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ÚNKP 2021/2022. elszámolható költségek 

 

 

A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 12. § (2) Az 

előirányzat terhére az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás 

biztosítható a felsőoktatási intézmény számára. A támogatás az ösztöndíjjal támogatott 

kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek, továbbá a felsőoktatási 

intézmény kutatással összefüggő általános költségeinek, valamint az ösztöndíj 

lebonyolítási költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek és a 

lebonyolítási költségek összege nem haladhatja meg a támogatás összegének ötven 

százalékát.  

 

A program terhére kizárólag a program megvalósításával kapcsolatos, továbbá a program 

megvalósításának időszakára időarányosan felmerülő költségek elszámolása lehetséges. 

 

Ösztöndíjasok részére kizárólag a támogatásként megítélt ÚNKP ösztöndíj 

számolható el, más személyi kifizetésben nem részesülhetnek. 

 

A felsőoktatás intézmény számára biztosított támogatás felhasználása az alábbiak szerint 

tervezhető: 

- az intézményi támogatás minimium 50%-át köteles az ösztöndíjjal támogatott hallgató 
kutatási tevékenységével kapcsolatos dologi és felhalmozási költségeire fordítani; 

- az intézményi támogatás maximum 50%-a számolható el az ösztöndíj lebonyolítási 

költségeinek fedezetére, 
- az intézményi támogatás maximum 20%-a számolható el a kutatással összefüggő ál-

talános költségek fedezetére. 

 

Az ösztöndíj lebonyolítási költségekre és a kutatással összefüggő általános költségekre 

együttesen maximum az intézményi támogatás maximum 50%-a számolható el.  

 

A felsőoktatási intézménnyel támogatói okirat alapján jön létre a támogatási jogviszony.  

A támogatói okiratban és annak mellékleteiben foglaltak tartalmazzák az ösztöndíj és az 

intézményi támogatás folyósításának feltételeit és szabályait, továbbá az intézményi 

támogatás felhasználására vonatkozó szabályozást.  

 

Az ösztöndíjjal támogatott hallgató kutatási tevékenységével kapcsolatos dologi 

és felhalmozásai költségei között tervezhető költségek: 

- az ösztöndíjas hallgató kutatási tevékenységének megvalósítása érdekében szükséges 

és elengedhetetlen anyagköltség és készletbeszerzés, melyek közvetlenül 

kapcsolódnak az ösztöndíjasok kutatásához, 

- az ösztöndíjas hallgató kutatási tevékenységéhez elengedhetetlen immateriális javak 

és tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, 

- az ösztöndíjas hallgató kutatási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó 

szolgáltatások. 

 

Ösztöndíj lebonyolítási költségeinek fedezetére tervezhető költségek: 

- ösztöndíjas program lebonyolításához szükséges anyagköltségek, 

- ösztöndíjas program lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, 

- ösztöndíjas program lebonyolításához szükséges immateriális javak és tárgyi 

eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, 

- ösztöndíjas program lebonyolításában részt vevő személyek személyi jellegű 

ráfordításai, 

- ösztöndíjas hallgató témavezetőjének személyi jellegű ráfordításai. 

 
Kutatással összefüggő általános költségek között tervezhető: 

- az általános költségek nem kapcsolódnak közvetlenül teljes mértékben egy adott 

folyamathoz vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység 

végzéséhez.  


