíjasként tanulok a doktori iskolában. Pályázhatok egyidejűleg az ÚNKP ösztöndíjra is?  

Igen, ez a pályázat független a doktori képzés finanszírozásától, azaz pályázhat ÚNKP ösztöndíjra 
akkor is, ha ösztöndíjas hallgató a doktori képzésen.  

Más ösztöndíjban is részesülök. Pályázhatok egyidejűleg az ÚNKP ösztöndíjra is?  

Az ÚNKP ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban nem részesülhet egyéb magyar állami költségvetési 
támogatásból finanszírozott ösztöndíjból (pl. Nemzeti Tehetség Program, KDP), vagy részben / 
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egészben európai finanszírozású ösztöndíjból (egyéni kutatástámogatás), ahogy a Pályázói 
nyilatkozat is írja. Amennyiben mégis részesül, még pályázhat az ÚNKP ösztöndíjra, de sikeres ÚNKP 
pályázat esetén, el kell döntenie, hogy a két ösztöndíj közül melyikben kíván részesülni, és a másikról 
le kell mondania.  

 

Tudományági besorolás  

Hol találom meg, hogy az esetemben mi a helyes tudományági besorolás? (említve: Adatlap, 
Felsőoktatási intézményi szándéknyilatkozata) 

A Pályázati kiírás 2. számú mellékletében. A statisztika számára fontos adat. Kérjük a listából 
kiválasztani a pályázó meglátása szerint a kutatási tervéhez legjobban illeszkedő 
Tudományterület/Tudomány- ill. művészeti ág számjelzéseit. Pl. ha a Tudományterüket a 
„művészetek”, ezen belül a Tudomány- ill. művészeti ág az „iparművészet”, akkor a számjelzés: V/3.  

 

Fordítások, másolatok 

Hogyan igazoljam, hogy a fordítások és másolatok megegyeznek az eredetivel?  

A másolatoknak, fordításoknak mindenben meg kell egyezniük az eredeti dokumentumokkal, 
amelyről a pályázó nyilatkozik a Pályázói nyilatkozat sablondokumentumban, külön nyilatkozni nem 
szükséges.  

 

Tehetséggel fel!  

Milyen eredmények jogosítanak fel a Tehetséggel fel! kategóriára való pályázásra?  

A Pályázati kiírás 4.1.5-ös pontjában felsorolt eredmények számítanak. Azon belül a felsorolásban 
elsőként említett számításba jövő művészeti versenyeredményekről itt lehet tájékozódni: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_nyito 

 

Mit írjak az intézmény karához a MOME esetében? (említve: Adatlap, Felsőoktatási intézményi 
szándéknyilatkozata)  

Mivel a MOME-nak nincsenek karai, ezt a részt kérjük üresen hagyni.  

 

Most felvételizem a doktori iskolába. Mi történik, ha nem sikerül a felvételim?  

Sikertelen doktori felvételi esetén a beadott ÚNKP pályázat automatikusan érvénytelenné válik.  
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