ELNÖKI TESTÜLET

38/2020. (VI. 29.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) 2020/2021. tanévre vonatkozó feladatai
végrehajtásának szabályozása a Budapesti Corvinus Egyetemen
Rendelkezés célja, hatálya, jogszabályi környezete
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti
felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.
Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói utánpótlást, a tudományos pályán történő elindulást, a
pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló,
tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.
Az ÚNKP-t a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
kiválósági kormányrendelet) szabályozza, a 9-12. §. határozza meg az ösztöndíj támogatási időtartamát,
az ösztöndíj összegét. A pályázás és a kiválasztás eljárásrendjét az Ösztöndíjprogram Működési
Szabályzata (a továbbiakban: működési szabályzat) tartalmazza, amelyet az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (továbbiakban Támogató) határoz meg. A kiválósági kormányrendelet 12.§-a értelmében az
ösztöndíjak odaítéléséről a Támogató dönt.
Az intézményi ÚNKP támogatás több keretből áll:
- „A” keret: az alap- és mester- (osztott/osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíja,
valamint az intézményi 40%-os támogatás (a továbbiakban: „A” keret),
- „B” keret: a doktori képzésben részt vevő hallgatók, valamint az intézményi 40%-os támogatás (a
továbbiakban: „B” keret).
- „C” keret: a doktori képzés keretében az abszolutóriumukat megszerzett hallgatók, akik a PhD/DLAfokozatukat (továbbiakban: doktori fokozat) a pályázat benyújtásakor még nem szerezték meg; a doktori
fokozatukat 2017. január 1. után megszerző fiatal alkotók és kutatók ösztöndíja, valamint az intézményi
40%-os támogatás (a továbbiakban: „C” keret).
- ÚNKP „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: „Tehetséggel
fel!” elkülönített keret)
- ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: Bolyai+ elkülönített
keret). Ez utóbbi kettő elkülönített támogatási keret nem kerül előzetesen felosztásra a fogadó
felsőoktatási intézmények között.
A fogadó intézményben az „A”, „B” és „C” keretre beérkezett pályázatok bírálatát követően elkészített
intézményi támogatási javaslat összeállításakor valamennyi érvényes és megfelelő minősítéssel
rendelkező „Tehetséggel fel!” és „Bolyai+” pályázat felterjesztésre kerül a Támogató felé.
A Budapesti Corvinus Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a pályázó kutatását befogadó intézményi
nyilatkozat birtokában az alábbi természetes személyek pályázhatnak:
„A” keretre
- a 2020/2021. tanévre alapképzésre teljes idejű (nappali), mester- (osztott/osztatlan) képzésre
bármely munkarendre jelentkezők,
- jelenleg az Egyetemen alapképzésben részt vevő, és ezt a jogviszonyt a 2020/2021. tanévben
teljes idejű képzésen (nappali) folytatni tervező alapképzésre jelentkező hallgatók,
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-

jelenleg az Egyetemen mester- (osztott/osztatlan) képzésben részt vevő, és ezt a jogviszonyt a
2020/2021. tanévben bármely munkarendben folytatni tervező mester (osztott/osztatlan)
képzésre jelentkező hallgatók.

„B” keretre
- az Egyetemre a 2020/2021. tanévre bármely munkarendben doktori hallgatói képzésre
jelentkező,
- jelenleg az intézménynél doktori hallgatói képzésben részt vevő és ezt a jogviszonyt a 2020/2021.
tanévben bármely munkarendben folytatni tervező doktori hallgatók.
„C” keretre
-

-

a doktori képzésben az abszolutóriumukat a pályázat benyújtásáig megszerzett hallgatók, akik a
doktori fokozatukat a pályázat benyújtásakor még nem szerezték meg (a továbbiakban:
doktorvárományos);
fiatal kutatók, akik doktori fokozatukat 2017. január 1. után, az ösztöndíjas jogviszony kezdetéig
megszerezték (a továbbiakban: posztdoktor).

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti pályázó
ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahol vendéghallgatói jogviszonyban áll, az ÚNKP keretében
pályázatot nem nyújthat be.
Ösztöndíj pályázatok összege a 2012/2021. tanévben (Ft/fő/hó):
1.1) Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
alapképzésben részt vevő első évesek ösztöndíj összege: 100.000.1.2) Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
alapképzésben részt vevő felsőbb évesek ösztöndíj összege: 100.000.2.1) Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
osztatlan mesterképzésben részt vevő első évesek ösztöndíj összege: 100.000.2.2) Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
osztatlan mesterképzésben részt vevő felsőbb évesek,
illetve osztott mesterképzésben részt vevők ösztöndíj összege: 100.000.3.) Felsőoktatási Doktori Hallgatói Ösztöndíj
doktori képzésben részt vevők ösztöndíj összege: 100.000.4) „Tudománnyal Fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj összege:
200.000.5) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj összege: 200.000.6) „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj összege: 100.000.Az ösztöndíjak 5 hónap, 6 hónap, 7 hónap vagy 12 teljes hónap időtartamra (töredékhónap nem
lehetséges) kerülnek odaítélésre az alábbiak szerint:
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- alap, mester (osztatlan), doktori képzésben részt vevő hallgató esetén 5 (2020. szeptember 1. – 2021.
január 31.) vagy 7 (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), vagy 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021.
augusztus 31.)
- „Tehetséggel fel!” kategória esetében 5 (2020. szeptember 1. – 2021. január 31.) vagy 7 (2021. február
1. – 2021. augusztus 31.), vagy 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.)
- ,,Tudománnyal fel” doktorvárományos esetén megszakítás nélkül 6 hónap vagy 12 hónap, 2020.
szeptember 1. – 2021. augusztus 31. között.
-„Bolyai+” Ösztöndíjas fiatal oktató, kutató esetén megszakítás nélkül 12 hónap, 2020. szeptember 1. –
2021. augusztus 31. között.
Összeférhetetlenség
Amennyiben az ösztöndíjas időszakban a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység részben/egészben
azonos egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési, vagy egyéb forrásból származó ösztöndíj
esetében vállaltakkal, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységgel, úgy az
ösztöndíjasnak választania kell a két támogatás közül: az egyikről le kell mondania, mert csak egyet vehet
igénybe.
Amennyiben a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység teljes egészében eltér egyéb
részben/egészben magyar állami költségvetési, vagy egyéb forrásból származó ösztöndíj esetében
vállaltakkal, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységtől, és az ösztöndíjas
vállalja, hogy azonos időszak alatt mindegyik vállalásnak eleget tud tenni, úgy az azonos időszak alatt,
egyszerre is igénybe vehetők a támogatások.
Keretek közötti forrás átcsoportosítás intézményen belül
A Fogadó felsőoktatási intézmény rektora a „B” és a „C” keretek között az NKFIH utólagos tájékoztatása
mellett az átcsoportosítás indokainak megjelölésével a forrást – szakmai indokok alapján – szabadon
átcsoportosíthatja.
Információs oldal
1. §
(1) Az ÚNKP intézményi végrehajtását ellátó operatív szervezeti egység a Pályázati Projektmenedzsment
(a továbbiakban PPM) a tudományos rektorhelyettes szakmai irányításával. A megfelelő
információáramlás biztosítására az Egyetem az alábbi információs oldalt működteti, amelyen
folyamatosan közzéteszi az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól (a továbbiakban: Támogató)
kapott információkat:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/osztondij/uj-nemzeti-kivalosagi-program-unkp/ujnemzeti-kivalosagi-programrol/
Operatív feladatok ellátói
2. §
(1) Intézményi ÚNKP koordinátor Dr. Cser Erika (cser.erika@uni-corvinus.hu )
Az ÚNKP koordinátor feladatai:
a) az ÚNKP népszerűsítése intézményen belül,
3
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b) a pályázattal kapcsolatos intézményi feladatok koordinálása a rektorral és a kancellárral
egyetértésben,
c) ÚNKP pályázati ügyintéző(k) kijelölése a rektorral és a kancellárral egyetértésben,
az intézményen belüli operatív ÚNKP feladatok ellátására,
d) a rektor, valamint a doktori tanács elnökének tájékoztatása az intézményi és az őket érintő
feladatokról,
e) a rektor, valamint az Egyetemi Doktori Tanács elnökének iránymutatása alapján szakértői kör
kijelölése a pályázatok, a szakmai záró beszámolók szakértésére,
f) intézményi ÚNKP támogatási javaslat összeállításával kapcsolatos feladatok, valamint annak
továbbítása a Kezelő szerv felé,
g) a költségterv összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása és megküldése a Kezelő szerv
felé,
h) az intézmény záró szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elkészítésével kapcsolatos
feladatok koordinálása, valamint megküldése a Kezelő szerv részére,
i) kapcsolattartás az ÚNKP szakmai koordinátorával az ÚNKP kapcsán felmerülő kérdésekben,
j) az ÚNKP ügyintéző(k) munkájának koordinálása és irányítása.
(2) Intézményi ÚNKP ügyintézők:
Kovács Eszter (eszter.kovacs@uni-corvinus.hu)
Tyukász-Hartl Viktória ( viktoria.hartl@uni-corvinus.hu )
Az ÚNKP-ügyintéző feladatai:
a) a pályázással kapcsolatos információk helyben szokásos módon történő közzététele, a pályázati
kiírások megjelenésének népszerűsítése az intézményen belül az ÚNKP koordinátor
iránymutatása alapján,
b) a pályázat benyújtásával kapcsolatos pályázói kérdések megválaszolása,
c) a pályázatok befogadása, a beérkezett pályázatok feldolgozása, a pályázatok formai ellenőrzése,
d) a hiánypótlási értesítések megküldése, a hiánypótlások befogadása, a pályázat
érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítása,
e) a pályázatok tartalmi értékelésre történő kiadása,
f) a szakértői értékelések összesítése, az értékelések előkészítése rangsorolásra; az elsőéves
hallgatók felvételi eredményének nyomon követése, esetleges sikertelen felvételi esetén az
ÚNKP támogatási javaslatból való törlése,
g) a pályázók kiértesítése a nyertes pályázatuk eredményéről,
h) kapcsolattartás a pályázókkal, a szükséges nyilatkozatok, egyéb dokumentumok bekérése,
i) az Ösztöndíjas jogviszony-igazolások összegyűjtése, figyelemmel kísérése,
j) az Ösztöndíjszerződésekkel kapcsolatos adminisztrációs és érdemi feladatok ellátása,
k) a Támogatói Okirattal/Támogatási Szerződéssel/Megállapodással kapcsolatos adminisztrációs
és érdemi feladatok ellátása,
l) az Ösztöndíjas szakmai záró beszámolójával kapcsolatos adminisztrációs és érdemi feladatok
ellátása,
m) az intézmény záró szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátása
4
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A pályázatok benyújtása, formai ellenőrzése, hiánypótoltatás
3. §
(1)
Jelen utasítás I. pontjában felsorolt ösztöndíj kategóriák esetében a pályázatokat 2020. június
30-ig kell benyújtani elektronikus úton, unkp_bce@uni-corvinus.hu e-mail címen.
(2)
A pályázatok formai ellenőrzését, és szükség esetén a hiánypótoltatási feladatokat az ÚNKP
ügyintéző végzi, illetve koordinálja 2020. július 13-ig.
(3)
Amennyiben a pályázat formai ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat hiányos,
és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat hiánypótlással
formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót egy alkalommal elektronikus értesítésben – a hibák,
hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának egyidejű megjelölése mellett − hiánypótlásra szólítja fel,
legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
A pályázatok rangsorolása, döntési javaslat
4. §
(1) Az alapképzésben, mesterképzés részt vevő hallgatók, valamint a fiatal kutatók pályázatát a
Tudományos rektorhelyettes által felkért szakértői bizottságok véleményezik és értékelik a pályázati
útmutatóban megadott értékelési szempontrendszernek megfelelően (előbírálati szakasz).
(2) Minden egyes pályázatot a felkért szakértői bizottság minimum két szakértője véleményezi. A két
szakértői vélemény pontszámának átlaga adja a pályázat értékelését. Amennyiben a két szakértői
vélemény 30 pontnál nagyobb eltérést mutat, úgy a bizottság harmadik szakértőt von be, és a pályázat
értékelését a három szakértői vélemény átlaga adja. Az összeférhetetlenségről minden szakértő, a
pályázat értékelésekor a bírálati lapon írásban nyilatkozni köteles.
(3) Az előbírálati szakaszt követően az oktatási rektorhelyettes, a tudományos rektorhelyettes és az
utóbbi által felkért szakértői bizottság javaslatára az Egyetem rektora dönt a végső egyetemi rangsorról,
megállapítva a nyertes pályázók és a tartalék listára kerülő pályázók körét.1 Ezt a végső listát a rektori
titkárság küldi az egyetemi ÚNKP koordinátornak 2020. július 31-ig.
5. §
(1) A „B” keret esetében az Egyetem hét doktori iskolája között az ODT algoritmus intézményen belüli
alkalmazásával ún. induló pénzügyi keret kerül meghatározásra, amely a beérkezett pályázatok száma
és minősítése alapján a (2) bekezdésben meghatározott előbírálati szakaszt követő végső egyetemi
rangsor felállítása során szakmai indok alapján módosítható és véglegesíthető.
(2) A doktori képzésben részt vevő hallgatók és doktorvárományosi és posztdoktorok pályázatát a
Corvinus Doktori Iskolák (a továbbiakban CDI) főigazgatója által felkért szakértői bizottság véleményezi
és értékeli a pályázati útmutatóban megadott értékelési szempontrendszernek megfelelően (előbírálati
szakasz).
(3) A bírálatra a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az előbírálati szakaszt követően a doktori tanács elnöke állítja fel a végső egyetemi rangsort a doktori
A döntési listában szereplő pályázói létszám 30%-a arányában szintén rangsorolt tartaléklista megjelenítése szükséges, az
esetleges visszalépők, vagy egyéb ok miatt kieső nyertesek pótlásának érdekében. A tartaléklistát nem célcsoportonként,
hanem az összes célcsoportot vegyesen, pontszám szerint rangsorolva szükséges összeállítani, de külön-külön az „A” és „B”
keret esetében
1
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hallgatók, a doktorvárományosi, valamint a posztdoktorok pályázatának esetében a tudományos
rektorhelyettes és CDI főigazgatója által delegált személyekből álló bizottság javaslatára, megállapítva a
nyertes pályázók körét, kialakítva a tartaléklistát. A nyertesnek jelölt pályázók végső listáját a bizottság
megküldi az egyetemi ÚNKP koordinátornak 2020. július 31-ig.
Rangsorolás
6. §
(1) A pályázatokat ― a 4. § (4) és az 5. § (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően ― legkésőbb 2020.
augusztus 07-ig kell rangsorolni. A bíráló bizottságok a rangsorolt pályázatok listáját megküldik az ÚNKP
koordinátornak, aki a szakértői értékeléseket tartalmazó összesített listát megküldi a tudományos
rektorhelyettesnek. A végső egyetemi rangsort a tudományos rektorhelyettes javaslata alapján az
egyetem rektora hagyja jóvá.
(2) A döntési javaslatot indoklással együtt a Tudományos Rektorhelyettesi Iroda küldi meg a Támogató
részére legkésőbb 2020. augusztus 11-ig. (Elektronikus beküldés 2020. augusztus 07.)
Támogatói döntést követő feladatok
7. §
(1) Az ÚNKP ügyintézők a támogatói döntés kézhezvételét követő öt munkanapon belül, de legkésőbb
2020. augusztus 28-ig elektronikus úton értesíti az ösztöndíjasokat a döntésről, a pályázatuk
elfogadásáról, tartaléklistára helyezéséről vagy elutasításáról, és összesítve közzéteszik az eredményt
az ÚNKP-t kezelő Pályázati Projektmenedzsment (PPM) honlapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntési értesítéssel egyidejűleg a PPM felszólítja a nyertes
pályázókat az ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat 2020. szeptember 21-éig történő benyújtására
(3) Hallgatói beiratkozások, doktorjelölti jogviszony létesítésének, valamint az arról szóló
jogviszony igazolások PPM által történő központilag történő bekérésének határideje: 2020.
szeptember 21.
Az ösztöndíjas jogviszonyt 2020. szeptember 20. után létesítők esetén a hallgatói (alap-, mester
/osztatlan/ képzés esetén a keresztfélévesek), oktatói, kutatói jogviszony igazolás hiányában az
ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat legkésőbbi leadási határideje a PPM-re történő leadási
határideje: 2020. szeptember 21;
(4) A PPM (2) és (3) bekezdések alapján elkészíti ― a támogatott ösztöndíjasok célcsoportonkénti döntési
listái és az ösztöndíjas jogviszonyok igazolása alapján ― az Egyetem végleges, célcsoportonkénti
ösztöndíjas támogatási listáit. A névsort megküldi a Kezelő szerv útján a Támogató részére 2020. október
22-éig. Amennyiben az ösztöndíjas támogatási lista valamely támogatottja úgy nyilatkozik, hogy nem
kívánja igénybe venni az ösztöndíjat, vagy nem nyilatkozik az ösztöndíj elfogadásáról és az ösztöndíjas
jogviszony alapjául szolgáló hallgatói jogviszony 2020. szeptember 21-ig nem jön létre, úgy a kieső
nyertes pályázó helyére az azonos célcsoport tartaléklistáján szereplő sorban következő pályázó lép.
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Ösztöndíjszerződések megkötése
8. §
(1) Az ösztöndíjszerződések megkötését a jogviszony létesítéssel egy időben meg kell indítani és
legkésőbb 2020. október 16-ig meg kell kötni.
(2) Érvényét veszti a Támogatói döntés, ha az Ösztöndíjszerződés a szerződéskötésről szóló intézményi
értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ösztöndíjas mulasztásából, vagy neki felróható
egyéb okból nem jön létre.
(3) Az ösztöndíjszerződésekről szóló intézményi kimutatást legkésőbb 2020. október 22-ig meg kell
küldeni a Támogató részére.
Ösztöndíjak folyósítása, dologi keret felhasználása
9. §
(1) Az ösztöndíjakat - az Egyetem folyósítja az ösztöndíj szerződésben rögzítettek szerint két részletben:
- első 5 havi ösztöndíj teljes összegét 2020. december 31-ig
- második 7 illetve 12 havi ösztöndíj teljes összege 2021. március 31-ig kerül kifizetésre a
Neptunon keresztül és/vagy közvetlenül bankszámlára.
(2) Az ösztöndíj után járó 40%-os intézményi támogatás 50%-át az ösztöndíjra jogosult igényei szerint
használhatja fel a kutatással összefüggő dologi és felhalmozási költségekre. Az intézményi keret
felhasználására az Egyetem hatályos belső szabályzatai az irányadóak. A szabályzatok, utasítások
egyéb szabályzók elérhetőek: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatokutasitasok/. Az elszámolására az Egyetem nevére és címére kiállított számla ellenében van mód.
(2/A) Az intézményi keret kiemelten az alábbiakra használható:
a) laptop beszerzése (ISZK által kiadott közbeszerzési szerződéses partneren keresztül, a
megadott
eszközlista
alapján
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-acorvinuson/informatikai-szolgaltatasok/informatikai-beszerzesek-masolat/
b) kiküldetés – belföldi vagy külföldi konferencia, kutatóút (hatályos kiküldetési szabályzat szerint)
c) irodaszer, papír beszerzés, nyomdai szolgáltatás igénybevétel (közbeszerzési partneren
keresztül)
d) könyvbeszerzés (közbeszerzési partneren keresztül)
e) fordítás, lektorálás
f) egyéb dologi költségek (képzés, nyelvtanfolyam stb.)
(3) A beszerzési igények, megrendelések, valamint az azok alapján keletkező számlák leadása, a
költségek elszámolása kizárólag a megjelölt Pályázati Pénzügyi Iroda ügyintéző(i)n keresztül történik.
Az intézményi keret az ösztöndíjas időszak alatt használható fel. A beszerzésekre, megrendelésekre
vonatkozó előzetes fedezetvizsgálatok (megrendelő, szerződés stb.) leadási határideje 2021. április 28.;
a 2020/2021 tanév I. félévében támogatottak esetében 2020. december 16.
A számlák kézhezvételt/elkészítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2021. július 15-ig a
2020/2021. tanév I. félévében támogatottak esetében 2020. január 15-ig leadandók a Pályázati Pénzügy
ügyintéző(i)nek.
(3/A) Fentiek alól kivételt képeznek:
- laptop igénylés; leadási határidő 2020. december 10.
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- irodaszer igénylés; leadási határidő 2020. december 10. és 2021. április 14.
A határidőt követően beszerzési igényt, illetve számlát nem fogadunk be, így azon költségek ÚNKP keret
terhére nem elszámolhatók.
(4) Az ÚNKP keretében beszerzett eszközök, megvásárolt könyvek az Egyetem tulajdonát képezik és
azoknak hatályos számviteli politika szerint az Egyetem leltárjába kerülnek. A beszerzett laptopok és
egyéb eszközök nyilvántartása, illetve kivitele az alábbiak szerint történik:
a) Egyetemi hallgatók esetében az adott eszköz a PPM leltárkörzetébe kerül. A hallgató az
ösztöndíjas időszakra az adott eszközt használatba kapja átadás-átvételi jegyzőkönyv (kiviteli
engedély) alapján. A hallgató az eszköz bekerülési értékének megfelelő anyagi felelősséget vállal
az eszközért. A használatba kiadott eszközt legkésőbb az ösztöndíjas időszak lejártának napján
vissza kell szolgáltatni a Kutatási Igazgatóságnak.
b) Egyetemi közalkalmazottak esetén a beszerzett eszköz az egyetemi szabályzatoknak
megfelelően közalkalmazotti jogviszony szerinti szervezet, illetve közvetlenül az ösztöndíjas
szervezeti egységének leltárjába kerül.
10. §
(1) Amennyiben az Egyetem szerződésszegésről, jogszabálysértésről, az Ösztöndíjszerződéstől való
elállásra, vagy annak felmondására okot adó egyéb körülményről, illetve visszafizetési kötelezettség
keletkezéséről szerez tudomást, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.
Intézményi támogatás
11. §
(1) A kutatási tervek alapján a PPM a Pályázati Pénzügyi Iroda szakmai támogatása mellett elkészíti az
intézményi támogatás felhasználásának költségtervét, valamint azok kötelező nyilatkozatait és benyújtja
a Támogatónak 2020. szeptember 14-éig.
Egyetemi ÚNKP rendezvény
12. §
(1) Az Egyetem 2021. június 15. napjáig intézményi ÚNKP rendezvényt szervez, amelynek célja, hogy
intézményen belül az ÚNKP ösztöndíjasok a témavezetőjük jóváhagyását követően bemutassák kutatási
eredményeiket. A PPM a rendezvény előtt 60 nappal értesíti a támogatottakat és témavezetőiket a
rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és a bemutatás módjáról.
Záró beszámoló
13. §
(1)
Az ösztöndíjasok az ösztöndíj felhasználásáról a kiadott útmutató alapján záró szakmai
beszámolót készítenek, amelyet az öt hónapos ösztöndíjasok esetében 2021. február 12-ig, 7 illetve 12
hónapos ösztöndíjasok esetében 2021. szeptember 11-ig kell megküldeni az alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő, és a „Tehetséggel fel” ösztöndíjasok a PPM ÚNKP
ügyintéző részére az Egyetem rektorának címezve.
A Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíjasok az ösztöndíj felhasználásáról a kiadott útmutató alapján záró
szakmai beszámolót készítenek az öt hónapos ösztöndíjasok esetén 2021. február 12-ig, 7 illetve 12
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hónapos ösztöndíjasok esetében 2021. szeptember 11-ig. kell megküldeni a felsőoktatási intézmény
doktori tanács elnökének címezve, a PPM ÚNKP ügyintéző részére
A Bolyai+ Ösztöndíjasok az ösztöndíjszerződésben rögzített ösztöndíjas időszak utolsó napjától számított
10 napon belül záró szakmai beszámolót készít, amelyet megküld PPM ÚNKP ügyintéző részére az
Egyetem rektorának címezve.
(2) A PPM kiadja a szakmai beszámolókat szakértői véleményezésre. A szakértői vélemények
jóváhagyásának határideje 2021. szeptember 25. A nem megfelelő teljesítésű bírálatot kapott záró
szakmai bírálat esetében a PPM az ÚNKP ÖMSZ szerint jár el.
Elszámolás
14. §
(1) A támogatás felhasználásáról (az intézményi támogatás felhasználásáról, az ösztöndíjak kiutalásának
igazolásáról, valamint alapképzés, mesterképzés és osztatlan képzés esetén az ösztöndíj 50%-ának
felhasználását engedélyező témavezető általi igazolásáról) az Egyetem záró szakmai és pénzügyi
beszámolót készít a Támogatói Okiratban foglaltak szerint, és azt a megadott határidőben megküldi a
Támogatónak.
Hatályba lépés
15. §

Jelen rendelkezés a közzétételének napján lép hatályba és az ÚNKP keretében a 2020/2021. tanévre
meghirdetett pályázatok ― az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott működési
szabályzatban meghatározott ― intézményi feladatainak végrehajtására terjed ki. Jelen rendelkezés
hatálybalépésével az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen a
2017/2018. tanévre meghirdetett pályázatok intézményi feladatainak végrehajtásáról szóló 13/2017. (VI.
15.) számú rektori-kancellári együttes utasítás hatályát veszíti.

Készítette:

Cser Erika, szakmai vezető

2020. június 25.

Jóváhagyta:

Elnöki Testület

2020. június 27.

Kiadta:

Sárközi-Kerezsi Marica,
2020. június 29.
igazgatási és szabályozási
szolgáltatásokért felelős jogi
vezető
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