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1. Jelenleg közalkalmazotti viszonyban vagyok a Debreceni Egyetemen, és rendszeres havi
jövedelmem is van. Ez esetben beleférek-e a lehetséges pályázók körébe?
A támogatott posztdoktor a PD_16 pályázati támogatás által biztosított forráson kívül egyéb
rendszeres személyi juttatásban nem részesülhet (kivétel a Bolyai posztdoktori ösztöndíj, valamint a
munkáltató által fizetett veszélyességi pótlék, cafetéria és munkába járás miatti költségtérítés). Nem
rendszeres juttatásnak minősül pl. a nem teljes évben végzett idegen nyelvű oktatómunka díjazása vagy
orvos részére esetenként elszámolt ügyeleti díj.
Az előbbi feltételek természetesen csak a projekt időtartamára korlátozódnak, így a pályázat
benyújtható.
2. Szakorvosjelölt vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy nyertes pályázat esetén ügyelni, illetve
ügyeleti díjazásban részesülni lehetséges-e?
Amennyiben az ügyeleti díj nem minősül rendszeres juttatásnak, lehetséges.
3. Gyermekem után GYES-ben részesülnék és a Munka Törvénykönyve lehetővé teszi a
gyermek 6 hónapos kora utáni teljes állású munkavégzést. Le kell-e a GYES-ről mondanom
PD_16 pályázat elnyerése esetén?
Nem kell lemondania.
4. Az útmutató 15. oldalán az 5.6 pontban az szerepel, hogy a 2. sorra 28%-os járulékot kell
tervezni, 94 050 Ft/hó összegben (megj.: a 330 000 Ft 28%-a 92 400 Ft). Tudomásom szerint a
munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó 27%, ami 330 000 Ft bruttó bér esetén
89 100 Ft. Kérem, szíveskedjenek felülvizsgálni az útmutatóban szereplő százalékos és
értékbeli összegeket.
Az útmutatóban tévesen 28% szerepel járulékként, míg az összeg 28,5%-ra vonatkozik (27%+1,5%
szakképzési hozzájárulás; összesen havi 94 050 Ft). Ugyanakkor nem minden szervezet köteles
szakképzési hozzájárulást fizetni. Minden esetben a befogadó intézmény gazdasági részlegével kell
egyeztetni a járulék pontos összegét (27% vs. 28,5%).
5. A PD_16 pályázat K_16 kutatási témapályázattal való tematikai egyezése esetén mennyi lehet
a pályázatok között az átfedés? Pályázható egy az egyben a kutatási témapályázat egy
részprojektje, vagy új kutatási szálaknak is meg kell jelenniük a PD_16 pályázatban?
Mivel a PD_16 jelű pályázat kizárólag a pályázó posztdoktor bérét tartalmazza, elfogadható a teljes
átfedés a K-16 jelű pályázattal. A PD pályázat elnyerése esetén a támogatott posztdoktortól a
pályázatban beadott munkatervet kéri számon a hivatal.
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6. A pályázó által beadott projektnek kapcsolódnia kell egy már futó kutatási pályázathoz,
amiből a pályázó a kutatás kiadásait fedezi, hiszen jelen pályázati támogatás csak
bérfinanszírozásra költhető. Mi a teendő abban az esetben, ha a PD_16 pályázója egy olyan
kutatási projekthez csatlakozik, aminek a finanszírozását biztosító pályázat hátralévő
futamideje kevesebb, mint 36 hónap? Pályázható ebben az esetben a PD_16 36 hónapra?
A vázolt esetben megpályázható a támogatás 36 hónapra történő lehívása, de ez esetben a befogadó
intézménynek/kutatócsoportnak vállalnia kell a megvalósítás anyagi feltételeit. A kutatási tervben
szükséges bemutatni az intézmény által a projekthez nyújtott infrastruktúrát és a kutatócsoport
rendelkezésére álló kutatásfinanszírozási lehetőséget, mivel ez jelent garanciát a tervezett kutatómunka
anyagi, infrastrukturális és szakmai hátteréhez.
7. A kiírás szerint úgy látom, hogy benyújtható a PD pályázat akkor is, ha egy beadott K_16
pályázatban nevesített és finanszírozott résztvevőként szerepel a PD pályázó, viszont nem
világos, hogy a bírálók ezt hogyan értelmezik / kezelik majd.
– Értelmezhetik összeférhetetlenségnek, mondván, hogy tökéletes az átfedés, a PD pályázat
értelmetlen.
– Tegyük fel, hogy nem így értelmezik, és a PD pályázat érdemi elbírálásra kerül. Hogyan
kapcsolódik össze a két pályázat bírálata és sorsa?
A két pályázat bírálata független; csak a magasabb szintű döntéshozónál kapcsolódnak össze.
Összeférhetetlenség nem merül fel az adott esetben, akkor sem, ha a két pályázat témája megegyezik.
A PD pályázat támogatást nyerhet a K pályázat sikertelensége esetén is. Valószínűleg egyéb források is
rendelkezésre állnak a kutatócsoportnál az adott téma finanszírozására.
Tehát a K_16 és a PD_16 jelű pályázatok jogilag nem, csak tematikailag vannak összekapcsolva.
8. A pályázati felhívás szerint pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1ig nem tölti be a 40. életévét. A korhatár emelhető a szülési szabadságon és a főállásban
gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel). Kérdésem, hogy a PhD
megszerzésének éve óta eltelt időtartam is növelhető-e a fentiek szerint?
A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a
keltezés 2008. január 1. utáni. Ez alól akkor sem tudunk felmentést adni, ha gyermekeket nevel a
pályázó.
9. A 'költségterv' részben a 'Nyilatkozat bérkiegészítéshez/Kinevezési okirat feltöltése' fülön
van lehetőség 'Kinevezési okirat' feltöltésére, ami az én esetemben az EPR-ben olvasható
információ alapján kötelező, mivel a befogadó kutatóhelyen jelenleg is rendelkezek
jogviszonnyal. A pályázati útmutatóban erre az okiratra vonatkozó információt nem találtam.
Kinevezési okirat feltöltése nem szükséges. Ide a pályázati csomagban „Nyilatkozat személyi
juttatásokról (PD16)” címen található dokumentumot kérjük kitöltve és aláírva feltölteni, függetlenül
attól, hogy jelenleg van-e a pályázónak jogviszonya.
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