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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) az Új Nemzeti 

Kiválóság Programhoz (röviden: ÚNKP) kapcsolódó feladatokat a nemzeti felsőoktatási 

kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Kormányrendeletben, az Emberi Erőforrások Minisztere 

által kiadott Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj Működési Szabályzatában, illetve 

útmutatókban foglaltak, valamint a jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint kell 

megszervezni és lebonyolítani. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Szabályzat célja és hatálya 

1.§ 

(1) A szabályozás célja, hogy meghatározza az Új Nemzeti Kiválóság Programmal 

kapcsolatos, Egyetemen belüli feladatokat és azok felelőseit. 

(2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed azokra az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási 

vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, akikre 

vonatkozóan előírást tartalmaz. 

 

II. AZ ÚNKP-VAL KAPCSOLATOS FELADATOKRA KIJELÖLT SZEMÉLYEK 

2.§ 

(1) Az Egyetemen belül az ÚNKP koordinátora a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes. 

A koordinátor tartja a kapcsolatot a pályázat kiírójával. 

(2) Pályázati ügyintézőnek (továbbiakban: ügyintézők) a megítélt intézményi keretek alapján 

legalább két személyt kell kijelölni, egyet az Oktatási és Tanulmányi Osztály, egyet a Doktori 

Iskola munkatársai közül. Az ügyintézők tartják a kapcsolatot a pályázókkal, a szakértőkkel 

és az ösztöndíjasokkal. 

(3) Az ügyintézők feladata a pályázat végrehajtásához kapcsolódóan a szükséges beszerzések 

ügyintézése és figyelemmel kísérése az Egyetem belső szabályainak betartása mellett, a 

pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, ezen belül különösen, hogy 

figyelemmel legyenek a határidőkre, és azok betartására felhívják mindazok figyelmét is, 

akiknek a pályázatokkal kapcsolatban az Egyetemen belül feladatuk van. 

 

III. AZ ÚNKP EGYETEMEN BELÜLI LEBONYOLÍTÁSA 

3. § 

(1) Az ügyintézők a koordinátor iránymutatásával gondoskodnak az aktuális pályázati 

lehetőségek egyetemi honlapon való közzétételéről és az érintettek elektronikus úton történő 

tájékoztatásáról, megválaszolják a pályázói kérdéseket, majd a benyújtott és egyedi pályázati 

azonosítóval ellátott pályázatokhoz kiadják az átvételi elismervényeket, ellenőrzik a 

beérkezett pályázatok formai megfelelőségét, és ha szükséges, bekérik a hiánypótlásokat. 
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(2) Az ügyintézők ezt követően a rektor, illetve az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 

iránymutatása alapján a koordinátor irányításával írásban felkérik a pályázatok értékelésére 

kijelölt szakértőt vagy szakértőket, megküldik számukra a pályázatokat, és egyúttal 

tájékoztatják őket az értékelés szempontjairól, valamint a leadási határidőről. Az elkészült 

értékeléseket összesítve továbbítják a rangsorolást végző illetékesnek, azaz a rektornak vagy 

az Egyetemi Doktori Tanács elnökének és a koordinátornak. 

(3) Az ügyintézők által az elvárt formátumban megszerkesztett, a rektor, illetve az Egyetemi 

Doktori Tanács elnökének aláírásával ellátott, indokolt támogatási listát és tartaléklistát a 

koordinátor továbbítja a pályázat kiírójának.  

(4) A pályázat kiírója döntési listájának beérkezését követően az ügyintézők értesítik a 

pályázókat, illetve az előírt módon közzéteszik a döntés adatait. 

(5) Az ügyintézők ellenőrzik és összegyűjtik az ösztöndíjasok jogviszony-igazolásait. 

(6) A koordinátor iránymutatásai alapján az ügyintézők és a gazdasági igazgató elkészítik a 

támogatási keret felhasználásának költségtervét, amit a rektor és a kancellár jóváhagyását 

követően a koordinátor nyújt be a pályázat kiírójának. 

(7) Az ügyintézők koordinálják az ösztöndíjszerződések megkötését.  

(8) A támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíjak folyósítását a jogosult 

ösztöndíjasok felé a Gazdasági Igazgatóság végzi, az ügyintézőktől kapott írásbeli 

tájékoztatás (feljegyzés) alapján. 

(9) Amennyiben a támogatási szerződésben foglaltakhoz képest változás következik be az 

Egyetem oldaláról, a koordinátor tájékoztatja a pályázat kiíróját, és ha szükséges, 

kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását. A koordinátor értesíti a pályázat kiíróját 

abban az esetben is, ha bármilyen egyéb, a szerződéshez kapcsolódó körülményben változás 

következik be. 

(10) Az ügyintézők az ösztöndíjasok záró beszámolója szakmai megfelelőségének 

értékeléséhez és minősítéséhez a rektor, illetve az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 

iránymutatása alapján a koordinátor irányításával írásban felkérik a kijelölt szakértőt vagy 

szakértőket, megküldik számukra a beszámolókat, és egyúttal tájékoztatják őket az értékelés 

szempontjairól, valamint a leadási határidőről. A beérkező véleményeket az ügyintézők 

összesítik. A korábban elnyert ösztöndíj megújítására pályázó jelöltek beszámolójának 

értékelését az ügyintézők egyúttal megküldik a pályázatok rangsorolását végző személynek. 

(11) Az Egyetem a támogatások felhasználásáról szóló záró szakmai beszámolóját és a 

pénzügyi elszámolást az ügyintézők készítik elő, a pénzügyi elszámolást a gazdasági 

igazgatóval egyeztetik és jóváhagyatják. Az elkészült záró szakmai beszámolót és a pénzügyi 

elszámolást a rektor és a kancellár jóváhagyását követően a koordinátor nyújtja be a pályázat 

kiírója felé. 

(12) Az ügyintézők összegyűjtik, és további megőrzésre átadják a koordinátornak az aktuális 

évi ÚNKP-val kapcsolatos valamennyi iratot. 

 

IV. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

4. § 

(1) Összeférhetetlen, és ezért nem vehet részt a pályázatok, illetve az ösztöndíjasok záró 

beszámolójának értékelésében, a rangsor felállításában az a személy, aki a 
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pályázóval/ösztöndíjassal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 

hozzátartozói kapcsolatban van, vagy bármely egyéb ok miatt nem várható el tőle a pártatlan 

és tárgyilagos véleményalkotás. 

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően a főtárgyat oktató tanár nem értékelheti saját 

tanítványának pályázatát vagy szakmai záró beszámolóját. 

 

V. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

5.§ 

(1) Az alapképzésben, mester- (osztatlan) képzésben hallgatói jogviszonyban állók/részt venni 

szándékozók részére meghirdetett pályázatok elbírálásánál  az Emberi Erőforrások 

Minisztere által kiadott Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj Működési 

Szabályzatában, illetve a vonatkozó pályázati kiírásában szereplő szempontokon túl  az 

eddigi tudományos, művészeti eredmények között az országos szervezésű művészeti, illetve 

művészeti tanulmányi versenyek eredményeit is figyelembe kell venni. 

(2) Az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóját, az alábbi szempontok szerint kell értékelni: 

 

Értékelési szempont  maximum 

pontszám  

A kutatási / művészeti program megvalósulása  

A vállalt és megvalósított kutatási / művészeti program egymásnak való 

megfelelése és a megvalósítás leírása, az esetleg eltérések megadása és 

indoklása. Itt kap helyet magának a témaválasztásnak az értékelése, 

minősítése. 

20 

A kutatási / művészeti program eredményei, rendezvények, 

publikációk, illetve publikálásra elkészült kéziratok tételes felsorolása  

Megjelent tudományos publikációk, megtartott konferenciaelőadások, 

publikálásra elkészített tanulmányok / megtartott koncertek, kiadott, illetve 

elkészült hangfelvételek felsorolása. Minden esetben vizsgálandó a 

publikáció, előadás, koncert "fóruma", alkalma. Fontos szempont lehet a 

vállalkozás hatóköre (helyi, hazai, nemzetközi). 

40 

Az eredmények tartalmi ismertetése   

A vállalt és megvalósított kutatási / művészeti program eredményeinek 

bemutatása, jellemzése, azok jelentőségének kiemelésével. Vizsgálandó, 

mennyire lezárt és teljes a program megvalósítása.  

30 

Az eredmények várható további hasznosítása  

A kutatási / művészeti program elért eredményeinek további 

hasznosíthatóságának, valamint folytathatóságának jellemzése. Vizsgálandó, 

illeszkedik-e más kutatási / művészeti programok közé, építhető-e rá további 

program. 

10 

Összesen:  100 

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott értékelési szempontokon túl, az eddigi tudományos, 

művészeti tevékenységet és a kutatási tervet érintő új értékelési szempont alkalmazását a 

rektor, illetve az Egyetemi Doktori Tanács elnöke javaslatára a Szenátus hagyja jóvá.   
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(4) Az ebben a fejezetben meg nem határozott értékelési szempontok alkalmazását és a záró 

beszámolóknál a (2) bekezdésben meghatározottakon túli értékelési szempontok alkalmazását 

a rektor, illetve az Egyetemi Doktori Tanács elnöke hagyja jóvá.  

 

VI. ÖSZTÖNDÍJASOK SZAKMAI ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 

6.§ 

(1) A szakmai záró beszámoló (továbbiakban: záró beszámoló) elkészítésére az ügyintéző 

annak benyújtási határideje előtt 1 hónappal felhívja az ösztöndíjas figyelmét. Ennek során 

megküldi a záró beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásokat, az értékelési szempontokat, a 

leadási határidőt, a leadás helyét és módját és az 1. sz. melléklet szerinti, „Beszámoló minden 

pályázat típus esetén” című iratmintát. 

(2) Az ösztöndíjasok záró beszámolójának tartalma: 

 Bevezetés: A tudományos program vagy művészeti program tárgya, címe, 

 A kutatási / művészeti program megvalósulása, 

 A kutatási / művészeti program eredményei, rendezvények, publikációk, illetve 

publikálásra elkészült kéziratok tételes felsorolása, 

 Az eredmények tartalmi ismertetése, 

 Az eredmények várható további hasznosítása, 

 Kötelező mellékletek: a megvalósult események, rendezvények (oktatás, konferencia, 

koncert) dokumentációja, megvalósult publikációk, elkészült kéziratok. 

(3) A záró beszámolókat az ügyintézőkhöz kell elektronikusan és egy nyomtatott, az 

ösztöndíjas által aláírt példányban benyújtani. A záró beszámoló az Egyetem polgárai 

számára nyilvános.   

(4) A záró beszámolók szakmai megfelelőségének értékelését és minősítését az ösztöndíjas 

kutatási tervének figyelembevételével az Egyetem szakértő(k) bevonásával végzi.  

(5) A szakértő a záró beszámolót pontozással értékeli és javaslatot tesz a beszámoló 

minősítésére.  

(6) Amennyiben a szakértő minősítési javaslata és az Egyetem minősítése eltér, úgy az 

Egyetem a minősítésében feltünteti a szakértői minősítési javaslattól történő eltérés szakmai 

indokait. Az Egyetem ehhez újabb szakértőt bevonhat.  

(7) Az ösztöndíjasok záró beszámolójának minősítése: nem megfelelő, megfelelő vagy kiváló 

lehet. 

nem megfelelő: 0-60 pont    megfelelő: 61-85 pont    kiváló: 86-100 pont 

 

VI. AZ INTÉZMÉNYI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

7.§ 

(1) Az intézményi támogatásból kell fedezni az ösztöndíjjal támogatott kutatással összefüggő 

dologi és felhalmozási költségeket, valamint megvalósítani az ösztöndíjasok számára 
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kötelező, a kutatási tervükben vállalt kutatási feladatok megvalósításának, a kutatásuk 

eredményeinek bemutatására lehetőséget adó rendezvényt is. 

(2) Szintén az intézményi támogatásból  az Egyetem általános költségei (működési költségek 

(rezsi), valamint az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő egyéb költségek körében) 

 lehet a koordinátor, az ügyintézők, valamint a szakértők ÚNKP-val kapcsolatban végzett 

munkáját díjazni azzal, hogy személyi jellegű kifizetésre akkor kerülhet sor, ha annak 

fedezete a személyi juttatások előirányzaton rendelkezésre áll. 

(3)  Az ösztöndíjjal támogatott kutatásokkal összefüggő dologi és felhalmozási kiadásokat 

lehetőség szerint arányosan kell az ösztöndíjasok között elosztani és felhasználni.    

(4) Az intézményi támogatás felhasználása érdekében az ösztöndíjasokkal az ügyintézők 

tarják a kapcsolatot, amelynek során összegyűjtik az ösztöndíjjal támogatott kutatással 

összefüggő dologi és felhalmozási kiadásokra vonatkozó igényeket. Az ösztöndíjasoktól 

beérkező igények, a kutatások eredményeinek bemutatására lehetőséget adó rendezvény 

megszervezésének költségei és az esetlegesen szükséges egyéb kiadások figyelembevételével 

az ügyintézők a koordinátorral és a gazdasági igazgatóval (vagy a gazdasági igazgató által 

kijelölt munkatárssal) történő egyeztetés alapján összeállítják az intézményi támogatás 

felhasználására vonatkozó költségtervet.  

(5) Az intézményi támogatás felhasználásáról a koordinátor és a gazdasági igazgató 

javaslatára a rektor és a kancellár együttesen dönt.  

 (6) A rektor és a kancellár által jóváhagyott költségterv alapján történő beszerzéseket, 

szerződtetéseket az ügyintézők kezdeményezik, készítik elő és felügyelik, továbbá elkészítik 

az ehhez szükséges iratokat az Egyetem beszerzésekre, kötelezettségvállalásra vonatkozó 

hatályos szabályozása szerint azzal, hogy a központi beszerzés körébe tartozó beszerzési 

igényeket az illetékes szervezeti egység felé továbbítják.   

(7) Az intézményi támogatás felhasználásával kapcsolatos iratokat annyi példányban kell 

elkészíteni, hogy egy-egy eredeti, aláírt irat mindenképp az ügyintézőnél maradjon (illetve 

kerüljön vissza). A pályázattal összefüggő valamennyi iratot az ügyintéző 5 évig köteles 

helyben megőrizni, csak ezt követően lehet az adott év pályázatára vonatkozó, az 

ügyintézőknél lévő valamennyi iratot együtt az Irattárba adni. 

(8) Az intézményi támogatás felhasználására vonatkozó elszámolási szabályok betartásáért és 

betartatásáért a Gazdasági Igazgatóság a felelős.  

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

8. § 

A Szabályzat 2017. június 14. napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2017. június 13. 

 

 

   Dr. Vigh Andrea s.k. 

                               rektor
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  1. sz. melléklet 

*szóközökkel 
 

BESZÁMOLÓ 

MINDEN PÁLYÁZAT TÍPUS ESETÉN 

(1 oldal) 

 

Bevezetés: A tudományos program, vagy művészeti program tárgya, címe (max. 

250 karakter*) 

 

 

A kutatási / művészeti program megvalósulása (max.1000 karakter*) 

 

 

A kutatási / művészeti program eredményei, rendezvények, publikációk, illetve 

publikálásra elkészült kéziratok tételes felsorolása (max. 500 karakter*) 

 

 

Az eredmények tartalmi ismertetése (max. 1000 karakter*) 

 

 

Az eredmények várható további hasznosítása (max. 500 karakter*) 

 

Kötelező mellékletek: a megvalósult események, rendezvények (oktatás, 

konferencia, koncert) dokumentációja, megvalósult publikációk, elkészült 

kéziratok 

 

Kelt: …………………….., …………(év)………………….(hónap)………(nap) 
 

 
 
 

                                                         ……………………………………… 
       pályázó aláírása 

 


