
Kutatói utánpótlást elősegítő program 3. 

Szabályzat 

 

A kutatói utánpótlás elősegítő program keretében a Földművelésügyi Minisztérium (a 

továbbiakban: FM) Mezőgazdasági Főosztályának felügyelete alá tartozó Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: NAIK) szakember-utánpótlását 

kívánjuk elősegíteni – immár harmadik alkalommal. 

 

A programmal kapcsolatos átfogó irányelvek az alábbiak szerint kerülnek ismertetésre. 

 

1.) A program célja 

 új tehetségek bevonzása és megtartása a jövőt jelentő kutatásokba; 

 a fiatalok önálló kutatóvá való fejlődésének támogatása; 

 utánpótlás kezelése, hogy az intézményi kultúra részévé váljon; 

 kutatói korcsoportok kiegyensúlyozása, ezáltal hosszú távon a középkorosztály 

megteremtése; 

 a NAIK kutatói állományának erősítése, versenyképességének fokozása. 

 

2.) A támogatás forrása és összege  

A kutatói utánpótlás programok működtetésére a „NAIK kutatói utánpótlás program” kereten 

2015. évre 80,0 millió forint forrás áll rendelkezésre. A fiatal kutatók felvételét követően a 

forrás azokra a témákra kerül átcsoportosításra (beleértve az intézeti lebonyolítási témákat), 

melyek feladatainak ellátásában a felvett fiatalok ténylegesen közreműködnek. 

 

3.) A program futamideje 

 1. periódus: 6 hónap (kinevezések időpontja: 2015. július 1.–2015. szeptember 30. 

között); 

 2. periódus: lehetőség a fiatalok 2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatására. 

 

4.) Mentor az lehet, aki 

 kutatói feladatot lát el (akár fokozat nélkül) a NAIK intézményeinek egyikében; 

 teljes munkaidőben foglalkoztatott; 

 nem intézményvezető; 

 a programot megelőzően részt vesz a mentori tréningen; 

 az 5 fős bizottság által kiválasztásra kerül. 

 

5.) A mentor feladata 

 kiválasztásban való aktív részvétel; 

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

 kollegiális és szakmai együttműködés kialakítása; 

 programvázlat készítése; 

 naplók megírásában való közreműködés és jóváhagyás; 



 a fiatal kutató 

o munkahelyi beilleszkedésének segítése;  

o belső motivációjának növelése; 

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 elérésében való szakmai támogatás 

biztosítása; 

 a 2. periódusban (2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatása alatt) félévente jelentések 

készítése a fiatal kutatók előrehaladásáról. 

 

6.) Mit várunk el a mentortól?  

 folyamatos személyes kapcsolattartást; 

 megfelelő mennyiségű és minőségű időt, melyet a fiatal kutató sikeres fejlődésére 

biztosít; 

 nemcsak szakmai-, hanem emberi támasz biztosítása a fiatal kutatók részére; 

 elkötelezettséget a NAIK fejlődéséért, a kulturális integrációjáért; 

 képes kimondani – és ne kudarcélményként átélni – ha a mentor-mentorált kapcsolatban 

gondok adódnak. 

 

7.) A programban résztvevő fiatal kutatók körének meghatározása 

 35 év alatti fiatal, szakirányú MSc végzettséggel rendelkezők; 

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

Egyedi elbírálást követően kivételt képezhet: 

 az intézetben eltöltött maximum 3 hónapos szakmai gyakorlat, 

 a NAIK-ban 2015. jan. 1. után létrejött maximum 1 év terjedelmű, határozott 

idejű munkaviszony. 

 

8.) A fiatal kutatók toborzása 

A fiatal kutatók toborzását centralizáltan kívánjuk kezelni. A toborzáshoz kapcsolódva az 

önéletrajzok feltöltése és gyűjtése a http://fiatalkutato.naik.hu honlapon (a továbbiakban: 

honlap) történik. Egyedi toborzásra az egyes intézeteknek is lehetőségük van, azonban fiatal 

csak azon jelentkezők közül választható, akik a honlapon is jelentkeznek a programba. A 

toborzás nehézségeit a honlap is segíti, azáltal, hogy a jelentkezők és önéletrajzaik minden 

kiválasztott mentor számára elérhetővé válnak. Kizárólag a mentorokhoz/intézetekhez leadott 

jelentkezések befogadására nincs lehetőség. A fiatal kutatók foglalkoztatásához szükséges 

engedélyek jóváhagyási határideje 2015. szeptember 15. A kinevezések határideje 2015. 

szeptember 30. 

  



9.) A fiatalok kiválasztása 

A fiatalok, a minden mentor számára elérhető honlapon, jelentkezésükkor maximálisan 3 témát 

jelölhetnek meg (prioritási sorrendben). A mentorok a jelentkezők adatait a honlapról elérhető 

fiókjukban tekinthetik meg, valamint egyénileg szervezve és ütemezve hívhatják be felvételi 

interjúra az alkalmasnak vélt jelentkezőket. 

Amennyiben a mentor nem talál, a saját témájára jelentkezők közül alkalmas fiatalt (még a 

felvételi interjúk után sem), akkor lehetőség nyílik további témákra jelentkezettek 

interjúztatására és felvételi kérelemére.  

 

10.) A fiatal kutatók felvétele és annak korlátjai 

Kizárólag azon kutatójelölt felvételét kezdeményezheti a mentor, aki a honlapon keresztül 

jelentkezik a programba való felvételre, és személyes interjún vesz részt mentorával. 

A mentor feladata a felvételi eljárás kezdeményezése. Az ideális jelölt megtalálása esetén a 

mentornak a megfelelő engedélyező formanyomtatványon (szkennelt formában, eredeti 

aláírásokkal) szükséges felterjesztenie a fiatal jelöltet a fiatalkutato@naik.hu és másolatban a 

melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu elektronikus címekre. 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 program 3-ba 

felvételt nyert fiatalok összlétszáma nem haladhatja meg a 30 főt. Amennyiben a mentor két 

fiatal kutatót is kiválasztott, úgy azt külön engedélyezni szükséges a melinda.olvedi-

vazsonyi@fm.gov.hu e-mail címen. 

 

11.) A kinevezéshez szükséges iratok 

 Hatósági erkölcsi bizonyítvány (csak bemutatásra); 

 Adókártya 

 TAJ kártya  hitelesített fénymásolata; 

 Lakcímkártya 

 Összes munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői, stb. 

jogviszony igazolás hitelesített másolatai; 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél hitelesített 

másolatai; 

 TB kiskönyv (eredeti); 

 Nyelvvizsgát igazoló okmányok hitelesített másolatai; 

 Eltartott gyermekek személyi adatai; 

 Nyugdíjpénztári belépésről igazolás hitelesített másolata; 

 Csökkent munkaképességről határozat, igazolás, szakvélemény, határozat 

járadékfolyósításról, stb. hitelesített másolata; 

 Bankszámlaszám nyilatkozat. 
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2015-ben létesített munkaviszonyok esetében az előző iratokon kívül: 

 Utolsó munkáltatótól eredeti munkáltatói igazolás; 

 Adó adatlap (eredeti); 

 Nyilatkozat a tárgyévben kiesett időkről, tartozásról; 

 Adatlap bírósági végzéssel megállapított végrehajtható tartozásról (eredeti). 

A hitelesített okiratok eredetijét a NAIK intézetek munkaügyi ügyintézőjének szükséges 

bemutatni. 

 

12.) A munkavégzés ideje 

 1. periódus (6 hónap) esetén: heti 40 óra; 

 2. periódus (2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatás) esetén: 

o heti 40 óra. 

o PhD tanulmányok alatt: 

 ha önköltséges képzésben vesz részt a fiatal, akkor heti 40 óra. 

 ha állami ösztöndíjas képzésben vesz részt a fiatal, akkor heti 15 óra. 

 

13.) Szabadság mértéke 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

14.) A munkavégzés helye 

A fiatal kutatók kinevezésében szerepeltetett NAIK intézetben. 

 

15.) A mentorok kötelezettségei 

A mentor feladata a felvételi eljárás kezdeményezése (lásd: 10. pont: A fiatal kutatók felvétele 

és annak korlátjai). 

A mentornak, a kutató munkába állását követő 5. munkanapig a honlapon szükséges kitöltenie 

a fiatal foglalkoztatására vonatkozó programvázlatot. 

Amint a fiatal feltölti az általa havonta (1. és a 2. periódusában is) elkészített naplót, illetve az 

1. periódus (6. hónap) végén a naplózárót, a mentornak a program honlapján keresztül 

lehetősége van azt korrigálni, majd a napló tartalmával való egyetértés esetén azt jóváhagyni 

az erre kijelölt helyen. A program főszervezői csak azon naplókat látják, melyeket a mentor 

már jóváhagyott. A jóváhagyásoknak az adott hónapot követő 5. munkanapig szükséges 

megtörténnie. 

A mentornak, a program 1. periódusának zárása előtt 30 nappal, a honlapon ki kell tölteni 

szakmai beszámolóját, valamint (továbbfoglalkoztatás esetén) ezzel egyidejűleg meg kell 

küldeni a fiatal továbbfoglalkoztatásával, illetve a mentori tevékenységének folytatásával 

kapcsolatos engedélyező nyilatkozatokat a fiatalkutato@naik.hu és másolatban a 

melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu elektronikus címekre. 

A 6 hónapot követően – a fiatal 2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatásának ideje alatt is – a 

mentornak kötelessége mentorálnia a fiatalokat, valamint tevékenységükről félévente 

előrehaladási jelentést kitöltenie a honlapon. 
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A mentor egyszemélyi felelősséggel rendelkezik mentoráltjáért. A fiatal kutatóra vonatkozó 

szabályok ismertetése és betartatása a mentorok felelőssége. 

Amennyiben a program során a mentor az intézetből távozik, abban az esetben az új mentor 

kiválasztásához a mentorált interjúztatására kerül először sor. Az új mentor feladata 

megegyezik a korábbi mentor feladataival. 

Amennyiben a mentorált távozni szándékozik a programból, akkor soron kívüli lehetőséget 

biztosítunk interjú keretében szervezetfejlesztőkkel a tapasztalatok megosztására és az okok 

feltárására. 

 

16.) A fiatal kutatók kötelezettségei 

A fiatal kutatóknak a program 1. periódus (6 hónap) ideje alatt havi rendszerességgel naplót 

kell vezetniük a honlapon. A naplók kitöltésének és mentorok általi jóváhagyásnak határideje 

– a fent említett menetrend értelmében – az adott hónapot követő 5. munkanap. 

A fiataloknak, szintén a honlapon keresztül, az utolsó munkanapjukat követő 10. munkanapig 

kell kitölteniük a naplózárót is. 

A fiatal kutató időközbeni 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, 

valamint a melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu e-mail címekre hivatalosan jelezni. A sikeres 

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

félévben igazolni szükséges a fenti e-mail címekre. 

 

17.) A támogatás mértéke  

 

17.1) A fiatal kutatók juttatásai (1. és 2. periódusban egyaránt) 

A.) Utánpótlás program keretből a törvény adta juttatások finanszírozhatóak, például: 

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

szereplő garantált illetmény; 

 nyelvpótlék; 

 egészségügyi pótlék; 

 cafeteria; 

 bérlet; 

 a 2. periódusban önköltséges PhD képzésre felvételt nyert hallgatóknak a tandíj 

finanszírozása kinevezésük időtartamáig. 

 

B.) Hozzájárulás lehetséges a NAIK egyéb kereteiből például: 

 szolgálati lakás bérleti díja; 

 belföldi konferenciák, rendezvények esetén útiköltség, szállás; 

 munkáltatói döntésen alapuló illetményeltérítés, kereset-kiegészítés, például: NAIK 

projektekben való közreműködés esetén. 

 

C.) A program dologi költségeiről: 

 Automatikusan nem jár, indokolt esetben igényelhető. 
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 Az igényléseket a NAIK intézet igazgatóinak aláírását követően a fiatalkutato@naik.hu 

és a melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu e-mail címekre szükséges megküldeni. 

 A NAIK főigazgató javaslata esetén az FM Mezőgazdasági Főosztályának 

főosztályvezetője engedélyezi a programból történő finanszírozás lehetőségét. 

 A dologi költség akkor használható fel, ha az a fiatal kutató szakmai tapasztalatait 

gazdagítja. Például: 

o belföldi konferenciák, rendezvények esetén a regisztrációs díj; 

o külföldi konferencia, rendezvény esetén abban az esetben finanszírozható a 

program keretéből a regisztrációs díj mellett a szállás, útiköltség is, ha az adott 

fiatal kutató az adott konferencián szóbeli előadást tart, és a fenti e-mail címekre 

továbbításra kerül az előadása megtartásáról szóló elfogadás visszaigazolása.  

o amennyiben nem előadás megtartása céljából venne részt a fiatal kutató az adott 

külföldi konferencián, rendezvényen, de első szerzős poszterrel, vagy minimum 

egy referált folyóirattal, vagy minimum két nem referált szakmai 

ismeretterjesztővel rendelkezik, abban az esetben a program a regisztrációs 

költséget finanszírozza. 

 

D.) Önköltséges PhD képzés finanszírozása (kizárólag a 2. periódusban) 

A program 2. periódusa (azaz 2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatás) alatt, a program 

költségkeretéből a program fedezi az időközben doktori iskolába, önköltséges tagozatra 

felvételt nyert fiatal kutatók tandíját. 

Sikeres felvétel 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 PhD tanulmányokat folytató fiatal kutatóknak a program során minden félévben szükséges 

bemutatniuk az aktív vagy passzív hallgatói jogviszonyukról szóló iskolalátogatási igazolást a 

NAIK HR vezetőnek. A NAIK ezt követően tudja utalni a tandíjat a Doktori Iskola részére. 

 

17.2.) A mentorok juttatásai: 

Utánpótlás program keretből a törvény adta juttatások finanszírozhatóak. Például: 

 A munkakörön felüli plusz feladatok ellátásához kereset-kiegészítés.  

 1. periódusban (6 hónap): 

o 1 fiatal kutató mentorálása esetén (2 részletben, a teljesítménytől illetve a 

határidők betartásától függően): 

 3. hónapot követően: bruttó 80.000 Ft összegig; 

 6. hónapot követően: bruttó 120.000 Ft összegig; 

o 2 fiatal kutató mentorálása esetén (2 részletben, a teljesítménytől illetve a 

határidők betartásától függően): 

 3. hónapot követően: bruttó 120.000 Ft összegig; 

 6. hónapot követően: bruttó 180.000 Ft összegig; 

 2. periódusban (2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatás esetén): 

o a teljesítménytől illetve a határidők betartásától függően egyszeri bruttó 

120.000Ft összegig. 

  



18.) A 2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatáshoz további instrukciók: 

 A program azon ambiciózus fiatal kutató számára folytatható: 

o akit mentora javasol annak folytatására; 

o aki 2 éven belül tervezi doktori tanulmányainak elkezdését; 

o akit a szervezetfejlesztők is javasolnak; 

o akit a NAIK intézetigazgató, NAIK általános főigazgató-helyettes, NAIK 

főigazgató és FM MGF főosztályvezető együttesen javasol, illetve jóváhagy. 

 Várandósság esetén: 

o a határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozó hatályos jogszabályok érvényesek 

(Mindenkori Mt.1, Kjt.2); 

o amennyiben a fiatal kutató a PhD tanulmánya ideje alatt félévente bemutatja az 

aktív hallgatói jogviszonyáról szóló iskolalátogatási igazolást a NAIK HR 

vezetőjének, úgy tandíja finanszírozásra kerül számára kinevezése időtartamáig. 

 A program ideje alatt a szabályosan felhasznált források tekintetében a fiatalokat 

utólagos visszafizetési kötelezettség nem terheli. 

 

19.) A 2 illetve 3 éves kinevezéseket követően  

 

A NAIK határozott vagy határozatlan időre továbbfoglalkoztathatja a fiatal kutatót.  

 

20.) A jogviszony időközbeni megszűnése, megszüntetése 

 

A program ideje alatt a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel 

megszüntethető. A hivatkozott programot nem teljesítők esetében a fiatal kutatókat kizárólag 

időarányos illetményük illeti meg. A fiatal kutató programból való távozása esetén a program 

3-ban nincs mód újabb fiatal felvételére. Újabb lehetőséget, a tervezetten 2016-ban induló, 

program 4 adhat. 

 

21.) Mentor további lehetősége, sikertelen toborzás esetén 

Az a mentor, aki a program 3 során kiválasztásra került, azonban a kinevezési időszak alatt 

(2015. július 1.-2015. szeptember 30. között) nem talál számára megfelelő kutatójelöltet, – 

amennyiben élni kíván a lehetőséggel – kiválasztási eljárás nélkül mentor lehet a jövőre induló, 

program 4 keretében. 

  

                                                           

1 2015. június 5. hatályos: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 2015. június 5. hatályos: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény) 



22.) Fontosabb határidők 

Megnevezés Határidő/Időtartam Dokumentum indítója: 

Fiatal kutatók 

kinevezéseinek kezdő 

dátuma 

2015. július 1.-2015. 

szeptember 30. között 
mentor 

Fiatal kutatók 

foglalkoztatásához 

szükséges engedélyek 

végső kitöltési határideje 

2015. szeptember 15. mentor 

Programvázlat (1. 

periódus) 

A fiatal kutató munkába állását 

követő 5. napig 
mentor 

Napló (1. és 2. periódus) 
Az adott hónapot követő 5. 

munkanapig 
fiatal kutató 

Szakmai beszámoló (1. 

periódus) 

A program végezte előtt 30 

nappal 
mentor 

Naplózáró (1. periódus) 
Az utolsó munkanapot követő 

10. munkanapig 
fiatal kutató 

Előrehaladási jelentés (2. 

periódus) 

Továbbfoglalkoztatást 

követően félévente 
mentor 

 

 

 

23.) Dokumentációs helyek 

A havi naplók és a naplózáró kitöltése a fiatal kutató feladata, a többi a mentoré. 

 fiatalkutato@naik.hu 
melinda.olvedi-

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

 mentor engedélyezése formanyomtatvány  

Id
ő
re

n
d
i 

so
rr

en
d

 

 
fiatal kutatók toborzása, 

önéletrajzok megtekintése 

fiatal kutatók felterjesztése engedélyező 

formanyomtatványon, mellékletekkel 
 

 programvázlat kitöltése 

 
havi napló kitöltése, 

engedélyezése 

fiatal kutató továbbfoglalkoztatásának engedélyeztetése 

(2. periódushoz) formanyomtatványon  

+ mentor mentorálási tevékenységének folytatásához 

engedélyeztetés formanyomtatványon 

szakmai beszámoló kitöltése 

 naplózáró kitöltése 

 
előrehaladási jelentés 

kitöltése 

 

  

mailto:melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu
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24.) Kapcsolatok 

 

Név Titulus E-mail Koordinált terület 

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 

galli.szilvia@gmgi.hu 

naplók, naplózárók, 

programvázlatok, 

szakmai beszámolók, 

előrehaladási jelentések 

Dr. Somogyi Norbert 

NAIK 

főigazgató-

helyettes 

somogyi.norbert@nai

k.hu 

folyamatban lévő 

főigazgatói döntések 

Ölvedi-Vázsonyi 

Melinda 

FM 

humánpoliti

kai és 

koordináció

s referens 

melinda.olvedi-

vazsonyi@fm.gov.hu 

program szabályzata, 

engedélyezések, egyedi 

elbírálást igénylő 

kérdések menedzselése 

Szabó Anett Krisztina 
FM kutatási 

referens 

krisztina.anett.szabo@

fm.gov.hu 

program marketing 

kommunikációja, honlap 

működtetése 

 

25.) Melléklet:  

1.számú melléklet: Mentorok engedélyezése 

2.számú melléklet: Fiatal kutatók foglalkoztatásának engedélyezése 

3.számú melléklet: Mentorkiválasztás módszertana 

 

 

Budapest, 2015. június 5. 

 

 

 

 

 

Szépe Ferenc s.k. 

főosztályvezető 
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