Gyakran Ismételt Kérdések
a PD_19, FK_19, K_19, ANN_19, SNN_19 pályázatokhoz
A_pályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdések
A pályázatban tervezhető költségekkel kapcsolatos kérdések
FTE-vel kapcsolatos kérdések
Közleményekkel kapcsolatos kérdések

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdések
1. A Hungarikum kérelemnek mik a kötelező tartalmi elemei? Van-e formai
követelmény? Mikor érdemes beadni ilyen kérelmet?
Nincs formai követelmény, az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatára küldött elektronikus
levélben kérelmezheti a Hungarikum-engedélyt, szakmai indoklással április 18-ig.
Abban az esetben érdemes beadni ilyen kérelmet, ha a tervezett kutatási témát
feltételezhetően csak magyar, illetve magyarul tudó szakemberek tudják megfelelően
elbírálni.
2. Milyen mellékletekre van szükség a pályázat beadásakor?
Kötelező mellékletek:
 A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai c. dokumentum (postai úton is
beküldendő)
 Részletes kutatási terv
 Pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke, a kutató egyéb tudományos
eredményei
 Vezető kutató PhD/DLA/DSc oklevelének illetve fokozatot igazoló
dokumentumának másolata
Opcionális mellékletek:
 A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata (postai úton is beküldendő)
– ha a törvény erejénél fogva nem minősül átlátható szervezetnek
 Hungarikum-engedély – amennyiben a pályázó kérte és engedélyt kapott a magyar
nyelvű benyújtásra
 A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedély – ha releváns
 Konzorciumi szándéknyilatkozat (postai úton is beküldendő) – ha releváns
 Munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (postai
úton is beküldendő) – ha releváns
 Declaration on International Cooperation – ha releváns
 PhD megszerzésére vonatkozó kedvezményt igazoló dokumentumok – ha releváns
 A kutatócsoport meghatározó, nem szenior tagjainak önéletrajza és közleményjegyzéke – ha
van ilyen
1

3. Az éves korhatárt valóban eltörölték, ez azt jelenti, hogy korhatár nélkül lehet
benyújtani pályázatot? (lásd felhívás 5. oldal)
Ez azt jelenti, hogy az életkor alapján nincs korlátozás. PD_19 és FK_19 pályázat benyújtása
esetében azonban a PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt idő maximálva van.
4. A pályázat benyújtási határideje előtt sikeresen megvédtem a PhD dolgozatomat.
Benyújthatok PD_19 vagy FK_19 pályázatot?
A sikeres védés szükséges, de nem elégséges feltétele a pályázat benyújtásának. Pályázat –
bármelyik „OTKA” felhívásra – csak akkor nyújtható be, ha a PhD vagy DLA fokozat
odaítéléséről az egyetem Doktori Tanácsa döntést hozott (Kari Doktori Tanács javaslata
nem elegendő). Az erről kiállított hivatalos igazolás azonban elegendő, nem szükséges a
doktorrá avatás megtörténte (doktori oklevél átvétele).
5. Ha mind az FK_19, mind pedig a K_19 pályázat feltételeinek megfelelek, melyik
pályázatot érdemes benyújtanom?
Amennyiben a pályázati felhívás alapján jogosult FK_19 és K_19 pályázat benyújtására is,
akkor is csak az egyik nyújtható be. Érdemes mérlegelni a pályázható összeget, illetve azt,
hogy K_19 esetében a vezető kutatónak bér nem, csak kereset-kiegészítés tervezhető. A
tudománymetriai adatokat illetően elsősorban a tíz válogatott közlemény minősége számít.
6. Európai Unión kívüli országban szereztem a PhD fokozatomat. Nyújthatok be
pályázatot?
Igen. Amennyiben Európai Unión kívüli és nem izlandi, norvégiai, lichtensteini vagy svájci
egyetemen szerzett PhD fokozatot, akkor azt kell igazolnia a pályázat benyújtásáig, hogy a
doktori fokozat honosítását megkezdte egy magyarországi egyetemen. Támogatás esetén
csak olyan pályázóval tudunk támogatási szerződést kötni, akinek a doktori fokozata
Magyarországon honosításra került.
7. Egyetemi magántanár, professor emeritus/emerita, vagy nyugdíjas CSc/PhD
fokozattal rendelkező kutató nyújthat-e be K_19/ANN_19/SNN_19 pályázatot?
Egyetemi magántanár, professor emeritus/emerita, nyugdíjas CSc/PhD fokozattal
rendelkező vezető kutató nyújthat be pályázatot, amennyiben a támogatás elnyerése esetén, a
projekt megvalósítási időszakában közte és a befogadó intézmény között főállású
munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, megbízási jogviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony áll fenn. (Az egyéb jogviszonyok felsorolását a pályázati felhívás
C.1.3. pontja tartalmazza.)
A pályázat benyújtása előtt a befogadó intézmény munkáltatói jogokat gyakorló vezetőjével
célszerű egyeztetni a projekt időtartamára szóló foglalkoztatás (jogviszony) pályázati
felhívásnak megfelelő feltételeiről, arra az esetre, ha a projekt, támogatásban részesül.
8. Benyújthatja-e pályázatát az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI)
alkalmazásában levő vezető kutató más befogadó intézményből?
Amennyiben az MTA TKI által támogatott kutatócsoport a pályázó (befogadó)
intézményben (pl. egyetem) működik, a kutatócsoport vezetője vagy résztvevője abban az
esetben is benyújthatja pályázatát, ha nem a befogadó intézménnyel, hanem az MTA TKI2

val áll a pályázati felhívás C.1.3. pontja szerinti jogviszonyban. Az MTA TKI beleegyező
nyilatkozatára vagy az MTA TKI és az intézmény közötti korábbi, erre is kiterjedő
szerződésre ebben az esetben is szükség van.
9. Problémát jelent-e, ha a vezető kutató a pályázat benyújtásakor fizetés nélküli
szabadságon van? Lehet-e valaki vezető kutató, ha a munkahelyén részmunkaidős
állásban van foglalkoztatva?
A kiírás szerint a vezető kutatónak a projekt megvalósítási időszakában kell a felhívás C.1.3.
pontjában felsorolt jogviszonyok valamelyikében állnia a befogadó intézménnyel.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is teljesül a felhívásban előírt – a jogviszonyra
vonatkozó – feltétel. PD_19 pályázat keretében azonban kizárólag teljes munkaidejű
alkalmazás tervezhető.
10. Alapvetően Erdélyben élő és dolgozó kutató benyújthat-e PD_19 pályázatot, ha nyerés
esetén állását Erdélyben megtartaná, a munkát döntő részben Erdélyben végezné, és
évente néhány hónapot dolgozna a magyarországi befogadó intézménynél?
A pályázatot egy magyarországi befogadó intézménnyel közösen lehet benyújtani.
Amennyiben támogatásra kerül a pályázat, a vezető kutatónak a magyarországi kutatóhellyel
munkavégzésre irányuló jogviszonyba kell kerülnie (pályázati felhívás C.1.3. pont). Fontos,
hogy kutatási idejének 80%-át (0,8 FTE) a támogatott kutatásra kell fordítania. A maradék
0,2 FTE erejéig részt vehet más kutatásokban, vagy például oktathat, és ezért kaphat
kereset-kiegészítést vagy megbízási díjat. A kutatónak érdemes tisztáznia – akár feltüntetve a
kutatási tervben –, hogy a kutatási téma földrajzilag Erdélyhez kötődik, így a kutatómunkája
is oda fogja kötni. Ennek hiányában a szabályzat alapján csak 12 hónapot tölthetne
külföldön összesen a három éves kutatás alatt. A pályázati útmutató szerint: „A Vezető kutató
a projekt teljes időtartama alatt, a kutatás megszakítása nélkül összesen 12 hónapnyi időtartamot
tartózkodhat külföldön bejelentési kötelezettség mellett, feltéve, hogy ez idő alatt elvégzi a projekttel
kapcsolatos feladatokat. A 12 hónapot meghaladó külföldi tartózkodáshoz az NKFI Hivatal előzetes
engedélye szükséges.”
11. MTA Lendület- vagy H2020-as pályázatot vezető kutató benyújthat FK_19 pályázatot?
Nyerés esetén le kell mondania valamelyik támogatásról?
Korábban nyert Lendület vagy H2020-as pályázat vezetője pályázhat FK_19-et, azonban
csak egy pályázatból vehet fel bért. Továbbá, amennyiben tematikai átfedés van a
Lendület/H2020 pályázat és az FK_19 között, a kettős finanszírozás esete merül fel, ami
tiltott. Ezeket a szempontokat az értékelést végző szakértők vizsgálják.
12. Elnyerhető-e PD_19 pályázat, ha a vezető kutató MTA Prémium Posztdoktori vagy
Lendület Program támogatás terhére alkalmazásban áll? MTA által meghirdetett
Bolyai ösztöndíj illetve az NKFIH által meghirdetett Bolyai+ ösztöndíj nyertese
elnyerhet-e ezzel párhuzamosan PD_19-et is?
A PD_19 posztdoktori kiválósági program pályázatban támogatást elnyert posztdoktor
kutatók az alkalmazás időszakában nem részesülhetnek MTA Prémium Posztdoktori
Program keretében prémium posztdoktori kutatói támogatásban, vagy Lendület Program
támogatás terhére történő teljes idejű alkalmazásban.
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Ugyanez vonatkozik a kutatási témapályázatban elnyert támogatás terhére teljes munkaidejű
kutatói alkalmazásba vett kutatókra is – beleértve az FK típusú pályázat vezető kutatóját is.
Bolyai vagy Bolyai+ ösztöndíjban részesülhet a PD_19 vagy FK_19 pályázatot benyújtott és
azt elnyert kutató.
13. A felhívás szerint a PD típus többször nyerhető el, egymással nem átfedő kutatási
időszakra. A PD_19 beadhatósága hogyan viszonyul a korábban elnyert PD
támogatásokhoz?
PD_16, PD_17 vagy PD_18 támogatásban részesült posztdoktor csak abban az esetben
pályázhat PD_19 támogatásra, ha a korábbi PD pályázat legkésőbb 2019. november 30-án
lezárul. Mivel a PD_19 pályázatban kötelezően tervezni kell a vezető kutató (posztdoktor)
teljes munkaidejű bérét a teljes támogatási időszakra, a támogatott időszakban más teljes
munkaidejű alkalmazást nyújtó pályázat – mint FK_17 és FK_18 – keretében sem vehető
igénybe teljes munkaidejű alkalmazásra kapott bér, arról a vezető kutatónak le kell
mondania. Kereset-kiegészítés vagy évi 0,2 FTE-nek megfelelő részmunkaidős bér azonban
igénybe vehető.
Korábbi OTKA PD-1 projekttel átfedhet a támogatott időszak, PD-2-vel és PD-3-mal –
amiből bért kap – nem.
14. A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok felhívásában az
szerepel, hogy az ANN és SNN típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatott
időszakok között nem lehet átfedés. Az is kizáró ok, ha egy hónap átfedés van a futó
és a most benyújtott pályázat között?
Ez nem minősül kizáró oknak a benyújtás szempontjából. Támogatási szerződést azonban
csak az átfedés megszüntetése után kötünk. Támogatás elnyerése esetén a régi projekt 1
hónappal korábbi lezárásának kérelmezését javasoljuk. NKFI Alapból támogatott
nemzetközi együttműködési projektből ANN, SNN és egyéb NN típusok) egy időben csak
egy vezethető.
15. Korábban támogatást nyert, szerződött K típusú projektben részt vevő kutató
benyújthat PD_19 vagy FK_19 pályázatot?
Benyújthat PD_19 pályázatot vagy FK_19 pályázatot is, azonban PD_19 mellett, valamint
teljes munkaidejű vezető kutatói bér tervezése esetén FK_19 mellett is legfeljebb csak 0,2
FTE-vel vehet részt más projektben, így a korábbi K részvételt munkaideje legfeljebb 20%ában folytathatja.
16. A munkahely beleegyező nyilatkozata minden kutató esetében csatolandó, akinek
nem a tervezett kutatást befogadó intézmény a főállású munkahelye?
Csak a vezető kutató esetében szükséges ilyen nyilatkozatot csatolni.
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17. A felhívás szerint az I. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt
dokumentumok eredeti, aláírással ellátott példányainak postai úton történő
benyújtása kötelező. Külföldi együttműködés tervezése esetén a külföldi kutató
szándéknyilatkozatából (Declaration on International Cooperation) is be kell küldeni
az eredetit?
Nem minősül formai hibának, ha nem küldi be postán az eredeti nyilatkozatot, de annak
szkennelt változatát fel kell töltenie az EPR-be. (ANN_19 és SNN_19 esetén ez nem
feltétel, mivel a támogató szervezetek közötti Lead Agency megállapodás alapján egy közös
pályázat kerül benyújtásra, ami tartalmazza a külföldi partner nevét, kutatóhelyét és kutatási
tervét is.)
18. Nem osztrák, illetve szlovén nemzetközi kutatási partnerrel rendelkezünk, így nem
adhatunk be ANN_19 illetve SNN_19 pályázatot, de szeretnénk a nemzetközi
kutatási együttműködést feltüntetni. Ezt hogyan tudjuk megtenni?
K_19 vagy FK_19 pályázatban a pályázati felületen be kell jelölni a nemzetközi
együttműködés meglétét és fel kell tölteni hozzá PDF dokumentumként a nemzetközi
együttműködés részletes leírását.
19. A K_19 felhívásban szerepel a következő: „Amennyiben FK és K jelű pályázat (vagy
két K pályázat) azonos kutatócsoportból/laborból kerül benyújtásra, mindkét Vezető
kutatónak nyilatkoznia kell, hogy nincs átfedés a két pályázat között. A nyilatkozatot
a kutatási tervhez kell csatolni, annak utolsó, önálló oldalaként (a kutatási terv
terjedelmén felül).” Labor és kutatócsoport ugyan van az Egyetemen, de az EPR-ben
ez nem jelenik meg. Szeretnénk kérdezni, hogy ez a nyilatkozattételi kötelezettség
pontosan kikre vonatkozik.
Azoktól a kutatóktól várunk nyilatkozatot, akik az adott szervezeti egységen belül azonos
vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó témákban végeznek kutatást, gyakran
együttműködnek, és közülük többen is benyújtanak pályaművet a jelen pályázati
felhívásokra. Nagyobb egyetemi tanszékek, intézetek – mint legkisebb hivatalos szervezeti
egységek – jellemzően több elkülönülő kutatási témával is foglalkoznak, több
„kutatócsoportban”, ez esetben csak a kutatócsoporton belüli esetleges átfedésekről kell
nyilatkozni. Angol nyelvű pályázat esetében a nyilatkozatot is angol nyelven kérjük.
20. Hogyan kell igazolni a kedvezményre jogosító, gyermeknevelésre igénybe vett
távollétet?
A PhD/DLA oklevél keltezése nők esetében a PhD fokozat megszerzése után született
gyermekenként 24 hónappal kitolható. Ez a körülmény a gyermek(ek) születési anyakönyve
másolatának a pályázat csatolmányai közé történő felcsatolásával igazolható a pályázat
beadási határidejéig. Amennyiben az apa pályázik és ő kívánja érvényesíteni a kedvezményt,
mert hivatalosan ő volt otthon a PhD fokozata megszerzése után született gyermekkel,
akkor ezt külön dokumentumokkal igazolni kell. Ezen eseteket nem kell külön kérelmezni,
elég a dokumentumok csatolása a pályázathoz.
Amennyiben gyermekenként 24 hónapnál hosszabb ideig volt otthon a gyermekkel a
pályázó, és ezt kedvezményként érvényesíteni szeretné a pályázáshoz, akkor ezt a
körülményt a születési anyakönyvön kívül munkáltatói igazolással kell igazolni és külön
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kérelmezni kell, melyre a pályázat elektronikus beadási határidejéig van mód az
nkfihalap@nkfih.gov.hu címre küldött e-mail kérelemben. Ilyen esetben a dokumentumokat
a kérelemhez kell csatolni.
Minden a fentiektől eltérő egyéb kedvezményt (például: tartós betegség, klinikai gyakorlat,
kötelező katonai szolgálat) külön kérelmezni kell.
21. PD_19 és FK_19 pályázat benyújtásakor gyermeknevelésre igénybe vett hosszabb
távollét esetén, előzetes engedély alapján, a tudománymetriai adatok és a kiemelt
publikációk az 5 éves időtartam helyett arányosan megnövelt időszakra megadhatók?
Igen, a pályázati felhívás C.1.3. pontja szerinti kedvezmény itt is igénybe vehető. Az EPR a
2014. január 1. utáni közleményeket tekinti az utolsó 5 évben megjelenteknek (a megjelenés
éve alapján), ennél korábbi évszámúakat csak a teljes életműből válogatott további 5
publikáció terhére lehet rögzíteni. Az 5 éves időszak annyival növelhető meg a korábbi
publikációk beszámításához, amennyit a pályázó 2014. január 1. után gyermekneveléssel
töltött. Ennek akkor van jelentősége, ha így a pályázó fel tud sorolni összesen 10 publikációt
(azaz rendelkezik ennyivel), míg egyébként az első 5 helyet nem tudná feltölteni 5 éven
belüli közleményekkel.
Mivel az 5 éven túli közlemények az EPR-ben nem rögzíthetők 5 éven belüli
közleményként, a kedvezmény úgy vehető igénybe, hogy a pályázó – még a benyújtási
határidő előtt – kérelmében felsorolja a legfeljebb 10 válogatott közleményét, megjelölve
köztük azokat, amiket nem tudott rögzíteni az EPR-ben. Ez utóbbiakat a hivatal
munkatársai rögzítik, ha kérelemnek az NKFI Hivatal helyt ad.
22. Már véglegesítettem a pályázatomat, de még szeretnék benne valamit javítani, ezt
megtehetem-e?
A pályázat elektronikus benyújtási határidejéig a pályázat módosítható. Ezt az
Ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben kérelmezni kell az indok megadásával. Az illetékes
hivatali ügyintéző tudja visszaadni szerkesztésre a pályázatot, azonban a vezető kutatónak a
módosítás után a pályázatot ismét véglegesítenie kell az elektronikus rendszerben, s ha már
az intézményvezető is jóváhagyta azt korábban, akkor a pályázatot az intézmény vezetőjének
is ismételten jóvá kell hagynia. Mind a vezető kutatói véglegesítésnek, mind az
intézményvezetői jóváhagyásnak a pályázat elektronikus beadási határidejéig meg kell
történnie az elektronikus rendszerben.

A pályázatban tervezhető költségekkel kapcsolatos kérdések
23. Benyújtható PD_19 pályázat csak dologi költségek támogatására anélkül, hogy a
vezető kutató bért tervezzen saját részére?
Nem. A PD pályázat kötelező része a vezető kutató (posztdoktor) bére. Ezt a projekt teljes
futamidejére kell tervezni pontosan bruttó 380 000 Ft/hó összegben (továbbá az ehhez
kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat). Ugyanakkor, az FK_19 pályázatban
opcionálisan tervezhető a vezető kutató bére, tehát ha nem, vagy nem teljes időszakra kíván
saját bért tervezni a posztdoktor, akkor FK_19 pályázatot tud benyújtani. PD pályázatban a
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dologi költségek tervezése opcionális, tehát lehet vagy csak bért tervezni vagy bért és dologi
költségeket.
24. Szeretnék PD_19 pályázatot beadni, de csak 2 évre és félállású bérrel, ez lehetséges?
PD pályázatot maximum 3 évre (36 hónapra) lehet igényelni, de lehetséges 1 vagy 2 éves (12
vagy 24 hónapos) futamidő és nem teljes évre történő tervezés is: például 2 évre és egy
hónapra (25 hónapra). Kizárólag teljes állású bérösszeg tervezhető, fél- vagy negyedállású
bér nem.
25. Második teljes munkaidejű bér más támogatott projektből (pl. MTA Prémium
Posztdoktori pályázatból) nem vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy máshol nem
dolgozhatok?
Amennyiben a jelen felhívásra benyújtott és támogatást nyert pályázat keretében a támogatás
terhére teljes munkaidejű alkalmazásban részesül, ez leköti munkaidejének 80%-át. A
fennmaradó 0,2 FTE erejéig részt vehet más projektben, vagy végezhet oktató-, illetve
gyógyító munkát, folytathat művészeti tevékenységet, és a munkaidő arányában kaphat érte
személyi jutatatást. Teljes munkaidejű alkalmazásba nem kerülhet sem intézményi forrásból,
sem más támogatás terhére (ilyen teljes munkaidejű alkalmazás lenne a példaként említett
MTA Prémium Posztdoktori támogatás).
26. Milyen bér jellegű költségek tervezhetők a vezető kutató részére a pályázatban?
PD_19:
A posztdoktor részére teljes munkaidejű munkabér és a munkaadót terhelő járulék költsége
számolható el. A munkabér mértéke havonta bruttó 380 000 Ft, továbbá a munkabér után a
munkáltatót terhelő járulékok. A fenti teljes munkaidejű bér kötelezően tervezendő a projekt
teljes futamidejére. A törvény által kötelezően előírt bérpótlék (pl. veszélyességi pótlék) is
tervezhető a pályázatban a havi bruttó 380 000 Ft-on felül, de kérjük ezt a költségterv
indoklásában is feltüntetni.
FK_19:
A vezető kutató részére teljes munkaidejű vagy részmunkaidejű foglalkoztatásra jutó
munkabér és a munkaadót terhelő járulék költsége vagy kereset-kiegészítés (és járuléka)
számolható el (egyik sem kötelezően és nem kizárólag a projekt teljes futamidejére
tervezendő). A teljes munkaidejű munkabér maximális mértéke havonta bruttó 600 000 Ft,
továbbá a munkabér után a munkáltatót terhelő járulékok. A projekt terhére történő
részmunkaidejű foglalkoztatás esetén a projektre fordított idő arányában
tervezhető/számolható el bérköltség. A törvény által kötelezően előírt bérpótlék (pl.
veszélyességi pótlék) is tervezhető a pályázatban, de kérjük ezt a költségterv indoklásában is
feltüntetni. Amennyiben az FK_19 projekt vezetője nem tervez magának teljes vagy
részmunkaidejű munkabért, számára kereset-kiegészítés tervezhető és számolható el,
legfeljebb havi bruttó 200 000 Ft (+ a munkáltatót terhelő járulékok) összegben, a
kötelezően vállalandó 0,2 FTE/év mellett.
K_19, ANN_19, SNN_19:
A vezető kutató számára sem teljes-, sem részmunkaidejű alkalmazás nem tervezhető a
támogatás terhére. Kereset-kiegészítés azonban tervezhető és elszámolható, legfeljebb havi
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bruttó 200 000 Ft (+ a munkáltatót terhelő járulékok) összegben, a kötelezően vállalandó
0,2 FTE/év mellett.
27. A Posztdoktori kiválóság program (PD_19) esetében mi a juttatás formája? Munkabér
vagy ösztöndíj?
A juttatás formája nem ösztöndíj, hanem munkabér, mivel pl. közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóként kapja a kutató a munkája alapján.
(A posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban kell állnia.)
28. A pályázat terhére teljes munkaidejű alkalmazásban állók számára fizethető-e
ugyanazon pályázat terhére kereset-kiegészítés?
Egy személy számára a támogatás terhére csak teljes- vagy részmunkaidejű alkalmazás, vagy
kereset-kiegészítés címén fizethető bérjellegű juttatás, ezek nem keverhetők. Ez alól csak a
törvény által kötelezően előírt bérpótlék kivétel, ami teljes- vagy részmunkaidejű alkalmazás
mellett fizethető, részmunkaidő esetén arányosítva.
29. A kereset-kiegészítéshez kapcsolódó FTE érték lehet-e több vagy kevesebb, mint 0,2
FTE? Ha lehet, milyen feltételek vonatkoznak a kapcsolódó támogatási összeg
maximumára?
A kereset-kiegészítésben részesülő kutató által vállalt FTE lehet 0,2-nél több, ez nem
változtat a tervezhető kereset-kiegészítés maximális összegén. Amennyiben a keresetkiegészítésben részesülő kutató 0,2-nél kisebb FTE-t vállal a projektben, akkor arányosan
kisebb a maximálisan tervezhető kereset-kiegészítés összege (pl. FTE=0,1 esetén maximum
100 000 Ft/hó tervezhető).
30. Kaphat-e a PD_19 támogatott posztdoktor a tematikailag átfedő (már futó vagy most
benyújtott) projektekből kifizetést (kereset-kiegészítés, részmunkaidős alkalmazás)?
Ha a két projektben vállalt feladat azonos, akkor ez a feladatellátás nem ellentételezhető
duplán, így nem fizethető kereset-kiegészítés vagy részmunkaidős bér a PD mellett. Ha a
tematikailag átfedő projektben vállalt feladatoknak csak egy része jelenik meg a PD
pályázatban, és a posztdoktor a PD projektben vállalt feladatai maradéktalan elvégzésén felül
további, jól elkülönülő feladatokat végez a másik projektben, akkor az utóbbi munka anyagi
ellentételezése nem tiltott. Az utóbbi – tematikailag nem átfedő – feladatok ellátására
azonban már csak a posztdoktor kutatói kapacitásának töredéke (maximum FTE=0,2) áll
rendelkezésre, tehát kereset-kiegészítés, részmunkaidős alkalmazás csak ezzel arányosan
fizethető. A posztdoktornak ugyanis a napi 8 órás (vagy heti 40 órás) munkaideje 80%-át a
PD_19 projektre kell fordítania. Csak annyi egyéb feladatot vállalhat, ami mellett ez a feltétel
nem sérül. PD_19 mellett például MTA Prémium Posztdoktori Program vagy Lendület
Program terhére történő teljes, vagy a munkaideje 20%-át meghaladó részidejű
alkalmazásban sem részesülhet.
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31. FK_19 vezető kutatója tervezhet-e magának kereset-kiegészítést, ha van pl. PD_17-es
vagy PD_18-as projektje (aminek terhére személyi kifizetésben részesül)?
Elnyert PD_16/17/18 mellett benyújtható FK_19-es pályázat. A PD_18 pályázati felhívás
szerint: „a posztdoktor más NKFI Alapból nyújtott támogatásból nem részesülhet bér- és
egyéb személyi jellegű kifizetésben (kivéve napidíj)”, PD_18 mellett tehát nem tervezhető az
FK_19-ben sem.
32. Más, nem átfedő, nem az NKFI Hivatal által finanszírozott projektben vagy
munkahelyen lehet részmunkaidőben alkalmazva FK, K vagy xNN pályázat terhére
teljes munkaidejű alkalmazásba vett kutató?
A kettős finanszírozást kizárandó, csak tematikailag nem átfedő projektek esetében
értelmezhető a kérdés, amely esetben a fennmaradó kutatói kapacitás arányában (FTE=0,2)
lehetséges részmunkaidejű alkalmazás vagy kereset-kiegészítés.
33. Ha a projektben részt vevő kutató nem a befogadó intézmény alkalmazottja,
megbízási díj formájában díjazható? Ilyen esetben is szerepeltetni kell a kutatót név
szerint a projekt résztvevői között?
Amennyiben a résztvevő kutató nem a befogadó intézmény alkalmazottja, számára a 1.4-es
költségtervi soron kell tervezni a kifizetést. A kutatót feltétlenül nevesíteni kell a résztvevők
között, és feladatát és a kifizetés összegét tételesen meg kell adni a költségtervben, illetve
ennek indoklásában. Amennyiben a résztvevő kutató feladata már ismert, de személye még
nem, akkor névtelenül megadható a pályázatban (pl. „kutató1”), de támogatás esetén,
mielőtt a feladat esedékessé válik, kérelmezni kell a kutató nevesítését a támogatott
projektben.
34. A pályázati útmutatóban szerepel, hogy a nettó 200 ezer Ft érték felett tervezett tárgyi
beszerzést, szolgáltatást az intézmény 3 árajánlattal köteles alátámasztani, kivéve, ha
a beszerzés központosított közbeszerzés keretében történt. Az árajánlatokat már a
pályázat benyújtásakor csatolni kell az EPR felületen? Ha a befogadó intézmény
központosított közbeszerzés alapján szerzi be az adott eszközt, szükséges erről
bármiféle igazolás?
A pályázati kiírás nem írja elő kötelezően a 3 árajánlat felcsatolását a pályázat benyújtásakor,
csak az elszámoláskor kell ezekkel rendelkezni. Természetesen, ha már a tervezés folyamán
bekérnek árajánlatot pl. egy nagy értékű eszközre, azt lehet csatolni a benyújtandó
pályázathoz. A központosított közbeszerzés tényét elegendő jelezni a költségterv megfelelő
sorának indoklásában.
35. Tervezhető-e kifizetés konferencia/workshop szervezésére, vagy más reprezentációs
kiadásra?
A projekt megvalósításához kapcsolódó konferencián és workshopon való részvétellel
összefüggő étkezési költség, vagy a projekt teljesítéséhez szorosan kapcsolódó más
reprezentációs költség PD/FK_19 pályázat esetén évi 100 000 Ft, K/ANN/SANN_19
pályázat esetén évi 300 000 Ft összegben tervezhető/számolható el.
Szakmai megbeszélés vagy kisebb workshop szervezéséhez kapcsolódó reprezentációs
költségek abban az esetben számolhatók el, ha a kutatási projekt megvalósításához
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közvetlenül kapcsolódnak (pl. együttműködő partnerekkel folytatott munkamegbeszélés,
kutatási eredmények kutatócsoporton belüli és együttműködő partnerek közötti bemutatása
kizárólag a projekt témájában).
36. A pályázati felhívásokban található összefoglaló táblázatokban maximális évi
pályázható összeg szerepel, ezek éves átlagban értendők?
Igen, a feltüntetett összegek (PD_19: 8,5 MFt/év, FK_19: 10 MFt/év, K_19, ANN_19,
SNN_19: 12 MFt/év) éves átlagot jelentenek.
37. Ha a költségátcsoportosításokat elegendő utólag a beszámolóban jelezni, mivel
szükséges alátámasztani annak jogosságát?
Az adott költségtípustól függően szükséges egy írásos szakmai indoklást benyújtani, ami
alapján megítélhető az átcsoportosítás indokoltsága.
38. Milyen jellegű tevékenységekre vonatkozik a pályázati felhívás alábbi mondata?
„Elegendő a pénzügyi beszámolóban megnevezni és indokolni azon technikai
jellegű, kutatást segítő, de nem kutatási tevékenységre vonatkozó megbízási és
vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó költségeket, amelyek esetében a
tevékenységet végző személy vagy vállalkozás a pályázat benyújtásakor, a támogatási
jogviszony létrejöttekor nem került megnevezésre.”
Minden nem kutatási, hanem technikai jellegű vagy kutatást segítő tevékenységre vonatkozik
a mondat. Például adatgyűjtés, adatrögzítés, programírás, szervizelés, szekvenálás, növényés állatházi kiadások, fordítás, nyelvi lektorálás, szerkesztés, stb. Kutatási tevékenység nem
szervezhető ki szolgáltatásként.

FTE tervezésével kapcsolatos kérdések
39. Mit jelent az FTE érték és hogyan számítható?
A projektre fordított kutatási időt az ún. kutatóév-egyenértékkel (Full Time Equivalent,
rövidítve FTE) mérjük, ami az értékelőknek fontos információt nyújt azzal kapcsolatban,
hogy az egyes résztvevők milyen mértékben vesznek részt a pályázatban, a teljes kutatást
mekkora humán-erőforrással tervezik. Fontos megjegyezni, hogy egy kutatónál egy évben az
összes kutatásra fordított FTE-értékek összege nem lehet nagyobb, mint 1.
40. Benyújható-e úgy pályázat, ha a vezető vagy résztvevő(k) FTE értéke meghaladja az
1-et?
Benyújtható, mivel nem biztos, hogy elnyeri a támogatást. Ugyanakkor, az FTE értékek
túlvállalása negatívan befolyásolhatja az értékelést, ha a vezető kutató nem jelzi a
párhuzamos kutatásoknál, hogy támogatás elnyerése esetén hogyan rendezi az FTE
értékeket (pl. az egyik támogatásról lemond). Javasoljuk, hogy már a pályázat(ok)
benyújtásakor mérlegeljék, hogy reálisan mely feladatok elvégzését tudják vállalni, és ennek
megfelelően tervezzék az FTE-t.
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Közleményekkel kapcsolatos kérdések
41. Nem sikerült importálni az egyik résztvevő kutató publikációit az MTMT-ből. A
kutató a saját felületén látja a 10 kiválasztott publikációt, de a pályázatba lépve a
rendszer azt írja ki, hogy az adatok nincsenek importálva. Mi lehet a probléma?
Miután a részvevő importálja közleményeit a saját adataihoz, szükséges, hogy csatolja a 10
kiválasztott publikációt a pályázathoz.
Ehhez a résztvevőnek az alábbi lépéseket kell elvégeznie a saját EPR felületén:
•

Az EPR-be való belépés után a baloldali „Saját kutatások/ pályázatok, projektek”
menüpontra kell kattintani. Az ott megjelenő táblázatban szerepel a szerkesztés alatti
pályázat. Itt az utolsó (Közlemény megadása) oszlopban lévő ceruza jelre kell kattintani.

•

Megjelenik egy lista a 10 közlemény megadásához. A sorok elején lévő négyzetekbe
kattintva kiválasztható a csatolni kívánt 10 közlemény, melyeket a lista alatt lévő
(kiválasztott közlemények mentése pályázathoz) zöld gombra kattintva lehet elmenteni.

Ezután a hibaüzenet nem jelenik meg a pályázatban.
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a vezető kutató mindaddig nem tudja véglegesíteni a
pályázatot, amíg az összes résztvevő szenior kutató nem frissítette az adatait, beleértve a
közleményeket.
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