
Kutatói utánpótlást elősegítő program szabályzata 

a Program 1 + 2 folytatásában (2. periódus) 

résztvevők részére 

 

 

1.) A program futamideje 

 1. periódus: 6 hónap; 

 2. periódus: 2 illetve 3 éves továbbfoglalkoztatás. 

 

2.) A mentor feladata a 2. periódus során 

 kollegiális és szakmai együttműködés kialakítása; 

 naplók megírásában való közreműködés és jóváhagyás; 

 a fiatal kutató 

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; 

 félévente jelentések készítése a fiatal kutatók előrehaladásáról. 

 

3.) 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;  

 őszinte, felelős vélemény megfogalmazását a mentorállttal való kapcsolatáról. 

 

4.) 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. 

  



 

5.) Szabadság mértéke 

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

 

6.) A munkavégzés helye 

A fiatal kutatók kinevezésében szerepeltetett NAIK intézetben. 

 

7.) A mentorok kötelezettségei 

A fiatal kutató által havonta feltöltött naplókat a mentornak a program honlapján keresztül 

lehetősége van 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 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. 

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. 

 

8.) A fiatal kutatók kötelezettségei 

A fiatal kutatóknak a program 2. periódusa alatt is 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 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, 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. 
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9.) A támogatás mértéke  

 

9.1) 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. 

 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. 

 

9.2.) A mentorok juttatásai: 

A mentorok, a kutatói utánpótlást elősegítő program 1+2 folytatása (2. periódusa) keretében 

további 6 hónapig jogosultak a plusz feladataik ellátásáért járó kereset-kiegészítéshez, 

melynek összege havi bruttó 20.000 Ft. Azonban a mentor köteles fiatal kutatóját mindaddig 

mentorálni, míg a fiatal kutató e programnak részese. 

 

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

 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; 

 Szakmérnöki képzés támogatására egyedi elbírálás alapján kerülhet sor. 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 

szakmérnöki képzés megkezdése azonban nem mentesíti a fiatal kutatókat a PhD 

tanulmányok megkezdésének kötelezettsége alól. 

 A lakhatási támogatásokkal kapcsolatos irányelvek  

o Igény esetén a fiatal kutatók elhelyezése elsődlegesen a NAIK szolgálati 

lakásainak kedvezményes igénybevételével valósulhat meg. 

o Ha a munkavégzés helyéhez közel nem áll rendelkezésre szolgálati lakás, úgy 

az FM egyéb háttérintézményei által biztosítható szálláslehetőségek kerülnek 

mérlegelésre. 

o Fenti megoldások hiányában a program albérleti támogatással, egyedi elbírálás 

alapján segítheti a fiatal kutatók lakhatását 30.000 Ft/hó összeghatárig. 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. 

 

11.) A 2 illetve 3 éves kinevezéseket követően  

 

A NAIK határozott vagy határozatlan időre továbbfoglalkoztathatja a fiatal kutatót.  

  

                                                           
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) 



 

12.) A jogviszony időközbeni megszűnése, megszüntetése 

 

A program ideje alatt a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel 

megszüntethető.  

 

13.) Fontosabb határidők 

Megnevezés Határidő/Időtartam Dokumentum indítója: 

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

munkanapig 
fiatal kutató 

Előrehaladási jelentés (2. 

periódus) 

Továbbfoglalkoztatást 

követően félévente 
mentor 

 

 

14.) 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, 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 
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