
Mentorkiválasztás módszertana 

Program 5. 

 

A Program 5. mentorainak kiválasztása egy 4 lépcsős eljárás során kerül kiválasztásra. 

1. Jelentkezés 

A Program 5-be önkéntesen, a megadott határidőig a 

http://fiatalkutato.naik.hu/felhivasunk.html oldalon kitöltött regisztráció alapján 

kezdődik meg a kiválasztási folyamat. 

2. Mentorjelöltek értékelésének meghatározása 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Főigazgatójának, illetve a 

Földművelésügyi Minisztérium (FM) Mezőgazdasági Főosztálya 

Főosztályvezetőjének egy Kiválasztási Bizottság (2 fő NAIK, + NAIK 

intézetigazgatók, osztályvezetők + 1 fő FM delegált és 2 fő szervezetfejlesztő +1 fő 

elnök (pontozási jog nélkül) tesz javaslatot a Programba jelentkező mentorok 

sorrendjéről. 

A bizottsági tagok egyénenként, egy súlyozott pontszámítási rendszer alapján 

fejezhetik ki álláspontjukat. A mentorjelöltek tekintetében pontozásban az adott 

területek szakértői, képviselői a különböző értékelési csoportok szerint (Mentori vízió, 

Kutatói életpályát támogató intézkedések, Mentori attitűd és énkép, Stratégiai szerep 

NAIK és Intézeti szinten) határozhatják meg pontszámaikat.  

Ennek megfelelően: 

A., Mentori vízió (FM delegált: maximum 15 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: mentori jelentkezések szöveges válaszai 

Pontozó: 1 fő FM delegált 

vizsgálati szempontok szerinti maximális pontszám: 15 pont 

B., Kutató életpályát támogató intézkedések (NAIK delegált: maximum 15 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: mentori jelentkezések szöveges válaszai 

Pontozó: 1 fő NAIK delegált 

vizsgálati szempontok szerinti maximális pontszám: 15 pont 

C., Mentori attitűd és énkép (szervezetfejlesztőnként maximum: 15 pont, azaz 

mindösszesen maximum 30 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: mentori jelentkezések szöveges válaszai 

Pontozó: 2 fő szervezetfejlesztő 

vizsgálati szempontok szerinti maximális pontszám: 30 pont 

D., Stratégiai szerep (1 fő NAIK delegált, 1 fő (érintett) Intézetvezető/Osztályvezető: 

személyenként maximum 15 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló információk: vezetői ismeretek 

3. számú melléklet 

http://fiatalkutato.naik.hu/felhivasunk.html


Pontozó:1 fő NAIK delegált, 1 fő (érintett) Intézetvezető/Osztályvezető 

vizsgálati szempont szerinti maximális pontszám: 30 pont 

 

E, Szakemberhiány a Kutatói utánpótlás programok fiatal kutatóinak létszámát 

figyelembe véve (automatikus; összesen maximum: 10 pont) 

Pontozás alapjául szolgáló táblázat: 

Fiatal kutatók száma a mentorjelölt 

intézetében (fő) 

Pontszám 

4-nél kevesebb fiatal kutató +10 

Maximálisan elérhető pontszám= A+B+C+D+E=6x15+10=100 pont. 

Ezt követően a bizottsági tagok pontszámainak összesítéséből, továbbá a „E” pont 

szerinti automatikus pontszámok összegéből kerül meghatározásra a mentorjelöltek 

összpontszáma. A végleges pontszám alapján az első 20 legmagasabb pontszámot elért 

jelentkező, aki meghaladja a 75 pontot (az elérhető 100 pontból), felterjeszthető 

mentornak. 

 

3. A Program 5-ben résztvevő mentorok kiválasztása 

A végleges pontszám alapján felállított sorrend szerinti mentorjelöltek listája a NAIK 

Főigazgatójához kerül felterjesztésre. Főigazgató úr engedélyét követően az FM 

Mezőgazdasági Főosztályának Főosztályvezetője jóváhagyásával realizálódnak a 

Programhoz csatlakozó új mentorok.  

 

A Kutatói utánpótlást elősegítő program 4. Működési feltételrendszerének 21. pontja 

értelmében az a mentor, aki a Program 4. során kiválasztásra került, azonban a 

kinevezési időszak alatt nem talált számára megfelelő kutatójelöltet vagy fiatal 

kutatója nem kívánta a Program 4. második periódusát megkezdeni – amennyiben élni 

kíván a lehetőséggel – kiválasztási eljárás nélkül mentor lehet a Program 5. 

keretében. Fenti esetben a mentornak külön jeleznie szükséges ezen igényét a 

fiatalkutato@naik.hu és a melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu e-mail címekre 2017. 

szeptember 3-ig. 
*** 

.  
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Értékelőlap minta: 

Mentorjelölt neve:   

Intézet:   

 
 

 

A. Mentori vízió 
Pontszám (1-15 pont) 

összesen max. 15 pont 
Döntéshozó 

Mentori célok megfogalmazása, vállalt 

mentori feladatok   
FM delegált 

   

B. Kutatói életpályát támogató 

intézkedések 

Pontszám (1-15 pont) 

összesen max. 15 pont 
Döntéshozó 

Releváns doktori iskola megjelölése a 

témához, doktori iskolában való 

feladatok vállalása, egyéb támogató 

tevékenységek   

NAIK 

delegált 

 
 

 

C. Mentori attitűd és énkép 

Pontszám (1-15 pont 

/szervezetfejlesztő) 

összesen max. 30 pont 

Döntéshozó 

Mentori alapkészségek 

  

2 fő 

szervezet-

fejlesztő 

 
 

 

D. Stratégiai szerep 
Pontszám (1-15 pont/téma) 

összesen max. 30 pont 
Döntéshozó 

NAIK kutatási irányba való 

illeszkedése   
NAIK 

delegált 

Intézeti kutatási irányba való 

illeszkedése 

 

NAIK 

intézetvezető 

vagy 

osztályvezető 

 
 

 

E. Szakember hiány Pontszám (1-10 pont/téma) Döntéshozó 

automatikus pontszám   automatikus 

 
 

 

Mindösszesen: A+B+C+D+E    

 


