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MIT GONDOLUNK A KUTATÓRÓL? 
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MIÉRT JÓ KUTATÓNAK LENNI? 

• „ Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.” –  

Szent-Györgyi Albert 

• Felfedezés, kreativitás, új kihívások 

• Mindig lesz mit felfedezni, és mindig lesznek, akik felfedeznek 

• Változó tudománykommunikáció 

• ITER, CERN, LIGO 
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ELSŐ LÉPÉS A KUTATÓVÁ VÁLÁSHOZ: TDK 

• A TDK a magyar felsőoktatás tehetséggondozási formája a 
Kárpát-medencében 

• 45 anyaországi, 16 határon túli intézmény, 13.000 résztvevő évente 

• Szerepe kiemelt jelentőségű a kutatói utánpótlás és életpálya 
elindításában 

• Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága  
2018 nyarától az NKFIH-ban látja el feladatait 

• A TDK az NKFIH szakmai rendszerében a kutatóvá válás legelső 
szakaszát képviseli, ami meghatározó a sikeres innovációs 
ökoszisztéma működtetésében 



2019: XXXIV. OTDK 

• Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia egyedülálló 
megmérettetési és kapcsolatépítési lehetőség. 

• Pályamunka és előadás: írásbeli bírálat, vita és szóbeli értékelés. 
• A 2019. évben megrendezett XXXIV. OTDK 16 

tudományterületi szekciójában 4118 pályamunkát mutattak be. 

• Kiosztott helyezések: 488 első, 548 második és 324 harmadik. 
• Az OTDK első helyezettek pályázhatnak az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács legrangosabb hallgatói 
elismerésére, a Pro Scientia Aranyéremre. 

• A teljes hallgatói életpályát figyelembe véve 47 fiatal nyerte el  
a Pro Scientia Aranyérmet 2019-ben. 

 

 
5 



ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM (ÚNKP) 
KERETRENDSZERE 

• Indulás: a 2016/2017-es tanévtől 
• Az első évben 2,2 milliárd Ft, majd 4 milliárd Ft keretösszeggel 

• Cél: A tudományos életpálya népszerűsítése, kutatói utánpótlás folyamatos 
biztosítása, kutatók és oktatók pályán tartása, egyetemek tudományos 
teljesítményének fokozása 

• Pályázók köre: alap-, mester- és doktori képzés hallgatói, doktorjelöltek, 
fiatal oktatók/kutatók 

• Ösztöndíj időtartama: 5 vagy 10 hónap, adott tanévhez kötötten 

• Eddigi eredmények: összesen több mint 4600 fiatal kutató nyert el ösztöndíjat 
 



AZ ÚNKP ÚJ PÁLYÁZATAI 

• 2020-as pályázatok megjelenése várhatóan:  2020. január 

• Pályázatok elérhetősége: www.unkp.hu  

• Ösztöndíjak: nettó 50.000-300.000 Ft/hó/fő 

• Támogatottak: alapképzéstől a PhD-val rendelkező fiatal kutatókig 

• A támogatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja  
az NKFI Hivatal szakmai közreműködésével 

http://www.unkp.hu/


TEHETSÉGGEL FEL! PÁLYÁZAT 

• „Tehetséggel fel!” pályázat: a tehetséges, 
versenyeredményekkel rendelkező középiskolások 
számára – a versenyeket és az eredményeket a felhívás 
tartalmazza (pl. OKTV 1-10. helyezettek, Ifjúsági 
Innovációs Verseny helyezettek stb.) 

• Nyerési arány a Tehetséggel fel! pályázatok 
esetén: 100 % 

• Pályázat benyújtása: abban a felsőoktatási 
intézményben, ahova felvételizett a diák 
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ÚNKP A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

 

 

Hasznosulás:  

hallgatói, doktori hallgató, doktorjelölti, fiatal kutatói kutatások, segítség az ösztöndíjasok 
akadémiai pályán való elindításában, pályán tartásában 
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ÚNKP kerettel rendelkező felsőoktatási intézmények száma 25 

Ösztöndíjas támogatások összege 2 400 000 000 Ft 

A benyújtott pályázatok ösztöndíjas támogatási igénye 2019-ben 5 476 125 000 Ft 

Intézményi működési és kutatási keret:  1 600 000 000 Ft 

2019-ben beadott pályázatok száma:  4386 db 

A 2019-es évben támogatott pályázatok száma:  2003 fő 



 

 

 

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


