
OTKA 2021 Workshop keretében felmerült, gyakori kérdések: 

 

K: Európai Unión kívüli országban szereztem a PhD fokozatomat. Nyújthatok be pályázatot? 

V: 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. 

 

K: A PD_21 és FK_21 pályázók fokozatszerzésére vonatkozó időbeli korlát alóli kedvezmény a 

tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett igazolt távollét 

hosszával egyezik meg. Az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közlemény esetében is 

meghosszabbodik a figyelembe vehető időtartam? 

V: Igen, egyéni kérelem alapján a publikációk szempontjából figyelembe vehető időszak kitolható. 

Ehhez nem elegendő a szülési szabadság idejét igazoló dokumentumot a pályázat csatolmányok 

részére feltölteni, hanem kérelemben szükséges megadni a pontos időszakot, ami a pályázat 

értékelésekor figyelembe vehető. Ha kérelemnek az NKFI Hivatal helyt ad, az időszak kitolását a 

rendszerben a Hivatal munkatársai teszik meg. 

 

K: Nem szenior kutatóként csatlakozva egy pályázathoz, a válogatott közleményeket a csatlakozás 

során vagy után is meg lehet adni (MTMT-ből importálva)? 

V: A vezető kutató dönti el, hogy kit nevez meg szenior kutatóként (bármelyik résztvevő kutatót 

megjelölheti). Ez nem a résztvevő életkorára, hanem a tudományos eredményeire utaló megnevezés. 

A szenior résztvevők teljes publikációs listája automatikusan csatolódik a pályázat anyagához. A nem-

szenior kutatók esetén a közlemény-és idézettségi adatok nem jelennek meg a pályázatban, de 

megadhatók mellékletként, a csatolmányok menüpontban. 

 

K: Postai úton egyedül a pályázati nyilatkozatot kell beküldeni és a további dokumentumok később 

is benyújthatóak?  

V: A Pályázati Felhívás J. pontja a postai úton benyújtandó dokumentumok listáját is tartalmazza. 

Amennyiben a befogadó intézmény a törvény erejénél fogva átlátható szervezet és nem konzorcium 

keretében kerül benyújtásra a pályázat, akkor csak a Pályázati Nyilatkozat a postai úton is 

beküldendő dokumentum. 

 

 



K: Lehet-e valaki vezető kutató, ha a munkahelyén részmunkaidős állásban van foglalkoztatva? 

V: 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_21 

pályázat keretében azonban kizárólag teljes munkaidejű alkalmazás tervezhető. 

 

K: Egyetemi magántanár, professor emeritus/emerita, vagy nyugdíjas CSc/PhD fokozattal 

rendelkező kutató nyújthat-e be K_21/ANN_21/SNN_21pályázatot? 

V: 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.) 

 

K: Elnyert OTKA PD mellett kutatóként OTKA  K projektből kereset kiegészítés adható-e? 

V: PD pályázat vezető kutatója résztvevője lehet alapkutatási témapályázatnak (K, FK, KKP és NN 

típusú pályázatok) összesen legfeljebb 0,2 FTE-érték erejéig és abból részesülhet kereset 

kiegészítésben, illetve napidíjban. 

 

K: A befogadó intézménnyel jogviszonyban nem álló szenior résztvevő számára lehet-e a 

pályázatból kifizetést tervezni? 

V: A kutatóhellyel jogviszonyban nem állók számára megbízási szerződés keretében lehet kifizetést 

tervezni, a projekthez történő csatlakoztatást követően. A résztvevőnek minden esetben EPR 

regisztrációval kell rendelkeznie. 

 

K: Benyújtható PD_21 pályázat csak dologi költségek támogatására anélkül, hogy a vezető kutató 

bért tervezzen saját részére? 

V: Nem. A PD pályázat kötelező része a vezető kutató (posztdoktor) bére. Ezt a projekt teljes 

futamidejére kell tervezni pontosan bruttó 420000 Ft/hó összegben (továbbá az ehhez kapcsolódó 

munkaadót terhelő járulékokat). Ugyanakkor, az FK_21 pályázatban opcionálisan tervezhető a vezető 

kutató bére, tehát ha nem, vagy nem teljes időszakra kíván saját bért tervezni a posztdoktor, akkor 

FK_21 pályázatot tud benyújtani. PD_21 pályázatban a dologi költségek tervezése opcionális, tehát 

lehet vagy csak bért tervezni vagy bért és dologi költségeket. 

 



K: Főállású egyetemi oktató esetén mennyi a maximális FTE, amit OTKA-kutatásokra fordíthat (nem 

vezető, hanem társkutatóként)? 

V: Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, de egy kutatónál egy évben az összes kutatásra 

fordított FTE-értékek összege nem lehet nagyobb, mint 1. 

 

K: Graduális, valamint PhD hallgatóhoz megadható-e FTE érték? Kutatóként (kutatói munkakörben) 

csak PhD-val rendelkező kolléga alkalmazható? 

V: Graduális és PhD hallgató is kaphat egy pályázatban kutatói feladatot, ezt a vezető kutató dönti el. 

Ebben az esetben be kell regisztrálnia az EPR-be (ezt az intézményi adminisztrátor tudja megtenni) és 

kutatóként kell csatlakoznia a pályázathoz. Csak ebben az esetben lehet FTE értéket adni számukra. 

Kutatóként történő csatlakoztatásnak nem feltétele a PhD fokozat. 

 

K: ANN_21 esetében nem szükséges a külföldi partner költségtervét csatolni? Az ANN_21 

pályázatnál kell-e Lead Agency-t kijelölni? 

V: ANN_21 pályázatot a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz, míg a párhuzamos társpályázatot a 

külföldi együttműködő partnernek az Austrian Science Fund (FWF) felé kell benyújtania. A pályázat 

csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal, az osztrák társpályázatot pedig az 

Austrian Science Fund támogatja. Ennek értelmében ANN_21 pályázatnál nem szükséges a Lead 

Agency-t megjelölni. A felhívás C.1.5. pontja értelmében kérjük az osztrák társpályázó indoklással 

ellátott költségtervét is külön csatolmányban, annak érdekében, hogy a bíráló szakértők és testületek 

minél részletesebb információval rendelkezzenek a tervezett nemzetközi együttműködésről. Viszont 

ha a külföldi partner költségterve nem áll rendelkezésre, az ANN programban ez még nem jelent 

kizáró okot, a pályázat e nélkül kerül szakmai bírálatra. 

 

K: A tudomanymetria.com se a nevem, se az MTMT azonosítóm alapján nem talál meg. Mi a 

teendő? 

V: Az FK, K, ANN és SNN pályázatok értékelését segítik a https://tudomanymetria.com oldal által 

számított, tudományterületre vonatkozó, életkorra normalizált mérőszámok, melyek az MTMT 

adatbázisadatait veszik alapul. A tudományos pályájuk kezdetén levő posztdoktorok által benyújtott 

PD pályázatokról alkotott testületi vélemény kialakítása során a szakértői csoport a 

https://tudomanymetria.com oldal adatait nem figyeli. Egyéni kérdéseket a tudomanymetria.com 

oldalon megjelölt kapcsolaton keresztül javasolt feltenni. 

 

Amennyiben további kérdése vagy észrevétele van a pályázat benyújtás kapcsán, az 

nkfialap@nkfih.gov.hu email címen várjuk jelentkezését. 
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