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A Kutatói utánpótlás elősegítő program (Program) keretében a Földművelésügyi 

Minisztérium (FM) felügyelete alá tartozó Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

(NAIK) szakember-utánpótlását kívánjuk elősegíteni. A Programmal kapcsolatos átfogó 

irányelvek az alábbiak szerint kerülnek ismertetésre. 

 

I. fejezet: Általános rész 

1. Program célja 

 új tehetségek bevonzása a jövőt jelentő kutatásokba; 

 példaértékű humán szemléletmód a fiatalok önálló kutatóvá való fejlődésének 

támogatásához; 

 NAIK kutatói állományának, hazai és nemzetközi versenyképességének erősítése. 

 

2. Alkalmazása 

A Megvalósítási terv a Kutatói utánpótlást elősegítő Program minden résztvevőjére kiterjed, 

azaz a Program 1-5. mentoraira, a Program 1-5. fiatal kutatóira, a Programkoordinátorokra, 

valamint a fiatal kutatóval rendelkező NAIK intézetek érintett munkatársaira, vezetőire. A 

Megvalósítási terv 2017 augusztusától alkalmazható. 

 

3. A Program futamideje 

 A Program 1-4. fiatal kutatói számára a kinevezésükben meghatározott időpontig. 

 A Program 5. fiatal kutatói számára az alábbiak szerint: 

o első periódus időtartama: 6 hónap (kinevezések lehetséges időpontjai: 2017. 

október 15., 2017. november 1., 2017. november 15., 2017. december 1.) 

o második periódus időtartama: kinevezések záró időpontja kezdéstől függetlenül: 

2021. december 31. 
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II. fejezet: Információk a Program mentorai számára 

4. Program 5. mentorainak kiválasztása 

A Kutatói utánpótlást elősegítő program 5. mentora az lehet, aki a Megvalósítási tervet és 

annak mellékleteiben foglaltakat megismeri és elfogadja, valamint 

 határidőben megküldi Jelentkezési lapját, 

 Kiválasztási Bizottság javasolja, 

 NAIK Főigazgató engedélyez FM Mezőgazdasági Főosztály Főosztályvezetője 

egyetértésével. 

 

További feltételek: 

 kutatói feladatot lát el a NAIK intézeteinek egyikében, 

 teljes munkaidőben foglalkoztatott, 

 nem intézetvezető, 

 a fiatal kutatójának kinevezéséig nem töltötte be a 60. életévét. 

 

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. napjáig. 
 

5. Mentor feladata 

a) Általános feladatok 

 

 fiatal kutató toborzásában, kiválasztásban való aktív részvétel; 

 1 vagy 2 fő mentorálása (a mentor vállalása szerint); 

 a fiatal kutató 

o munkahelyi beilleszkedésének segítése, 

o kutatásokba való aktív bevonása és a kutatói tapasztalatok átadása, 

o szakmai fejlődésének és kapcsolatainak elősegítése, 

o számára példamutatás, új tudás létrejöttének segítése, 

o képességeinek és készségeinek megismerése, fejlesztése, 

o karrier céljainak feltérképezése, e célok eléréséhez szakmai támogatás biztosítása, 

o belső motivációjának növelése; 

 folyamatos személyes kapcsolattartás mentoráltjával; 

 mentori tréningeken, képzéseken, tájékoztatókon való részvétel; 

 kimondani a Program referens koordinátorai részére – és nem kudarcélményként átélni –, 

ha a mentor-mentorált kapcsolatban gondok adódnak; 

 elköteleződés a NAIK fejlődéséért, a kulturális integrációjáért; 

 határidők betartása. 

mailto:fiatalkutato@naik.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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A mentor felelősséggel rendelkezik mentoráltjáért. A fiatal kutatóra vonatkozó 

szabályok ismertetése és betartatása a mentor feladata. 

 

b) Toborzással kapcsolatos feladatok 

A fiatal kutatók toborzását centralizáltan kívánjuk kezelni a http://fiatalkutato.naik.hu 

(honlap) oldalon keresztül. Azon Program 5-be jelentkezett mentorok kezdhetnek toborzási 

feladatokba, jeleníthetik meg kutatási témáikat a honlapon, akik a Program 5-be kiválasztásra 

kerültek, vagy a II./4. pont szerint jelezték igényeiket.  

Lehetőség van a mentoroknak a kutatási témák hirdetésére saját csatornáikon is. A Program 

5-be a fiatal kutatók előzetes regisztrációja a honlapon 2017. április 15-e óta folyamatos. A 

regisztrációk véglegesítése a Program 5. kutatási témáira való jelentkezések megküldésével 

válnak lehetővé. Az előzetesen regisztráltak e-mail-ben kapnak értesítést a kutatási témák 

honlapon való közzétételéről. 

A kiválasztás egyik alapfeltétele, hogy a fiatal kutató a honlapon keresztül a választott 

kutatási téma/témák megjelölésével jelentkezését megküldje a Programba, kizárólag a 

mentorhoz, intézethez leadott jelentkezés befogadására nincs lehetőség. A kiválasztás 

feltételeit a Megvalósítási terv II./8./a) pont, a jelentkezések honlapon való kezelését az 

Informatikai Kézikönyv tartalmazza. 

A mentor feladata, hogy minden interjúztatott fiatal részére az adott témára való 

jelentkezésének kimeneteléről, a „Programba való felvétel adott kutatási témára”, vagy 

”Jelentkezés elutasítása adott témára” döntésről elektronikusan értesítést küldjön. 

A kiválasztott fiatal kutatóra vonatkozóan a foglalkoztatásához szükséges engedély 

benyújtásának határideje minden esetben a fiatal kutató tervezett kinevezése kezdő időpontját 

megelőző 15. naptári nap. 

 

A toborzás során a mentor feladata: 

 a toborzásban való aktív részvétel; 

 a Program 5. indításának és a meghirdetett témák minél szélesebb körben való hirdetése; 

 a jelentkezések kezelése, nyomon követése a honlapon a rövid határidőket figyelembe 

véve; 

 a személyes interjú során ismertetni a fiatal kutató-jelölttel a jövőbeni kutatási 

feladatokat, valamint a Program adta lehetőségeket; 

 interjút követően a mentor javaslatot tesz az intézet vezetőjének a fiatal kutató 

alkalmasságára vonatkozóan, valamint felvételét kezdeményezi; 

 a jelentkezők írásbeli tájékoztatása a döntésről; 

 a fiatal kutató tájékoztatásával egyidejűleg a döntéshozatal felrögzítése a honlapon; 

 pozitív döntés esetén a felvételi eljárás kezdeményezése a formanyomtatványok 

megküldésével. 

 

http://fiatalkutato.naik.hu/
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c) Adminisztratív kötelezettségek 

 programvázlat készítése a kutató munkába állását követő 5. napig a honlapon, melyet 

ismertet a fiatal kutató számára is; 

 szakmai naplók megírásában való közreműködés, jóváhagyás és építő jellegű 

észrevételek rögzítése (komment felület) adott hónapot követő 5. napig a honlapon; 

 szakmai beszámoló kitöltése a Program első periódusának zárása előtt 30 nappal a 

honlapon; 

 a Program második periódusának megkezdéséhez a fiatal kutató 

továbbfoglalkoztatásával, illetve a mentori tevékenység folytatásával kapcsolatos 

engedélyező nyilatkozatok megküldése a fiatalkutato@naik.hu és a melinda.olvedi-

vazsonyi@fm.gov.hu elektronikus címekre; 

 a Program második periódusában félévente előrehaladási jelentés kitöltése honlapon. 

A Program referens koordinátorai, valamint a fiatal kutató intézetigazgatója azon 

programvázlatot, szakmai naplót, szakmai beszámolót, valamint előrehaladási jelentést 

látnak, melyeket a mentor már jóváhagyott. 

A szakmai napló a mentor általi jóváhagyásig az adott hónap alatt folyamatosan feltölthető, 

illetve módosítható, azonban a határidőt a honlapon időbélyeg követi, a határidőn túl 

véglegesített szakmai naplók kihatnak a költségigénylések egyes tételeire. 

 

d) Költségigénylések  

A Program keretében a honlapon az alábbi témakörökben lehetséges igénylést rögzíteni: 

 szakmai fejlődéshez kapcsolódóan: 

o belföldi/külföldi konferencia részvétel; 

o belföldi/külföldi szakmai kurzus, tanfolyam; 

o szakmérnöki képzés; 

 doktori tanulmányokhoz közvetlen kapcsolódóan aktív hallgatói jogviszony esetén: 

o tandíj; 

o fokozatszerzéshez szükséges 2. élő idegen nyelv támogatása; 

o fokozatszerzési eljárási díj; 

 lakhatási támogatás. 

A Programhoz kapcsolódó költségigénylések rendjét a 17. pont tartalmazza. Az igénylések 

honlapra való feltöltése a fiatal kutató feladata. A költségigények tekintetében a 

konferencián, kurzuson és tanfolyamon való részvétel abban az esetben támogatható, ha 

az igénylést megelőző 2 hónapban a szakmai napló a fiatal kutató által kitöltésre és a 

mentor által határidőre jóváhagyásra került. 

A költségek honlapon történő pozitív elbírálását követően a NAIK mindenkori belső 

eljárásrendje szerint kell eljárni. 

A mentor feladata a fiatal kutató költségigényeinek segítése azáltal, hogy 

 felhívja a fiatal kutató figyelmét a szakmailag releváns konferenciára, kurzusra, 

tanfolyamra, szakmérnöki képzésre és támogatja a programokon való részvételét; 

 elősegítési a doktori tanulmányok sikeres teljesítését; 

mailto:fiatalkutato@naik.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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 segíti a fiatal lakhatásával kapcsolatos ügyintézést (szolgálati lakás vagy lakhatási 

támogatás) 

 engedélyezi a szakmailag releváns, fiatal által kérvényezett költségeket a honlapon. 

 

e) Doktori tanulmányok segítése, nyomon követése 

A mentor segíti a fiatal kutató doktori tanulmányait a releváns téma (kutatási cím 

meghatározása, kutatási terv kidolgozása) és iskola kiválasztásával, a jelentkezéshez 

szükséges szakmai anyagok elkészítésével, a doktori tanulmányok sikeres teljesítéséhez 

szükséges támogatás és kutatási feladatok biztosításával  

 

6. A Programban rejlő lehetőségek 

A mentor a Programban betöltött szerepe által 

 részt vehet a kutatói utánpótlás-kezelés új szemléletmódjának kialakításában; 

 segíthet leendő kutatótársainak az életpályájukon való elindulásban; 

 szakmai és személyes kapcsolatépítési, együttműködési lehetőségekre tehet szert a NAIK 

további mentoraival; 

 mentori attitűdjeit fejlesztheti, tréningeken részt vehet; 

 kiváló mentorként is hírnevet szerezhet; 

 aktívan részt vehet a NAIK jövőképének alakításában; 

 jövedelem kiegészítésben részesülhet. 

 

7. Mentori szerepkör megszűnése, mentorcsere 

Amennyiben a Program során a mentor távozik az intézetből, vagy mentori szerepköre 

megszűnik, illetve nem tudja ellátni (pl. tartós távollét), abban az esetben a mentornak 

tájékoztatási kötelezettsége van a Program referens koordinátorai felé, melynek egyidejűnek 

kell lennie a munkáltatói tájékoztatással. 

A mentori szerepkör bármely okból való megszűnése esetén javaslattételi kötelezettsége van a 

mentornak a fiatal kutató új mentorának személyére vonatkozóan, valamint aktuális 

adminisztratív kötelezettségeit is teljesítenie szükséges (napló jóváhagyása, szakmai 

beszámoló, előrehaladási jelentés elkészítése). 

A mentori szerepkör megszűnik a fiatal kutató Programból vagy intézetből való távozása 

esetén is, valamint amennyiben a Program véget ér a fiatal kutató számára. A távozó fiatal 

megüresedett helyére a Program 5-ben nincs mód újabb fiatal felvételére. A Programot 

részben teljesítő mentort kizárólag időarányos kereset-kiegészítés illet meg. 

 

Indokolt esetben, írásbeli javaslat esetén lehetőség van a mentorok cseréjére, mely egyedi 

elbírálást követően valósulhat meg, NAIK Főigazgató és FM Mezőgazdasági Főosztály 

Főosztályvezetőjének együttes engedélyével. 
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III. fejezet: Információk a Program fiatal kutatói számára 
 

8. Új fiatal kutató felvétele a Program 5-be 

a) A kiválasztás 

A fiatal kutató-jelölt mentor általi felterjesztéséhez az alábbi kritériumoknak kell megfelelni: 

 a fiatal a honlapon keresztül jelentkezik a Programba, megjelölve maximum 3 témát 

prioritási sorrendben; 

 személyes interjún részt vesz a jövőbeni mentorral; 

 megismeri és elfogadja a Program Megvalósítási tervét és annak mellékleteit. 

További feltétel a kiválasztáshoz: 

 a kinevezéskor be nem töltött 36. életév; 

 szakirányú MSc végzettség; 

 nem lehet a NAIK-nál és annak jogelőd intézeténél korábbi foglalkoztatási jogviszonya; 

 egyedi elbírálást követően kivételt képezhet az adott intézetben eltöltött, diploma 

megszerzéséhez kötődő maximum 3 hónapos szakmai gyakorlat. 

 

b) Felvételének eljárása 

A mentor a felvételi eljárás kezdeményezője. Az ideális jelölt megtalálása esetén a mentornak 

a fiatal kutató foglalkoztatásának engedélyezése formanyomtatványon szükséges 

felterjesztenie a jelöltet a fiatalkutato@naik.hu és másolatban a melinda.olvedi-

vazsonyi@fm.gov.hu elektronikus címekre eredeti aláírással ellátva, szkennelt formában. Az 

engedélyező formanyomtatványhoz csatolni szükséges a fiatal kutató önéletrajzát, munkaköri 

leírásának tervezetét, MSc végzettségét igazoló dokumentumának másolatát, valamint az 

esetlegesen folyamatban lévő doktori tanulmányairól szóló igazolást. 

A Programba való felvételre kizárólag a kinevezési időszakban van lehetőség. A 2017. évben 

a Programba felvehető fiatalok összlétszáma maximum 30 fő. 

 

c) Első mérföldkő  

A fiatal kutató második periódusba való továbbfoglalkoztatását megelőzően értékelni 

szükséges az elmúlt fél év tapasztalatait. Az első periódus 5. hónapját követően a fiatal 

kutatókat a Program szervezetfejlesztői egy-egy személyes interjúra invitálják, ahol lehetőség 

van megosztani észrevételeiket külső szakértőkkel, mely segítheti őket a 

továbbfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalában. Ez idő alatt a mentoroknak el 

kell készíteniük az első periódusra vonatkozó szakmai beszámolót, valamint kitölteni a 

továbbfoglalkoztatáshoz szükséges engedélyező nyilatkozatokat. 

 

A program azon ambiciózus fiatal kutató számára folytatható: 

 aki megkezdte, illetve a továbbfoglalkoztatástól számított 2 éven belül tervezi doktori 

tanulmányainak megkezdését; 

mailto:fiatalkutato@naik.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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 akit mentora javasol annak folytatására; 

 akit a Program szervezetfejlesztői is javasolnak; 

 akit a NAIK Intézetigazgató javasol, NAIK Főigazgató engedélyez és azt követően az 

FM Mezőgazdasági Főosztály Főosztályvezetője jóváhagy. 

 

9. A munkavégzés helye, ideje; szabadság mértéke a Program 1-5 fiatal kutatói 

számára 

A fiatal kutató munkavégzésének helye és ideje a fiatal kinevezésében kerül feltüntetésre. A 

munkavégzés helye az adott NAIK intézet, a munkavégzés ideje alapértelmezetten heti 40 

óra, mely a doktori tanulmányok ideje alatt az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő fiatal 

számára heti maximum 15 órára módosítható. A fiatal kutató szabadságainak száma a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül kiszámításra. 

 

10. A Program 1-5. fiatal kutatóinak feladata 

a) Általános feladatok 

A fiatal kutató feladata: 

 a Program Megvalósítási tervét megismerni, elfogadni, annak megfelelően cselekedni; 

 a határidőket betartani; 

 a fiatal kutatók számára szervezett tréningeken, képzéseken, tájékoztatókon részt venni; 

 a Program által szervezett konferenciákon a tudományos munkája előrehaladásának 

bemutatása; 

 folyamatos személyes kapcsolattartásra törekedni mentorával; 

 kimondani a Program referens koordinátorai részére – és nem kudarcélményként átélni –, 

ha a mentor-mentorált kapcsolatban gondok adódnak. 

 

b) Adminisztratív kötelezettségek 

 

 Szakmai napló elkészítése a honlapon, melynek rendszeressége: 

o első periódus ideje alatt havonta egyszer, heti lebontásban, 

o második periódus ideje alatt havonta egyszer, havi lebontásban; 

 naplózáró elkészítése a honlapon; 

 publikációk nyilvántartása a Magyar Tudományos Művek Tárában; 

 úti jelentések nyilvántartása a honlapon fényképek csatolásával. 

 

A Program referens koordinátorai, valamint a fiatal kutató intézetigazgatója számára a 

mentori jóváhagyást követően láthatóvá válnak a szakmai naplók. A komment felület 

lehetőséget biztosít a napló tartalmával kapcsolatos észrevételek megbeszélésére. A napló 

kitöltésének és mentor általi jóváhagyásának határideje az adott hónapot követő 5. nap, mely 

az adott hónap alatt folyamatosan feltölthető, illetve módosítható. A határidőt a honlapon 

időbélyeg követi, melynek mellőzése kihat a költségigénylésekre. Költségigénylésekre 
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akkor kerülhet sor, ha az előző 2 hónap naplójának kitöltése és mentor általi 

jóváhagyása határidőben teljesült. 

A szakmai naplók minden hónapban értékelésre kerülnek, melynek keretében elnyerhető a 

„Hónap naplója” díj a fiatal kutatók számára. Az adott hónap díjazottja, valamint a naplók 

pontozási rendszere a honlap „Hónap naplója” menüpont alatt érhető el. 

A naplózárót a fiataloknak, szintén a honlapon keresztül, az aktuális periódusok lezárásához, a 

periódusban lévő utolsó munkanapjukat követő 10. napig szükséges kitölteniük, valamint 

Programból való távozásuk esetén a távozást megelőzően. 

A fiatal kutatóknak a honlap „Dokumentumok” menüpontja alatt vezetniük szükséges a 

költség igénylés keretében megvalósult belföldi/külföldi konferenciákkal, 

kurzus/tanfolyammal kapcsolatos úti jelentéseiket. 

 

c) Doktori tanulmányok megkezdése, tanulmányi szerződés 

A fiatal kutatónak a második periódus megkezdését megelőzően nyilatkoznia szükséges, 

hogy a továbbfoglalkoztatástól számított 2 éven belül tervezi doktori tanulmányainak 

megkezdését. A doktori tanulmányok megkezdése természetesen már korábban is 

megkezdődhet.  

A fiatal kutató állami ösztöndíjas, vagy önköltséges PhD képzésre történő felvétele esetén, az 

ezt igazoló dokumentum kézhezvételét követő 10 munkanapon belül, köteles ennek tényét, a 

NAIK intézet igazgatójának tudomásul vételét követően, a fiatalkutato@naik.hu, a 

melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu e-mail címekre, valamint az intézeti HR munkatárs 

számára hivatalosan jelezni, a vonatkozó kiadások részletezésével. A sikeres felvételt 

követően a fiatalnak a doktori iskolában lévő aktív hallgatói jogviszonyát minden félévben 

igazolni szükséges a fenti e-mail címeken. 

Tanulmányi szerződés: 

A Program 4-5. fiatal kutatóinak tanulmányi szerződéskötési kötelezettsége van, amennyiben 

doktori tanulmányainak ideje alatt igényli, hogy a Program a tandíját finanszírozza. 

Tanulmányi szerződés megkötése esetén a tandíjról szóló számlát a Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ nevére és címére kell kérnie a hallgatónak, valamint a számlán jelezni 

szükséges, hogy mely fiatal tandíjáról van szó. A tandíjat a NAIK az aktív hallgatói 

jogviszony igazolás megküldését követően tudja utalni a Doktori Iskola részére. 

 

Tanulmányi szerződés kiemelt elemei: 

 A fiatal kutató vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségét legjobb tudása szerint 

teljesíti. 

 A fiatal kutató vállalja, hogy a Munkáltató által finanszírozott időtartam 1,5-szerese alatt 

munkaviszonyát nem szünteti meg. 

 Amennyiben a tanulmányi szerződésben vállalt időtartam előtt munkaviszonyát felbontja 

a fiatal kutató, akkor a Kutatói utánpótlás keretére elszámolt tandíjat visszafizetni köteles 

a NAIK részére. 

 A fiatalnak visszafizetési kötelezettsége nincs abban az esetben, ha kinevezése lejár és azt 

munkáltatója nem hosszabbítja meg. 

mailto:fiatalkutato@naik.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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 A fiatal kutatatót visszafizetési kötelezettség nem terheli, amennyiben munkaviszonyát a 

munkakörében, munkakörülményében történt jelentős változás, vagy a munkáltató 

személyében történő változás miatt szünteti meg.  

 A fiatal kutatót visszafizetési kötelezettség nem terheli, ha a közalkalmazotti jogviszonya 

a Munkáltató intézeteinek bármelyikében fennmarad. 

 A fiatal kutatót visszafizetési kötelezettség nem terheli, amennyiben munkaviszonyát az 

életvitelében bekövetkező jelentős változás miatt bontja fel. (Például házastársi 

kapcsolatból fakadó lakhelyváltozás, kivéve, ha az új lakóhely vonzáskörzetében van 

intézete a Munkáltatónak, mely továbbfoglalkoztathatja a végzettségével és 

szakterületével összhangban.) 

 

11. A Programban rejlő lehetőségek 

A fiatal kutató számára a Program keretében való foglalkoztatás számos lehetőséget 

biztosíthat: 

 szakmai fejlődéséhez kapcsolódó külföldi/belföldi konferenciákon részt vehet; 

 doktori tanulmányainak, fokozatszerzésének támogatásában részesülhet; 

 doktori tanulmányokhoz közvetlen kapcsolódóan a fokozatszerzéshez szükséges 2. élő 

idegen nyelv támogatását élvezheti; 

 indokolt esetben szakmérnöki képzés támogatásában is részesülhet; 

 lakhatási támogatásban is részesedhet, mindezt 

 fiatalos környezetben, segítő mentorok támogatásával, 

 csapatépítő programok, szakmai és készségfejlesztő tréningek lehetőségeivel. 

 

12. A Program ideje alatti tartós távollét 

A Program ideje alatt a fiatal kutató indokolt tartósan távolléte esetén, a programban 

eltölthető időszak nem módosul (pl. várandósság, külföldi kiküldetés, tanulmányút esetén). 

Amennyiben az önköltséges doktori, és szakmérnöki képzésben résztvevő fiatal a Program 

ideje alatt félévente bemutatja doktori tanulmányaival kapcsolatos aktív hallgatói 

jogviszonyáról szóló iskolalátogatási igazolását a NAIK HR vezetőjének,valamint az intézeti 

HR munkatárs számára úgy tandíja folyamatosan finanszírozásra kerülhet. Amennyiben ezen 

fiatal kutató az igazolás bemutatását elmulasztja, lehetőség van a tandíja finanszírozásának 

felfüggesztésére. 

 

13. Program után a NAIK-ban, Társmentor lehetőség 

A Program második periódusát követően, azaz a Program befejezését követően a NAIK 

határozott vagy határozatlan időre továbbfoglalkoztathatja a fiatal kutatót. A 

továbbfoglalkoztatás feltételeit a Program nem szabályozza, a fiatal kutató és a munkáltató 

állapodik meg jövő tervezésében. A Program referens koordinátorai részére kizárólag 

tájékoztatási kötelezettsége van a fiatal kutatónak a jogviszonya, kutatási területe további 

kimenetelét illetően. 
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Társmentor lehetőség: 

Önkéntes alapon a Programban végzett, de a NAIK-ban továbbfoglalkoztatott fiatal 

kutató társmentornak jelentkezhet. A társmentor feladata, hogy a Program fiatal kutatóit 

segítse a doktori tanulmányaik sikeres elvégzésében, valamint támogassa a szakmai naplók 

elkészítését. A Programban végzett fiatal kutató elsősorban más NAIK intézet fiatal 

kutatójának lehet társmentora. Egy társmentornak egyszerre maximum 1 fő mentoráltja lehet, 

egy mentoráltnak pedig egyszerre maximum 1 társmentora lehet. A társmentori jelentkezést a 

fiatalkutato@naik.hu és a melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu elektronikus címekre 

szükséges megküldeni. 

A társmentorság a kölcsönösségen alapszik, azaz akkor jön létre a társmentor fogalma, ha 

kölcsönösen megállapodnak a felek a közös feladatokban, majd ezt követően kitöltik a 

társmentoráltság engedélyezése c. formanyomtatványt, mely a honlap Dokumentumok 

mappájából tölthető le. A társmentorságot évente megújítani szükséges, mely akár a fiatal 

kutató Programban való részvételéig is kiterjedhet. 

A társmentori tevékenységért kereset-kiegészítés nem jár, azonban a társmentor a Program 

költség lehetőségeire a társmentorság idején igényt tarthat, valamint a Program keretében 

megrendezésre kerülő konferenciákon, rendezvényeken, tréningeken is részt vehet. A 

társmentorság ideje alatt, amennyiben a társmentor a doktori tanulmányainak tandíjára forrást 

igényel, azt a Program kizárólag tanulmányi szerződés keretében tudja biztosítani a számára. 

 

14. A fiatal kutató jogviszonyának Program ideje alatti megszűnése, 

megszüntetése 

A Program ideje alatt a fiatal kutató foglalkoztatására a határozott idejű foglalkoztatásra 

vonatkozó hatályos jogszabályok érvényesek (mindenkori Munka Törvénykönyve, 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény). 

Amennyiben a fiatal kutató megszünteti munkaviszonyát, a tanulmányi szerződésben 

foglaltak szerint (amennyiben rendelkezik vele) visszafizetési kötelezettség terheli.  

 

A fiatal kutató Programból való távozása esetén a Program által biztosított számítógépe 

visszaszolgáltatásra kell, hogy kerüljön a NAIK központba, hogy az, az újonnan belépő fiatal 

kutató, vagy a számítógéppel még nem rendelkező fiatal kutató számára kiosztásra kerüljön.  

 

  

mailto:fiatalkutato@naik.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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IV. fejezet: Finanszírozás 

15. A támogatás forrása, mértéke 

A Program előirányzott forrását a Földművelésügyi Minisztérium által jóváhagyott éves 

költségvetési terv tartalmazza. A könyvviteli elkülönítés tekintetében intézetenként önálló 

témakódon történő megjelenítés szükséges. 

 

16. A fiatal kutatók juttatásai 

A törvényi szabályozásnak megfelelően a Program keretéből az alábbi személyi jellegű 

ráfordítások biztosíthatóak: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti bértáblában 

szereplő garantált illetmény; 

 nyelvpótlék; 

 egészségügyi, veszélyességi pótlék; 

 cafeteria; 

 munkába járás útiköltsége. 

 

További hozzájárulás a NAIK egyéb kereteiből is lehetséges külön igény esetén, például: 

 szolgálati lakás bérleti díja; 

 külföldi/belföldi konferenciák, rendezvények, kurzusok esetén útiköltség, szállás, 

regisztrációs díj; 

 NAIK vezetői jóváhagyást követően a NAIK egyéb keretéből kereset-kiegészítés, 

munkáltatói döntésen alapuló illetmény-kiegészítés vagy egyéb juttatás (pl. pályázati 

programok keretében). 

 

17. A Program költség lehetőségei 

A Program költségeiről: 

 A határidőn túl véglegesített szakmai naplók kihatnak a költségigénylések egyes tételeire. 

 A költség igénylések honlapra való feltöltése a fiatal kutató feladata. Az igénylés 

leadásához meg kell adni a szükséges információkat, tervezett költségeket a kitöltött 

űrlap mentésével. 

 A költségeket a Program terhére csak akkor lehet elszámolni, ha azok engedélyezésre és 

jóváhagyása kerültek. A honlapon való jóváhagyást követően az intézetek saját, belső 

engedélyezési menete szerint kell eljárni. 

 A honlapon az igénylést az alábbi szereplőknek kell javasolni/engedélyezni: 

o mentor (javasol/nem javasol), majd 

o NAIK Intézetvezető (engedélyez/nem engedélyez).  
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A Program keretében a honlapon az alábbi témakörökben lehetséges igénylést rögzíteni: 

 szakmai fejlődéshez kapcsolódóan: 

o belföldi/külföldi konferencia részvétel; 

o belföldi/külföldi szakmai kurzus, tanfolyam; 

o szakmérnöki képzés; 

 doktori tanulmányokhoz közvetlen kapcsolódóan aktív hallgatói jogviszony esetén: 

o tandíj; 

o fokozatszerzéshez szükséges 2. élő idegen nyelv támogatása; 

o fokozatszerzési díj; 

 lakhatási támogatás. 

 

a) Szakmai konferencia, Szakmai kurzus/tanfolyam lehetőségek 

A szakmai fejlődéshez kapcsolódó költségek az alábbiak szerint számolhatóak el: 

Témakör 

Amennyiben a fiatal kutató 

Regisztrációs 

díj 
Szállás Útiköltség 

Belföldi 

konferencia 
előadást tart    
első szerzős cikket jelentet 

meg    

első szerzős posztert jelentet 

meg    

csak érdeklődőként vesz részt    
Külföldi 

konferencia 
előadást tart    
első szerzős cikket jelentet 

meg   ,  

első szerzős posztert mutat be   ,  

csak érdeklődőként vesz részt    
Belföldi 

kurzus/tanfolyam 
részt vesz    

Külföldi 

kurzus/tanfolyam 
részt vesz   ,  

 

Amennyiben több témakör egyszerre teljesülne, akkor a legmagasabb költség finanszírozását 

biztosító feltétel szerint adható le az igény. 

 

Jelmagyarázat: 

 Kutatói utánpótlást elősegítő program keretéből finanszírozható; 

 NAIK intézeti/egyéb keretből, forrásból finanszírozható; 

 Úti költség a Program keretéből csak akkor finanszírozható, amennyiben a 

regisztrációs díjat nem igényli a fiatal. 

 

A költségigények tekintetében a konferencián, kurzuson és tanfolyamon való részvétel 

abban az esetben támogatható, ha az igénylést megelőző 2 hónapban a szakmai napló a 

fiatal kutató által kitöltésre és a mentor által határidőben jóváhagyásra került. 
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b) Doktori tanulmányokhoz közvetlen kapcsolódó költség lehetőségek 

Aktív hallgatói jogviszony esetén a Program keretében a doktori iskola tandíját, a 

fokozatszerzéshez szükséges 2. élő idegen nyelv meghatározott költségeit, illetve a 

fokozatszerzési díjat a Program finanszírozza.  

A fokozatszerzéshez elfogadható második idegen nyelv listáját és ismeretének fokozatát az 

adott Doktori iskola Szabályzata tartalmazza. A Program ezen fokozatú nyelvismeret 

megszerzését támogatja a fiatal kutató számára, a Programban töltött ideje alatt összesen 

maximum bruttó 100.000 forint összegig. Fenti keret a tandíjra és/vagy a vizsga (részvizsga) 

díjára terjed ki (amennyiben részt vett a vizsgán), melynek kifizetésére utófinanszírozással 

kerülhet sor, a NAIK nevére kiállított számlák leadását követően. 

c) Lakhatási támogatás 

Lakhatási támogatás a Program keretéből havi maximum bruttó 30.000 Ft összegig adható 

abban az esetben, ha a NAIK/FM szolgálati lakást nem tud biztosítani. 

 

18. A mentorok juttatásai 

A Program keretéből a mentor számára a munkakörön felüli plusz feladatok ellátásáért 

kereset-kiegészítés finanszírozható az alábbiak szerint: 

 első periódusban a 6 hónap időtartamra vonatkozóan egyszeri kereset-kiegészítés 

o 1 fő fiatal kutató mentorálása esetén (a határidők betartásától függően): 

a 6. hónapot követően: maximum bruttó 300.000 forint összegig; 

o 2 fő fiatal kutató mentorálása esetén (a határidők betartásától függően): 

a 6. hónapot követően: maximum bruttó 450.000 Ft összegig; 

 második periódusban (továbbfoglalkoztatás esetén): 

o a határidők betartásától függően maximum bruttó 150.000 Ft összegig egyszeri 

kereset-kiegészítés az első előrehaladási jelentés megküldését követően  

(második periódus 6. hónapját követően). 
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V. fejezet: Egyéb információk 

 

19. Fontosabb mérföldkövek 

Megnevezés Mérföldkövek Dokumentum indítója: 

Fiatal kutatók 

kinevezéseinek kezdő 

dátumai 

2017. október 15. 

2017. november 1. 

2017. november 15. 

2017. december 1. 

mentor 

Fiatal kutatók 

foglalkoztatásához 

szükséges engedélyek 

végső beküldési határideje 

A fiatal kutató tervezett 

kinevezésének kezdő dátumát 

megelőző 15 nap 

mentor 

Programvázlat  

(első periódus) 

A fiatal kutató munkába állását 

követő 5. napig 
mentor 

Szakmai napló  

(első és második periódus) 

Az adott hónapot követő 5. 

napig 

fiatal kutató készíti,  

mentor engedélyezi 

Szakmai beszámoló  

(első periódus) 

A program végezte előtt 30 

nappal 
mentor 

Naplózáró  

(első és második periódus) 

Az utolsó munkanapot követő 

10. napig 
fiatal kutató 

Előrehaladási jelentés  

(második periódus) 

Továbbfoglalkoztatást 

követően félévente 
mentor 

 

 

20. Dokumentációs helyek 

 fiatalkutato@naik.hu 
melinda.olvedi-

vazsonyi@fm.gov.hu 
http://fiatalkutato.naik.hu 

 

 
fiatal kutatók toborzása, 

önéletrajzok megtekintése 

fiatal kutatók felterjesztése engedélyező 

formanyomtatványon, kiegészítő dokumentumokkal 
 

 programvázlat kitöltése 

 
havi szakmai napló 

kitöltése, engedélyezése 

fiatal kutató továbbfoglalkoztatásának engedélyeztetése 

(második periódushoz) formanyomtatványon  

+ mentor mentorálási tevékenységének folytatásához 

engedélyeztetés formanyomtatványon 

szakmai beszámoló kitöltése 

 naplózáró kitöltése 

 
előrehaladási jelentés 

kitöltése 

 

  

mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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21. Programért felelős személyek 

 

Név Titulus E-mail Koordinált terület 

Szépe Ferenc 

FM  

Mezőgazdasági 

Főosztály, 

Főosztályvezető 

mezogazdasagifo@f

m.gov.hu 
minisztériumi jóváhagyások 

Ölvedi-Vázsonyi 

Melinda 

FM  

Mezőgazdasági 

Főosztály, 

Szervezetfejlesztési 

referens 

melinda.olvedi-

vazsonyi@fm.gov.hu 

Program Megvalósítási terve;  

egyedi elbírálást igénylő vezetői 

döntések koordinálása,  

(Program marketing 

kommunikációja,  

honlap működtetése) 

Szabó Anett 

Krisztina 

FM  

Mezőgazdasági 

Főosztály,  

Kutatási és innovációs 

referens 

krisztina.anett.szabo

@fm.gov.hu 

Program marketing 

kommunikációja,  

honlap működtetése, (Program 

Megvalósítási terve;  

egyedi elbírálást igénylő vezetői 

döntések koordinálása) 

Dr. Gyuricza Csaba 
NAIK  

mb. Főigazgató 
foigazgato@naik.hu 

munkáltatói, 

főigazgatói döntések 

Rostonics Tímea 

NAIK 

mb. Gazdasági 

főigazgató-helyettes 

gazdasagi.vezeto@ 

naik.hu 

munkáltatói, 

főigazgatói döntések támogatása 

Dr. Somogyi Norbert 

NAIK  

Általános főigazgató-

helyettes 

somogyi.norbert@ 

naik.hu 

munkáltatói, 

főigazgatói döntések támogatása 

Madarász Miklós 
NAIK 

IT vezető 

madarasz.miklos@ 

naik.hu 
IT fejlesztés támogatása 

Szikura Jánosné, 

Ágnes 

NAIK  

HR vezető 
fiatalkutato@naik.hu 

munkajogi kérdések, 

kinevezések, 

munkaköri leírások, 

PhD tanulmányok 

Erdeiné Dr. habil 

Késmárki-Gally 

Szilvia PhD. 

NAIK  

Utánpótlás referens 

gally.szilvia@ 

mgi.naik.hu 

naplók, naplózárók, 

programvázlatok, szakmai 

beszámolók, előrehaladási 

jelentések 

Boer Enikő 
NAIK  

IT fejlesztő 
boer.eniko@naik.hu 

IT fejlesztés, felhasználói 

mappák fejlesztése és 

korrigálása 

+1 fő 
NAIK  

Utánpótlás referens 
 

Program NAIK-on belüli 

összefogója; 

a honlap és egyéb elektronikus 

felületek tartalmának fejlesztése; 

rendezvények, konferenciák 

szervezése, kiadványszerkesztés 

Dr. Király Zsolt 
Program 

szervezetfejlesztője 

kiraly.zsolt@ateakad

emiad.hu 

szervezetfejlesztői feladatok 

ellátása 

Járay Márton 
Program 

szervezetfejlesztője 

jaraymarton@gmail.

com 

szervezetfejlesztői feladatok 

ellátása 

 

mailto:krisztina.anett.szabo@fm.gov
mailto:krisztina.anett.szabo@fm.gov
mailto:fiatalkutato@naik.hu
mailto:boer.eniko@naik.hu
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22. Mellékletek 

 Fiatal kutatók foglalkoztatásának engedélyezése formanyomtatvány; 

 Továbbfoglalkoztatási formanyomtatvány második periódus megkezdéséhez; 

 Mentorkiválasztás módszertana; 

 Tanulmányi szerződés minta. 

A Megvalósítási terv, illetve az ahhoz tartozó dokumentumok a honlap „Dokumentumok” 

mappájában találhatóak meg. 

 

Budapest, 2017. augusztus 

 


