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A Kutat6i ut6np6tlis el6segit6 program (Program) keret6ben
Miniszt6rium (FM) feltgyelete al6 tartoz6 Nemzeti Agr6rkutat6si 6s
(NAIK) szakember-utrlnp6tl5s6t kivanjuk elosegiteni. A programmal
irrinyelvek az alilbbiak szerint kertilnek ismertet6sre.

I. fejezet: Altal6nos r6sz

e Fdldmtivel6stigyi
I rnov6ci6s K<izpont
kapcsolatos 6tfog6

1. Program c6lja

rij tehets6gek bevonz6sa a j<iv6t jelent6 kutat6sokba;
p6lda6rt6kti hum6n szemldletm6d a fiatalok <in6ll6 kutat6v6 val6 fejl6d6s6nek
tiimogat6s6hoz;

'/ NAIK kutat6i rillom6ny6nak,hazai 6s nemzetkdzi versenyk6pess6g6ni k er6sit6se.

2. Alkalmazisa

A Megval6sit6si terv a Kutat6i utrlnp6tl6st el6segit6 Program minden r6s ztvevdj6re kiterjed,
azaz a Program 1-6. mentoraira, a Program l-6. fiatal kutat6ira, a Progr rnkoordin6torokra,
valamint a fiatal kutat6val rendelkezti NAIK int6zetek 6rintett munkat6:saira, vezet6ire. A
Megval6sit6si terv 20 1 8 m6rcius6t6l alkalmazhat6.

A Program futamideje

A Program 1-5. fiatal kutat6i szitmiraa kinevez6si.ikben meghatarozot idSpontig.
A Program 6. fiatal kutat6i szinnhraaz al6bbiak szerint:

o els6 peri6dus id6tartama: 6 h6nap (kinevezdsi id6szak: 2018. mrijus 15. - 2018.
okt6ber 1. kdz<itt, a kinevez6sek lehets6ges idopontja adott h6 1. 6s 15. napja);

o misodik peri6dus id6tartama: a Programban t<irt6n6 r6szv6tel zrlr6 id6pontja
kezd6stol fliggetleniil: 2022. december 31.

A Program Megvalt6sitSsi terv6nek m6dosit6sa

Evente 1 alkalommal,
NAIK-FM egyet6rt6ssel.

3.

4.



rI. fejezet: Informicirik a Program mentorai sz6m6ra

6.

a)

A ,,Kutat6i utanp6tlSst eltisegit6 program 6." mentora az Lehet, aki a Me gval6sit6si tervet 6s
annak mell6kleteiben foglaltakat megismeri 6s elfogadja, valamint
'/ hat6ridriben leadj a j elentkez6s6t a fi atalkutato.nai[.hu honlapon,./ Kiv6laszt6si Bizotts6g javasolja,
/ NAIK F6igazgat6 enged6lyez az FM Mez6gazdashgi F6oszt6ly F6osztdlyv ezetoje

egyet6rt6sdvel.

Tov6bbi felt6telek:

,/ kutat6i feladatot lit el aNAIK int6zeteinek egyik6ben,,/ teljes munkaid6ben foglalkoztatott,
'/ nem int6zetigazgat6 (kiv6tel: 0n6ll6 Kutatiisi osnilly oszt6lyvezet6),,/ a fiatal kutat6jrinak kinevez6s6ig nem tdltdtte be a 60. 6let6v6t.

Mentor feladata

Altalanos feladatok

fi atal kutat6 toborz6sSban, kivSlas ztdsban val6 aktiv r6szv6tel,
I vagy 2 f6 mentor6l6sa (a mentor v6llal6sa szerint),
a fiatal kutat6

o munkahelyibeilleszked6sdneksegit6se,
o kutatSsokba val6 aktiv bevon6sa 6s a kutat6i tapasztalatok iitad6s r,

o szakmai fejl6d6s6nek 6s kapcsolatainak el6segft6se,
o szhmirap6ldamutat6s, rij tudris l6trej6tt6nek segit6se,
o k6pess6geinek 6s k6szs6geinek megismer6se, fejlesztdse,
o karrier c6ljainak felt6rk6pez6se, e c6lok el6r6s6hez szakmai t6mo;at6s biaosit6sa,
o bels6 motiv6ci6jrlnakn6,vel6se,

/ folyamatos szem6lyes kapcsolattart6s mentor6ltj6val,,/ mentori tr6ningeken, k6pz6seke n, tiljekoztat6kon val6 rdszv6tel,{ kimondani a Program referens koordiniitorai reszdre - 6s nem kudarc6l n6nyk6nt Stelni -,
ha a mehtor-mentor6lt kapcsolatban gondok ad6dnak,./ elkcitelez6d6s a NAIK fejl6d6s66rt, a kulturillis integr6ci 6j66rt,,/ hatarid6kbetartiisa.

A mentor feleldss6ggel rendelkezik mentoriltji6rt. A fiatal kut rt6ra vonatkoz6
szabilyok ismertet6se 6s betartatisa a mentor feladata.

b) Toborz6ssal kapcsolatos feladatok

A fiatal kutat6k toborz6s6t centralizitltan kiv6njuk kezelni a http:llf,
(honlap) oldalon kereszttil. Azon Program 6-ba jelentkezett mentorok kez

atalkutato.naik.hu
dhetnek toborz6si
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feladatokba, jelenithetik meg kutatasi t6mriikat a honlapon, akik a Prograr r 6-ba kiv6laszt6sra

keriiltek. Lehet6s6g van a mentoroknak a kutat6si t6mrik hirdet6s6re saj6t :satorn6ikon is.

A kiv6laszt6s egyik alapfelt6tele, hogy a fiatal kutat6 a honlapon ke'eszttil a v6lasztott

kutat6si tema/tdm6k megjel0l6s6vel jelentkezdsdt megkiildje a Programba, kizirblag a

mentorhoz, intdzethez leadott jelentkez6s befogad6srlra nincs lehet6;6g. A kiv6laszt6s

feltdteleit a Megval6sit6si terv 9. pontja, a jelentkezdsek honlapon val6 kezellsit az

In formatikai K6zikd nyv tartalmazza.

A mentor feladata, hogy minden interjirztatott fiatal r6sz6re az rrdott temira val6
jelentkez6s6nek kimenetel6r6l, a ,,Programba va16 felv6tel adott kuta 6si t6mara", YIEY

"Jelentkez6s elutasit6sa adott tdmilrd'drint6sr6l elektronikusan 6rtesit6st ki ldjdn.

A kivSlasztott fiatal kutat6ra vonatkoz6an a foglalkoztatdsihoz s:;tiks6ges engeddly

benyrijt6s6nak hatarideje minden esetben afiatal kutat6 tervezett kinevez6;e kezdS id6pontj6t

megel6z6 15. naptrlri nap.

A toborziis sor6n a mentor feladata:

,/ a toborz6sban val6 aktiv r6szv6tel;
,/ a Program 6. inditrisrinak 6s a meghirdetett t6m6k min6l sz6lesebb kdrb en val6 hirdetdse;
,/ a jelentkez6sek kezel6se, nyomon k<ivet6se a honlapon a rclvid hat6'id6ket figyelembe

v6ve;
,/ a szemdlyes interjir sor6n ismertetni a fiatal kutat6-jel<ilttel a jdv6beni kutatiisi

feladatokat, valamint a Program adta lehet6s6geket;
./ interjrit kdvetoen a mentor javaslatot tesz az intezet vezet6j6ne k a fiatal kutat6

alkalmassiig6ra vonatk oz6an, valamint felv6tel6t kezdem6nyezi ;

,/ a jelentkez6k ir6sbeli ti$5koztatasa a d0nt6sr6l;
,/ a fiatal kutat6 tdjdkoztatds6val egyidejrileg a ddnt6shozatal indokol isa 6s togzitdse a

honlapon;
,/ pozitiv ddnt6s eset6n a mentor javaslatot tesz az intdzetvezet6nt k a fiatal kutat6

alkalmassrlg6ra vonatkoz6an. Az intezmdny vezet6j6nek j6vahagyi.sa ut6n a NAIK
mindenkori hat6lyos bels6 eljrlr6srendje (Program Megval6sittisi terve) szerint folytat6dik
a felv6teli elj6r6s.

Adminisztrativ kdtelezetts6 gek :

Elsd peri6dus:

./ programv6zlat keszitdse a kutat6 munk6ba 6ll6s6t kovet6 10. napig a honlapon, melyet

ismertet afiatal kutat6 sz6m6ra is;
,/ szakmai napl6k megir6sriban val6 kdzremtikcid6s, iparjogv6delmi/szaba Jalmi szempontok

ellenorz6se, j6vdhagy6s 6s 6pit6 jellegti dszrev6telek rdgzit6se (komr rent feliilet) adott

h6napot/id6szakot kovet6 10. napig a honlapon;
,/ szakmai beszilmol6 kitdlt6se a Program els6 peri6dus6nak zirisa :l6tt 30 nappal a

honlapon;
'/ a Program m6sodik peri6dus6nak megkezd6s6hez a .

tov6bbfoglalkoztat6s6val, illetve a mentori tev6kenys6g folyatrir6v
fiatal kutat6
'al kapcsolatos
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enged6lyez6 nyilatkozatok megktild6se a fiatalkutato@naik.hu 6s a melinda.olvedi-
v azsonyi@fm. gov. hu elektronikus cimekre.

Misodik peri6dus:

/ szakmai napl6k megiriis6ban val6 kdzremtikdd6s, iparjogv6delmi/szat adalmi szempontok
ellen6rz6se, j6v6hagy6s 6s 6pit<i jellegri 6szrev6telek r6gzit6se (kon,ment feliilet) adott
h6napot/id6szakot koveto 10. napig a honlapon;,/ el6rehaladilsi jelent6s kitdlt6se honlapon f6l6vente.

A mentor, a szakmai napl6k j6vihagyrlsa eset6n nyilatkozatot tesz arr 51, hogy a szakmai
napl6 szabadalmi/iparjogv6delmi 6rdekeket nem s6rt. KUEP U -rinp6tl6s referensi
j6v6hagy6st k<ivet6en a napl6k l6that6vd 6s el6rhet6v6 vflnak a Program minden
r6sztvev6je (intezetigazgat6k, mentorok, fiatal kutat6k 6s a Programdrt felel6s szem6lyek)
szimira.

A programvizlat, a szakmai beszimol6, valamint el6rehaladisi jelentr s nem nyilvdnos a

Programban r6sztvev6k szimira, mentori j6vihagy6st kiivetden csak a Program
referens koordinitorai, valamint a fiatal kutat6 int0zetigazgat6i litj6k

A szakmai napl6 a mentor 6ltali j6vdhagy6sig az adott h6nap alatt folyarratosan felt<iltheto,
illetve m6dosithat6, azonban a hatirid6t a honlapon id6b6lyeg kiiveti, A hatirid6n tfl
v6glegesitett adminisztrativ kiitelezetts6gek kihatnak fiatal kr,tat6i oldalon 

^kiilts6gig6nyl6sek egyes t6teleire, mentori oldalon az adhat6 ke:'eset-kieg6szit6sek
iissze96re.

c) Kcilts6gig6nyl6sek

A Programhoz kapcsol6d6 k<rlts6gig6nyl6sek rendj6t 6s elemeit a 17. pcnt tartalmazza. Az
ig6nyl6sek honlapra val6 feltcilt6se a fiatal kutat6 feladata. A kiilts6gig6n; ek tekintet6ben a

konferenci{n, kurzuson 6s tanfolyamon val6 r6szv6tel abban az esetbe, r trlmogathat6, ha
az ig6nyl6st megel6z6 id6szakban a szakmai napl6 a fiatal kutat6 iltal hatirid6ben
kitdlt6sre keriilt.

A ktilts6gek honlapon tiirt6n6 pozitiv elbirflisit kiivet6en a NAIK mindenkori bels6
elj6r6srendje szerint kell eljirni.

A mentor feladata a fiatal kutat6 kcilts6gig6nyeinek segit6se az6ltal. hogy

,/ felhivja a fratal kutat6 figyelmdt a szakmailag relevdns konfer lnci6ra, kurzusra,
tanfolyamra, szakm6rnriki k6pz6sre 6s t6mogatja a programokon val6 r,iszv6tel6t;

,/ el6segit6si a doktori tanulmSnyok sikeres teljesit6s6t;
,/ segiti a fiatal lakhat6s6val kapcsolatos tigyint6z6st (szolg6lati lak is vagy lakhat6si

timogat6s)
,/ a gazdillkod6si csoportvezet6vel tortdnt egyeztet6s (elsz6molhat6siig, 'edezet-ellen6rz6s)

utin engedelyezi a szakmailag releviins, fiatal 6ltal k6rv6nyezett k6lts61,eket a honlapon.



d) Doktori tanulmiinyok segit6se. nyomon k6vet6se

A mentor segiti a fiatal kutat6 doktori tanulmrlnyait a relevSns t ima (kutatasi cim
meghatdroz6sa, kutat6si terv kidolgoz6sa) 6s iskola kiv6laszt6s6val a jelentkezdshez
sztiks6ges szakmai anyagok elkdszit6s6vel, a doktori tanulm6nyok si <eres teljesitds6hez
sziiks6 ges tilmo gat6s 6s kutat6si feladatok bizto sf t6s6val.

7. A Programban rejl6 lehet6s6gek

A mentor a Programban betdltriu szerepe 6ltal

'/ r6szt vehet a kutat6i ut6np6tl6s-kezel6s rij szeml6letm6djrinak kialakftr s6ban;
'/ segithet leend6 kutat6tiirsainak az 6letp6ly6jukon val6 elindul6sban;
'/ szakmai 6s szem6lyes kapcsolat6pit6si, egyiittmtikod6si lehet6sdgekre tehet szert a NAIK

tovdbbi mentoraival;,/ mentori attitridjeit fejlesaheti, tr6ningeken r6szt vehet;,/ kivrll6 mentork6nt is hirnevet szerezhet;,/ aktivan r6szt vehet a NAIK jtiv<ik6p6nek alakit6s6ban;
/ j<ivedelem kieg6szit6sben r6szestilhet.

8. Mentori szerepkiir megsziin6se, mentorcsere

Amennyiben a Program sor6n a mentor tdvozik az intezetb6l, vagy r rentori szerepkrire
megsztinik, illetve nem tudja ell6tni (p1. tart6s t6voll6t), abban az es(tben a mentornak
tdjdkoztatilsi ktitelezetts6ge van a Program referens koordin6torai fel6, mt lynek egyidejrinek
kell lennie a munk6ltat oi tdjdkozlrat6ssal.

A mentori szerepkdr brlrmely okb6l val6 megszrin6se eset6n javaslatt6teli k ritelezetts6ge van a
mentornak a fiatal kutat6 irj mentor6nak szem6ly6re vonatkoz6an, valamint aktu6lis
adminisztrativ kdtelezettsdgeit is teljesitenie sziiksdges (napl6 j6vd hagy6sa, szakmai
beszdmol6, el6rehaladrisi jelent6s elk6szit6se).

A mentori szerepkcir megszrinik a fiatal kutat6 Programb5l vagy intdze.b6l val6 tdvozisa
eset6n is, valamint amennyiben a Program v6get 6r a fiatal kutat6 szirm6,a. A tiloz6 fiatal
megtiresedett helydre a Program 6-ban nincs m6d njabb fiatal felv6tel6re. A Programot
r6szben teljesito mentort kizar6lag id6ar6nyos kereset-kieg6szit6s illet meg.

Indokolt esetben, fr6sbeli javaslat eset6n lehet6s6g van a mentorok cserr j6re, mely egyedi
elbir6l6st k<jvetoen val6sulhat meg, NAIK FSigazgat6 6s FM Mez6gazdasdgi F6oszt6ly
F5o szt6lyvezetdj 6nek egytittes enged6lydvel.



uI. fejezet: Inform6ci6k a program fiatal kutat6i szfumitra

9.

a)

01 natat kutat6 felv6tele a program 6-ba

A kiv6lasztiis

A fiatal kutat6-jelcilt mentor 6ltali felterjesztds6hez az alihbikrit6riumoknr k kell megfelelni:
a fiatal a honlapon keresztiil jelentkezik a Programba, megjel<jlve maximum 3 tem6t
prioritrisi sonendben;
szem6lye s interj irn r 6szt v esz a j civ6beni mentorral ;
megismeri 6s elfogadja a Program Megval6sit6si tervdt 6s annak melld kleteit.

Tov6bbi felt6tel a kiv6lasztrlshoz:

a kinevez6skor be nem t0ltdtt 36. 6let6v.
a kinevez6skor szakir6nyri MSc v6gzetts6g;
nem lehet a NAIK-nrll 6s annak jogel6d int6zet6n6l kor6bbi foglalkoztr r6si jogviszonya;
egyedi elbir6list k<ivetrien kiv6telt k6pezhet az adott int6zetben eltciltott, dipioma
megszerzdsdhez k6t6d6 maximum 3 h6napos szakmai gyakorlat, vagl a Programbi val6
kinevezdst me ge 16z6 maximum 2 h6napja fem6ll 6 NAIK j o gvi szony.

b) Felv6tel6nek elj6r6sa

A mentor a felv6teli eljrlrris kezdem6nyezbje. Az idedlis jeldlt megtahilisa :set6n a mentornaka fiatal kutat6 foglalkoztat6srinak enged6lyez6se formanyomtatv inyon sztiks6ges
felterjesztenie a jekiltet a fiatalkutato@naik.hu 6s m6solatban , r melinda.olvedi-
vazsonyi@fm.gov.hu elektronikus cimekre eredeti al6fr6ssal ell6tva, szker nelt formrlban. Az
enged6lyezS formanyomtatvdnyhoz csatolni sztiks6ges a fiatal kutat6 ihnelttrajzdt, munkak<iri
leirdsrinak tervezet6t, MSc v6gzettsdg6t igazoll dokumentumiinak m6sr lat6t, valamint az
esetlegesen folyamatban l6v6 doktori tanulmrinyair6l sz6l6 igazoldst.

A Programba val6 felv6telre kizitr(iag a kinevez6si idSszakban van lehet6st g.

c) ElsO mertildt<ti

A fiatal kutat6 m6sodik peri6dusba val6 tov6bbfogl alkoztatdsifi me1 el6z<ien 6rt6kelni
sziiks6ges az elmrilt f6l 6v tapasztalatait. Az elso peri6dus 5. h6napj6i kOvetrien a fiatal
kutat6kat a Program szervezetfejleszt6i egy-egy szemdlyes interjrira invita iik, ahol lehet6s6g
van ,megosztani 6szrev6teleiket ktils6 szak6rt<ikkel, mely se gftheti riket a
tov6bbfoglalkoztat6ssal kapcsolatos d0nt6sek meghozatal6ban. Ez id6 alafr-amentoroknak el
kell k6szitenitik az elsb peri6dusra vonatkoz6 szakmai besz6mol6t, va lamint kitdlteni a
tov6bbfoglalkoztat6shoz sztiks6ges enged6lyekz6 nyilatkozatokat.

A program azon ambici6zus fiatal kutat6 szirmirafolytathat6:

'/ aki megkezdte, illetve a tovibbfoglalkoztatdst6l sz6mitott 1 6ven belril tervezi
tanulmiinyainak megke zdeset;

doktori
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akit mentora javasol annak folytat6sara;
akit a Program szervezetfejleszt6i is javasolnak;
akit a NAIK Intlzetigazgat6 javasol, FM Mezogazdas6gi F6oszt6l" F6osztillyvezetoje
tiimogat es azt k0vetSen NAIK F6igazgat6 enged6lyez.

10. A munkav6gz6s helye, ideje; szabadsrlg m6rt6ke a Program 1-6 fiatal kutatrii

sz6mira

A fiatal kutat6 munkav6gz6s6nek helye 6s ideje a fiatal kinevez6s6ben kr'rtil felttintet6sre. A
munkav6gz6s helye az adott NAIK intdzet, a munkav6gz6s ideje alap6r:elmezetten heti 40

6ra, mely a doktori tanulmilnyok ideje alatt az 6llami tisztdndijas k6pz6st en r6szt vev6 fiatal

eset6ben csdkkenthet6, de ez nem lehet kevesebb, mint heti 15 6rl. A fiatal kutat6

szabads6gainak sz6ma a krizalkalmazottak jog6ll6srir6l sz6l6 1992. 6ti XXXIII. tdrvdny

szerint keri.il kisz6mit6sra.

11.A Program L-6. fiatal kutat6inak feladata

a) Altal6nos feladatok

A fiatal kutat6 feladata:

a Program Megval6sit6si terv6t megismerni, elfogadni, annak megfelel6en cselekedni;

a hatarid6ket betartani;
a fiatal kutat6k szdmira szervezetttr6ningeken, k6pz6seken,titjekodat lkon r6szt venni;

a Program 6ltal szervezett konferenciiikon a tudom6nyos munk6ji. el6rehalad5sanak

bemutat6sa;
folyamatos szem6lyes kapcsolattartiisra t6rekedni mentor6val;

kimondani a Program referens koordin6torai r6sz6re - 6s nem kudarc6 m6nyk6nt 6t6lni -,
ha a mentor-mentor6lt kapcsolatban gondok ad6dnak.

Adminisztrativ kdtelezetts6eek

Szakmai napl6 elk6szit6se a honlapon iparjogv6delmi 6s szabadalmi s zempontokat szem

el5tt tartva, melynek rendszeress6ge:

o els6 peri6dus ideje alatt havonta egyszer, havi lebont6sban adott h6napot ktivet6 5.

napig;
o m6sodik peri6dus ideje alatt hdromhavonta, havi lebont6sban, fix id6pontokban:

mSrcius 31-ig, jrinius 30-ig, szeptember 3O-ig, december 31-ig;
napl6zilr6 (els6 6s m6sodik peri6dus) elk6szit6se az utols6 munkanapt t kdvet6

a honlapon;

10. napig

publik6ci6k nyilv6ntart6sa a Magyar Tudom6nyos Mtivek Tdriban, amennyiben

megkezdte doktori tanulm6nyait;
riti j elentesek nyilvrlntart6sa a honlapon f6nyk6pek csatol6siival ;

aktiv hallgat6i jogviszonyr6l, abszolut6rium megszerz6s6r6l sz 516 dokumentum

benyirjt6sa NAIK HR vezet6 r6sz6re, illetve felt<ilt6se a fiatalkutt to.naik.hu (bels6)

feliilet6re.

b)



A Program r6sztvev6i szfumira (int6zetigazgatfik, mentorok, fvtal kutat6k 6s a
Program6rt felelds szem6lyek) a mentori jtivdhagyist ktivetden l ithat6vf vilnak a
szakmai napl6k. A komment feltilet lehetSs6get biztosft a napl6 tarti lmilval kapcsolatos
6szrev6telek megbesz6l6s6re. A napl6k az adott id6szakokban folyamt tosan feltolthet6ek,
illetve m6dosfthat6ak. A hatfrid6t a honlapon id6b6lyeg k0veti, 6, rlynek elmaradfsa
kihat a Programban val6 foglalkoztatisra 6s ktilts6gig6nyl6sekre. tr.iilts6gig6nyl6sekre
akkor keriilhet sor, ha az el6z6 iddszak napl6jinak kitiilt6se hatiriddl en teljesiilt.

A szakmai napl6k 6rt6kel6sre keriilnek, melynek keretdben elnyerhet, , az ,,frv szakmai
napl6ja" dij a fiatal kutat6k szfumdra. Az adott ev dijazottja, valamint a r apl6k pontozdsi- 6s
jutalmazdsi rendszere a honlap ,,Ev szakmai napl6ja" mentipont alatt 6rhet i el.

A napl6zir6t a fiataloknak, szint6n a honlapon kereszttil, az aktuillis peri6c usok lez6r6sdhoz, a
peri6dusban l6v6 utolso munkanapjukat kovet6 10. napig sziiks6ges k tdlteniiik, valamint
Programb6l val6 t6voz6suk esetdn a tdvozitst megeloz6en. A napl6z6'16 nem nyilvinos,
kizir6lag a fiatal kutat6 int0zetigazgat6ja 6s a Program6rt felelds szen 6lyek l6tjdk.

A fiatal kutat6knak a honlap ,,Dokumentumok" meniipontja alatt vez:tnitik sztiks6ges a
kciltsdg ig6nyl6s keret6ben megval6sult belftrldi/ktilfbldi konferenci6kkal,
kurzus/tanfolyammal kap csolato s riti j elent6seiket.

c) Doktori tanulm6nyok megkezd6se. tanulmSnyi szerz<id6s

A fiatal kutat6nak a m6sodik peri6dus megkezd6s6t megelSz6en nyile tkoznia sz0ks6ges,
hogy a tovribbfoglalkoztattist6l sziimitott I 6ven beliil tervezi doktr ri tanulm6nyainak
megkezd6s6t. A doktori tanulmrinyok megkezd6se term6szetesen mitr kordbban is
megkezd6dhet.

A fiatal kutat6 6llami <iszt6ndijas, vagy cinkrilts6ges PhD k6pz6sre t0rtdn6 felv6tele eset6n, az
eztigazol6 dokumentumkdzhezv6tel6t kdvet6 l0 munkanapon beltil, kdtt les ennek tdnydt, a
NAIK intdzet igazgatbjdnak tudom6sul v6tel6t kcivetSen, a fiatall:utato@naik.hu, a

melinda.olvedi-vazsonyi@fm.gov.hu e-mail cimekre, valamint az intezeti HR munkat6rs
szimitra hivatalosan jelezni, a vonatkoz6 kiadrisok reszletez6s6vel. l r sikeres felv6telt
kdvet6en a fiatalnak a doktori iskol6ban l6v5 aktiv hallgat6i jogviszony:t minden f6l6vben
igazolni sztiksdges a fenti e-mail cimeken.

Tanulm6nyi szerz6d6s:

A Program 4-6. ftatal kutat6inak tanulm6nyi szerz6d6sk<it6si kcitelezetts6gl van, amennyiben
doktori tanulm6nyainak ideje alatt igdnyli, hogy a Program a tandij6t finanszirozza.
Tanulmanyi szerzod6s megkdt6se eset6n a tandijr6l sz6l6 sziimlilt a Nemzr ti Agriirkutatiisi 6s

Innov6ci6s Kcizpont nev6re 6s cim6re kell kdrnie a hallgat6nak, valamin a sziimliln jelezni
sziiks6ges, hogy mely fiatal tandij6r6l van sz6. A tandijat a NAIK az aktiv hallgat6i
jogviszony igazol6s megkiild6s6t kdvet6en tudja utalni a Doktori Iskola r6:z5re.

Tanulm6nyi szerz6d6s kiemelt elemei :

./ A fiatal kutat6 villlalja, hogy tanulm6nyi 6s vizsgakdtelezetts6g6t
teljesiti.

legcbb tud6sa szerint



A fiatal kutat6 villlalja, hogy a Munkdltat6 iiltal finanszirozottid<itarram l,5-szerese alatt
munkaviszonyiit nem sztinteti meg.
Amennyiben a tanulmdnyi szerzod6sben vrillalt id6tartam elott munk wiszony6t felbontja
afratal kutat6, akkor a Kutat6i utrinpStlls keret6re elsziimolt tandijat isszafizetni kriteles
a NAIK r6szdre.
A fiatalnak visszafizet6si kdtelezetts6ge nincs abban az esetben, ha kirrevez6se lej6r 6s azt
munk6ltat6ja nem hosszabbitj a meg.
A fiatal kutatat6t visszafizet6si k<itelezetts6g nem terheli, amennyiber r munkaviszony6t a
munkakcirdben, munkak<irtilmdny6ben tdrt6nt jelent6s viiltozis, \ agy a munkriltat6
szemdlydben tcirt6n6 vdltozds miatt sziinteti meg.
A fiatal kutat6t visszafizet6si ktitelezetts6g nem terheli, ha a krizalk altnazottijogviszonya
a Munk6ltat6 int6zeteinek brirmelyik6ben fennmarad.
A fiatal kutat6t visszafizetdsi ktitelezetts6g nem terheli, amennyiben munkav iszony1t az
6letviteldben bek<ivetkez6 jelent<is vdltozds miatt bontja fel. (p6ld6ul hazast6rsi
kapcsolatb6l fakad6 lakhelyvriltoziis, kiv6ve, ha az rij lak6hely vor.ziskorzet6ben van
intlzete a Munkiltat6nak, mely tovribbfogl alkoztathatja a u6gzetts6g6vel ds
szakteriilet6vel 6sszhangban. )

12, A Programban rej16 lehet6s6gek

A fiatal kutat6 szimilta a Program keret6ben val6 foglalkoztatrls s z6mos lehet<1s6get
biztosfthat:

'/ doktori tanulm6nyainak, fokozatszerz6s6nek tiimogatiis6ban r6szestilhe t;
'/ doktori tanulmiinyokho/kutat6i feladatokhoz lirizvetlentil kapcsol id6 idegen nyelv

t6mogatiis6l 6lvezheti;
elismert foly6iratokban publikrilhat;
indokolt esetben szakm6rndki k6pzds tilmogat6s6ban is r6szesiilhet;
lakhat6si trimo gatasban i s r6szesedhet, mindezt
fiatalos kdrnyezetben, segft6 mentorok t6mogatiisiival,
csapat6pitti programok, szakmai 6s k6szsdgfejleszt6 tr6ningek lehetos6;1eivel.

13.A Program ideje alatti tartris t6voll6t

A Program ideje alatt a fiatal kutat6 indokolt tart6s t6voll6te eset6n, a pro ;ramban elt6lthet6
id6szak nem modosul (pl. viirand6ssilg, ktilftildi kiktildet6s, tanulm6nyui .,.ter;.
Amennyiben az cink<ilts6ges doktori, 6s szakm6rnriki k6pz6sben r6sztvev i fiatal a program

ideje alatt fdl6vente bemutada doktori tanulm6nyalval kapcsolator aktiv hallgat6i
jogviszonydr6l sz6l6 iskolal6tog atdsi igazol6s6fi aNAIK HR vezet}j6nek, r alamint az intezeti
HR munliatiirs sz6milra tigy tandija folyamatosan finanszf rozisra kertilhet. Arnennyibe n ezen
fiatal kutat6 az igazoliis bemutat6s6t elmulasztja, lehet6s6g van a tandija frnanszirozdsrinak
felftiggeszt6s6re.



14. Program utin a NAIK-ban, Tirsmentor lehet6s6g

A Program m6sodik peri6dus6t k<ivet6en, azaz a Program befejez6s6l k6vet6en a NAIK
hatirozott vagy hatinozatlan id6re tovribbfogl alkoztathatja a hatal kutat6t. A
tov6bbfoglalkoztat6s felt6teleit a Program nem szab6lyozza, a fiatal kutrt6 6s a munk1ltato
6llapodik meg jciv6 tervez6s6ben. A Program referens koordiniitora r6sz6re kizir6lag
tdjdkoztatdsi k<itelezetts6ge van a fiatal kutat6nak a jogviszonya, kutat isi teriilete tov6bbi
kimenetel6t illet6en.

T6rsmentor lehetosdg:

Onkdntes alapon a Programban v6gzett, de a NAIK-ban tovfbbfol;lalkoztatott fiatal
kutat6 tfrsmentornak jelentkezhet. A trirsmentor feladata, hogy a Pro 3ram fiatal kutat6it
segitse a doktori tanulmiinyaik sikeres elv6gz6s6ben, valamint t6mogass r a szakmai napl6k
elk6szft6s6t. A Programban v6gzett fiatal kutat6 els6sorban m6s N AIK int6zet fiatal
kutat6j6nak lehet t6rsmentora. Egy tiirsmentornak egyszerre maximum 1 15 mentorSltja lehet,
egy mentor6ltnak pedig egyszerre maximum I t6rsmentora lehet. ,l tarsmentors6g a
ktilcstinciss6gen alapszik, azaz al<kor jrin l6tre a tiirsmentor fogalm r, ha kdlcs<inrisen
megdllapodnak a felek a kcizds feladatokban, majd ezt kdvet6en kitOlt ik a t6rsmentors6g
megkezd6sdnek enged6lyez6se c. formanyomtatv6nyt, mely a honlap Dokumentumok
mapp6j6b6l t6lthet6 le. A tarsmentornak val6 el6zetes jelentke z6st, valamint a
formanyomtatvanyt a fiatalkutato@naik.hu 6s a melinda.olvedi-vezsonyi@fm.gov.hu
elektronikus cimekre sztiks6ges megktildeni. A trirsmentors6got 6vente mt grijitani sztks6ges,
mely ak6r a fiatal kutat6 Programban val6 r6szv6tel6ig is kiterjedhet.

A tarsmentori tev6kenys6g6rt kereset-kieg6szit6s nem j6r, azonban a t6r: mentor a Program
koltsdg lehet6sdgeire a t6rsmentors6g idejdn ig6nyt tarthat, valamint a )rogram keret6ben
megrendez6sre kertil6 konferenciiikon, rendezvdnyeken, tr6ningeken .s r6szt vehet. A
t6rsmentors6g ideje alatt, amennyiben a t6rsmentor a doktori tanulm6nyair ak tandijara forr6st
ig6nyel, azt aProgramkizilr6lag tanulm6nyi szerz6des keret6ben tudja biz ositani a szdmfura.

15. A fiatal kutat6 Programb6l val6 kiz6rrisa

A fiatal kutat6 kcitelezetts6ge a Program 6ltal eloirt adminisztrativ fel rdatainak ell6t6sa.
Amennyiben a fiatal kutat6 ezen ktitelezetts6geit (kiemelten a szakmai n ryl6k megoszt6sa)
2018. szeptember 1. napj6t6l 3 alkalommal hatarid6re nem teljesiti, rrgy a Programb6l
kizitrilsra kertil, mely azonban a NAIK-os jogviszony6t nem 6rinti.

16. A fiatal kutat6 jogviszonyrlnak Program ideje alatti megsziin6 ie,

megsziintet6se

A Program ideje alatt a fiatal kutat6 foglalkoztatisfira a hatfuozott idejii foglalkoztatiisra
vonatkoz6 hat6lyos jogszabdlyok 6rv6nyesek (mindenkori Mund Tcirv6nykrinyve,
K<lzalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 trirv6ny).



Amennyiben a fiatal kutat6 megszi.inteti munkaviszonySt, a tanuln Anyi szerz6d6sben

foglaltak szerint (amennyiben rendelkezik vele) visszafizet6si kdtelezetts6 l terheli.

A fiatal kutat6 Programb6l val6 tivozdsa eset6n a Program 6ltal bizl rsitott szimit6gdpe
visszaszolg6ltat6sra kell, hogy keri.iljdn a NAIK kdzpontba, hogy az, az it onnan bel6p6 fiatal

kutat6, vagy a sz6mit6g6ppel m6g nem rendelkez6 fiatal kutat6 szdmdra kioszt6sra kertilj<in.

Amennyiben a fiatal kutat6 a Program lejirtSt kdvet6en NAIK jogviszon"6t folytatja, :(ogy az

addig hasznilt sz6mit6g6p6t tov6bbhaszn6lhatja.

#,,rk



IV. fejezet: Finansziroz6s

17. Athmogatils forr6sa, m6rt6ke

A Program el(Sirdnyzott forrilsiit a F<ildmrivel6siigyi Miniszt6rium 6ltr.l j6v6hagyott 6ves
kdlts6gvet6si terv tartalmazza. A krinywiteli elktildnitds tekintet6ben i rt6zetenk6nt <inrill6
t6mak6don t<irt6n5 megjelenit6s sziiks6ges.

18.A fiatal kutat6k juttat6sai

A torv6nyi szabiilyozisnak meefelel6en a Program keret6b6l az al6bl,i szem6lyi jellesri
riifordit6sok kertilnek finansziroz6sra:

,/ a k0zalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6 1992. evi XXXIII. tdrv6ny r zerinti b6rt6bl6ban
szerepl6 garant6lt illetm6ny;

'/ nyelvp6tl6k;
,/ eg6szs6giigyi, veszdlyess6gi p6t16k;
./ cafeteria;
,/ munk6ba jar6s ttik6lts6ge.

A Program keret6b6l a tov6bbi jgttat6sok biztosithat6ak:
/ a 19. pont szerinti elemek.

Tov6bbi hozz6j6rul6s a NAIK egy6b kereteibtil is lehets6ges kiilon ig6n), er et6n. pdld6ul:

,/ szolgrllati lak6s b6rleti dija;
,/ ktilfloldi/belfbldi konferenciilk, rendezv6nyek, kurzusok eset6n r.tiktilts6g, szilllils,

regisztr6ci6s dij;
./ NAIK vezetoi j6vahagy6st kdvet6en a NAIK egy6b keret6b6l l:ereset-kieg6szit6s,

munk5ltat6i d<int6sen alapul6 illetm6ny-kiegdszit6s vagy egy6b juttatris (pl. pdlyi,zati
programok keret6ben).

19. A Program kiilts6g lehet6s6gei

A Program kdlts6geir6l:

,/ A hat6rid6n tril v6glegesitett szakmai napl6k kihatnak a kcilts6gig6nyl6rek egyes t6teleire.
,/ A kdlts6g ig6nyl6sek honlapra val6 feltdlt6se a fiatal kutat6 fela lata. Az ig6nyl6s

leadds6hoz meg kell adni a sztiks6ges inform6ci6kat, tervezett kcilt;6geket a kit0ltOtt
iirlap ment6s6vel.

{ A kiilts6geket a Program terh6re csak akkor lehet elszi molni, ha azok
enged6lyez6sre 6s j6v6hagyisa keriiltek a honlapon. A j6v6hagy6st k0vetoen az

intdzetek saj6t, bels6 enged6lyezdsi menete szerint kell eljtlrni.
,/ A honlapon az ig6nyl6st az alibbi szerepl6knek kell javasolni/engeddly :zni:

o mentor (avasol/nem.lavasol), majd
o NAIK Intdzetv ezet6 (enged6l y ezl nem engeddlyez).



A Program keret6ben a honlapon az al6bbit6makor<ikben lehetsdges ig6{r) l6st rdgziteni:

,/ szakmai fejl6d6shez kapcsol6d6an:
o belftrldi/ktilfibldi konferencia 16szv6tel;
o belftrldi/ktilfidldi szakmai kurzus, tanfolyam;
o publik6ci6s megjelen6s t6mogat6sa;
o ,,Ev szakmai napl6ja" kereset-kieg6szitds;

,/ tanulmiinyokhoz k<izvetlen kapcsol6d6an:
o aktiv hallgat6i jogviszony eset6n tandij t6mogat6sa (doktori I mulmilnyok illetve

egyedi elbir6l6st k<ivet5en szakm6rnriki k6pz6s eset6n is);
o fokozatszerzdsi eljdrdsi dij;
o kereset-kiegdszit6s abszolut6rium szerzdse eset6n;
o tudom6nyos fokozat6nak megszerz6se eset6n;

r' kutat6i feladatok elliltisithozlfokozatszerzdshez sziiks6ges idegen nyel r t6mogat6sa;
/ lakhat6si tilmogat6s.

a) Szakmai konferencia. Szakmai kurzus/tanfolyam lehet6s6 gek

A szakmai l6d6 k6 azalilbbiak szerint sz6molhat iak el:
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Amennyiben tobb t6mak<ir egyszerre teljesiilne, akkor a legmagasabb kdlt 169 finanszirozilsfit
biaosit6 felt6tel szerint adhat6 le azigeny.
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/ Kutat6i utanp6tl6st el6segito program keret6b6l finanszirozhat6;
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r Uti. kdltseg a Program keretdb6l csak akkor finanszirozhr t6, amennyiben aregisztr6ci6s dijat nem ig6nyli a fiatal.

A kiilts6gig6nyek tekintet6ben a konferenciin, kurzuson 6s tanfolya mon val6 r6szv6tel
abban az esetben tdmogathat6, ha az ig6nyl6st megel6z6 id6szak n,rpl6j6nak kitiilt6se
hatdrid6ben teljesiilt.

A Program minden 6vben maximum 4 fiatal kutat6 r6sz6re nyrijt lehetris6get frzetettpublik6ci6 megjelen6sdre, maximum brutt6 400.000 Ft/ffi ossztg ig. A publikrici6s
megj-elen6s timogatisithoz sztiks6ges pdlydzati tirlap 6s ertel Jesi rendszer a
fiatalkutato.naik.hu oldalon 6rhet6 el.

1!Y szakmai napl6ja" cfm elnyer6se eset6n egy fiatal kutat6 sz6mira, egyszeri brutt6
200.000 Ft kereset-kiegdszit6sre jogosult.

b) Trnrl-,inyokho, k6rr"tl.n kup.rol6d6 kdltrdg l.h.t.ir6g.k

A Program, aktfv hallgat6i jogviszony eset6n a doktori iskola ta rdfjiit, valamint a
fokozatszer z6si dij at frnanszir ozza.

A fiatal kutat6 abszolut6riumilnak 6s/vagy tudom6nyos fokozatiinak r regszerz6se eset6n
egyszeri kereset-kieg6szitdsre jogosult brutt6 I 00.000 Ft <isszegre.

Egyedi elbir6l6st 6s j6v6hagyrist kcivet6en lehet6s6g van szakm6rnriki k6p:6s trlmogatasilra is,
amennyiben a fiatal kutat6 doktori tanulm6nyok megkezd6sdt/folytatiis6t nt m vesz6lyezteti.

v t6mogat6sa

A Program a kutat6i feladatok ellStdsifitoz, valamint a fokozatszerz6she: sziiks6ges idegen
nyelvismeret elsaj6tit6srit trlmogatja a fratal kutat6 szdmira, a Programbarr tcilt6u ideje alatt,
cisszesen maximum brutt6 100.000 forint <isszegig. Fenti keret a tandijrrr 6s/vagy a vizsga
(r6szvizsga) dijrlra terjed ki (amennyiben r6szt vett a vizsgrln), me lynek kifizetds6re
ut6finansziroz6ssal keriilhet sor, a NAIK nev6re ki6llitott szrlmkik lead6s6t <0vet6en.

d) Lakhat6si trimogatrls

Lakhat6si tiimogat6s a Program keret6b6l havi maximum brutt6 30.000 lrt <isszegig adhat6
abban az esetben. ha a NAIK szolg6lati lak6st nem tud biztosftani.

20. A mentorok juttatrlsai

A Program keret6b6l a mentor szirmdra a munkakdrcin feliili plusz fe adatok ell6t6srl6rt
ke re s e t- ki e 96 sz f t6 s frnanszir o zhato az alibb i ak szerint :

c)



els6 peri6dusban a 6 h6nap id6tartamra vonatkoz6an egyszeri ker eset-kie geszites (az
adminisztr6ci6s ktitelezetts6gek 6s annak hatrlridej6nek betart6s6t6l fij gg6en)

- egy fti fiatal kutat6 mentoriil6sa eset6n (a hat6rid6k betart6;6t61 fi,igg6en) a 6.
h6napot krivet6en: maximum brutt6 200.000 Ft risszegig;

a m6sodik peri6dusban, tov6bbfoglalkoztatds eset6n (az adminisztr6:i6s kdtelezettsdgek
6s annak hattiridej 6nek betartiis6t6l fiigg6en) :

- a mdsodik peri6dus 12. h6napj6t kdvet6en maximum brutt6 i 00.000 Ft risszegig
egyszeri kereset-kieg6szit6s adhat6, amennyiben a mentor6l. teljesiti az }y'tTA
Agriirtudomrinyok Osztrllya 6ltal az MTA doktora cim elnyer6,6hez sztiks6ges, de
a kutat6i utrlnp6tlls programhoz igazitolt, kdnnyitett publik ici6s 6s ismerts6gi
minimumkdvetelm6nyek lega l6bb I 0%- 6t;

- a m6sodik peri6dus 24. h6napj6t kcivet6en tov6bbi maximun brutt6 200.000 Ft
egyszeri kereset-kieg6szit6s adhat6, amennyiben a mento'6lt M elozo 6vi
teljesitm6ny6n feliil az MTA Agr6rtudomrlnyok Osilillya iitel az MTA doktora
cim elnyer6s6hez sztiks6ges publik6ci6s 6s ismerts6gi minir rumkcivetelm6nyek
alapjan felillitott, de ahhoz k6pest konnyitett elvdrSs-rendszer lt gal6bb rijabb 10%-
6t teljesiti.

'/ a fiatal kutat6 abszolut6riumanak 6s/vagy tudomilnyos fokozat6nak megszerz6sekor a

mentor (fiatal kutat6kk6nt) brutt6 100.000 Ft kereset-kieg6szit6sre jo,;osult, amennyiben
a fiatal kutat6 m6g a Program aktiv r6sztvevdje (aktiv r6sztvev6nt k min6stil a fiatal
kutat6 sziil6si szabads6g, CSED, GYED, GYES idej6n).

Az MTA Agr6rtudom6nyok Oszkilya az M'IA doktora cim elnye'6s6hez sziiks6ges
publik6ci6s 6s ismerts6gi minimum kdvetelm6nyeket egy 6vre vetitve a l'rogram r6sztvev6i
szitmitra az alilbbiak szerint m6dositja a Megval6sit6si terv:

1. Az adott tudorn6nyos bizottsiig 6ltal elfogadott, lektor6lt szakfoly6i'atokban megjelent
kdzlem6nyek szdma a diploma megszerz6s6nek 6v6t61 sziimitva min. 3 publikrlci6
legyen, melynek legal6bb egyharmad6ban a jel<ilt a publik6ci6nd t els6 vagy utols6

' szerzo, A publik6ci6kba beletartoznak a kongresszusi proceedingek 6s absztraktok,
amennyiben impaktfaktoros lap mell6kletek6nt jelentek meg vagy l fiatal kutat6 els6

szerzos el6ad6k6nt vesz r6szt az esem6nyen.
2. A nemzetk<izi, impaktfaktoros foly6iratban megjelent cikkek k it rnagyar nyelvri

publik6ci6val e gyen6rtdktiek.
3. A rndsodik 6v lidvetelm6nyeinek teljesit6s6be az els6 6v publik6ci ii nem szarnitanak

bele.

K6t f6 fiatal kutat6 mentorilisa eset6n az adott m6rf0ldktivekn6l mrlr f6lszeres kereset-
kieg6szit6s adhat6 a mentor szimira, amennyiben mindk6t firrtal megfelelt a

kiivetelm6nyeknek.



v. fej ezet: Egy6b informdci6k

2 l. Fontosabb m6rfiildkiivek

M6rliildkiivek

Kinevez6si id6szak: 2018. mrljus 15.
2018. okt6ber I k<iz<itt,

a kinevez6sek lehetsdges id6pontja
adott h6 1. 6s 15. napi

A fiatal kutat6 tervezett kinevez6s6nel
kezd6 d6tum6t megelozo 15. nap

A fiatal kutat6 munk6ba rill6s6t k6vet(

Az adott h6napot kriveto 5. napig

Fix id5pontokban: m6rcius 31-ig,
jrinius 30-ig, szeptember 30-ig,

december 31-is;
Az adott h6napot/id6szakot krivet6 1 0

A program vdgezte el6tt 30 nappal

Az utols6 munkanapot kciveto 10.

Tovribbfo glalkoztatiist kcivet6en
f6l6vente

TarsmentorsSg me gkezd6s6t megel6zt
15. nap

mentr rok toborzasa

fiatal kt
6n6letraj

szakmai b :sz6mol6 kitdltdse

ed6l

z616 kitciltdse

Dokumentum
indit6ia:

mentor

mentor

mentor

fiatal kutat6 k6sziti
6s mesosztia

fiatal kutat6 kdsziti
6s megosztja

mentor engedelyezi

mentor

fiatal kutat6

mentor

tdrsmentor

Fiatal kutat6k kinevez6seinek
kezd6 ditumai

Fiatal kutat6k
foglalkoztatisihoz sziiks6ges
enged6lyek v6gs6 bekiild6si

Szakmai napl6

Szakmai napl6
(misodik peri6dus)

Szakmai napl6 enged6lyez6se

Szakmai besz6mol6

els6 6s mr{sodik peri6dus
E16rehaladisi jelent6s

Tirsmentorsi g megkezd6s6nek
enged6lyez6se c.

formanyo mtatvinv bekiild6se

22. Dokumentr{ci6s helyek

fi atal kutat6k felterjeszt6se enged elyezo
formanyomtatviinyon, kieg6szit6 dokumentumokkal

fi atal kutat6 tov6bbfo glalkoztatdsanak

enged6lyeztet6s formanyomtatv

enged6lyeztet6se (masodik peri6dushoz)
formanyomtatviinyon

* mentor mentoriiliisi tiv6kenysegenek folytatrisrihoz

tarsmentors6g megkezd6s6nek enged6lyez6se
formanyomtatviinyon

viz,latkit6lt6se
havi szakr rai napl6 kit6lt6se,

ii jelent6s kitdlt6se

Megnevez6s

Programvizlat
(els6 neritidus)

fiatalkutato@naikhu melinda.olvedi-
vazsonyi@fm.eov.hu htto : I I fii alkutato.n aik-hu

.ll=#ec



N6v Titulus E-mail f,o

minis f

P-g*;
egyedi r ll

dor n
(F r,

lc
hol
PC
lc

honlap r
M:t

egyedi e I

ddn r

Sz6pe Ferenc

FM
Mez6gazdasilgi

F6oszt6ly,
F6osztdlwezet6

mezogazdasagifo@f
m.gov.hu

6lvedi-V6zsonyi
Melinda

FM
Mezogazdasigi

F6oszt6ly,
Szervezetfejlesztdsi

referens

melinda.olvedi-
vazsonyi@fm.gov.hu

Szab6 Anett
Krisztina

FM
Mez6gazdasilgi

F6oszt6ly,
Kutatasi ds innov6ci6s

referens

krisztina. anett. szabo

@fm.gov.hu

Dr. Gyuricza Csaba
NAIK

F6isazsat6
foigazgato@naik.hu

f6i

Dr. Csap6 Liszl6
NAIK

mb. Gazdasisivezeto
gazdasagi.vezeto@na

ik.hu

Dr. Somogyi Norbert
NAIK

stratd giai f6igazgat6 -
helyettes

somogyi.norbert@na
ik.hu foigazga

Dr. Dragov6cz
Nikoletta

jogisz dragovacz.nikoletta
@naik.hu f6i

Madarisz Mikl6s
NAIK

IT vezet6
madarasz.miklos@na

ik.hu
IT fe

Szikura J6nosn6,
Agnes

NAIK
HR vezeto

fiatalkutato@naik.hu

mu

mt
PI

Erdein6 Dr. habil
K6smdrki-Gally

Szilvia PhD.

NAIK
Ut6np6tl6s referens

gally.szilvia@mgi.na
ik.hu

na
progri
beszht

Boer Enik6 NATK
IT fejleszt6

boer.eniko@naik.hu
IT fej

ma[

+l f6 NAIK
Ut6np6tl6s referens

Progr

a honlap
feliiletek

rendea
szervez6s

Dr. Kirily Zsolt Program
szervezetfeilesztSie

zsolt.kiraly@skillkitc
hen.com

SZETYEZ

Jiray Mdrton
Program

szervezetfeileszt6ie
jaraymarton@gmail.

com
SZETYEZ

23. Program6rt felel6s szem6lyek

oordinilt teriilet

f6riumi j6v6hagy6sok

n Megval6sit6siterve;
lbir6l6st ig6nyl6 vezet6i
t6sek koordin6l6sa,
rogram marketing
ommunik6ci6ja,

miik6dtet6se
ogram marketing
ommunik6ci6ja,
niikddtetdse, (Program
:gval6sit6si terve;
bir6l6st ig6nylo vezetli
.6sek koordin6l6sa
munk6ltat6i,

i d<int6sek

munk6ltat6i,
6i ddntdsek t5

munk6ltat6i,
6i dontdsek t6mogat6sa

munk6ltat6i,
6i ddnt6sek

leszt6s t6mogat6sa

rkajogi kdrd6sek,
kinevez6sek,
nkakori leir6sok,
rD tanulm6n
rl6k, napl6z6r6k,
mv6zlatok, szakmai
nol6k, elorehalad6si

elent6sek

eszt6s, felhaszn6l6i
p6k fejleszt6se ds

korrie6l6sa
rm NAIK-on beli.ili
cisszefog6ja;
6s egy6b elektronikus
artalm6nak fej leszt6se;
6nyek, konferenci6k
:. kiadviin
:tfej leszto i fe ladatok

ell6t6sa
:tfej leszt6 i fe ladatok

ell6t6sa



24.Mell6kletek

Ii "4 f ytatok fo gl alkozlat6sdnak enge dely ez6 s e formanyo mtatvilny ;
Tovdbbfoglalkoztat6si formanyomtatvriny mrlsodik peri6dus megkizd .:sehez;

Tiirsrnentorsiig megkezd6s6nek enged6lyez6se;
Mentorkiviilaszt6s m6dszertana;
Tanulm6ny i szer zo des minta;
K<ilts6gtervez6s m6dszertana.

A Megval6sitiisi terv, illetve az althoz taftoz6 dokumentumok a honlap ,,Dokumentumok,,
mappdj 6ban tal5lhat6ak meg.

Budapest, 2018. m6rcius l.



1. szdm0 mell6klet

Kutat6i utinn6tl6st el6seeft6 prosram 6.;
fiatal kutat6 ensed6lvez6se

lnt0zet neve:

Munkav6gz6s helye:

Fiatal kutat6 neve:

Sziilet6si ideje:

Ailand6lakcime:

Tart6zkodisi cime:

Legmagasabb iskolai v6gzetts6g6nek megnevez6se:

A fiatal kutat6 Program ideje alatti f6bb feladatai, el6rend6 c 6lok (maximum 5

mondatban dsszefoglalva) :

A fiatal kutatd iindletraizdt. munkakiiri lelrdsdnak tervezetdt, MSc vit zettsdedt ieazohi
dokumentumdnak mdsolottit. valamint az esetlesesen folvamatbil lev6 doktori

tan ulmdnvairdl szdld ieazohrtsfu i elen melliklethez csatolni sz'iksd ees !

Igazolom, hogy a Kutat6i utinp6tl6st el6segit6 program 6. Megr al6sitisi terv6ben
szerepeltett felt6teleknek megfelelek, a Programban r6szt kivr{nok ven ni.

Fiatal kutat|
aldfrdsa

Igazolom, hogy a Kutat6i utrlnp6tkflst el6segft6 program 6. Megr al6sitisi terv6ben
szerepeltetett felt6teleknek fent nevezett fiatal kutat6 megfelel, a K utat6i utinp6tl6st
eldsegitd pro gram 6. keret6ben tii rt6n6 fo glalkoztatisit inditv6nyozom .

Igazolom, hogy fent nevezett fiatal kutat6 a Kutat6i utrflnp6tlist el6 regft6 program 6.

kezd6si id6pontja el6tt nem illt tz int6zet (iogel6d intfizet) alkalmrrzisr{ban (kiv6telt
k6pez a Program Megval6sitfsi terve szerinti egyedi elbiril6s).

Mentor neve
beosztdsa

Intdzet neve

Intdzet lgazgot, ij dnak neve
beosztdsa

Intdz,'t neve



Fent nevezett fiatal kutat6 Kutat6i utinp6tkflst el6segit6 program 6, keret6ben tiirt6n6
fo glalkoztatdsr{ t tim o gato m.

Szdpe Ferenc

f6osztdlyvezet6
Me zd gazdas d gi F6os ztdly

FA I dmfrv e I d s ti gti Mini s zt d r iun r

A javaslatot enged6lyezem.

Dr. Gyuricza Csaba

fiigazgat6
Nemzeti Agrdrkutatdsi ds Innovdci1s idzpont



2. szdmti mell6klet

A Kutat6i utSnp6tL{st el6qeeit6 proeram 6. folvtz t6sa:
a mentor mentorSlfsi tev6kgnvs6se folvtatfsdnak ensl :dclyez6se

lntflzet neve:

Mentor neve:

Beosztisa:

F6bb kutatisi teriilete:

Igazolom, hogy a Program 6, Megval6sitisi terv6nek tovdl,bfoglalkoztatissal
kapcsolatos instrukci6it ismertettem mentoriltammall a fiatal kutat6 mentorilisit
folytatni kivinom.

Mentor neve

Fent nevezett mentor Kutat6i utdnp6t}ist
mentordlisi tev6kenys6g6t javasolom.

el6segit6 program 6. foly tatdsiban tiirt6nd

Intd zet igazgat1j dnak neve
beosztdsa

Intdzet neve

Fent nevezett mentor Kutat6i utrinp6tldst el6segit6
mentorfLlsi tev6kenys6g6t @

tdmogalom

nlem tdmogatom

program 6 foly;atr[sr{ban tiirt6n6

Szdpe Ferenc

ftiosztcilyezetd
Me zd gazdas dgi F6o s ztdly

FA I dmiiv e I d s ii gyi Mi n i s z t dr ium
p. h.

engeddly izem

nem eng( ddlyezem

Dr. Gyur'cza Csaba

fiigazgat6
N e ntz e t i A, y dr latt at ds i

ds Innovdc 6s Kdzpont
p. h.

***
Amennyiben a mentor nem kivfnja tovdbbfolytatni mentori tev6kenys 6g6t, valamint ha
azint0zetvezetflie, illetve F6igazgat6 fr nem 6rt egyet nevezett mcntor tev6kenys6g6nek
folytatisival, rigy annak t6ny6r6l k6rem, sziveskedjenek mihamarabb t6j6koztat6st adni
a lnelinda.olvedi-vaz e-mail cfmre, az rftjabb n entor szem6ly6t
megieliilve.



tSsa:
'ez6se

lnt0zet neve:

A munkav6gz6s helye:

Fiatal kutat6 neve:

A Kutat6i utrlnp6tLflst el6segit6 Program 6. folytatitsa keret6ben a fiar al kutatr6 szim1ra
tewezett f6bb feladatok, el6rend6 c6lok:

A f6bb feladatok, c6lok el6r6s6hez sztiks6ges fejlesztend6 szakteriiletei:

PhD k6pz6s re vaki j elentkez6s6n ek terv ezett iddpontj a, helye :

Igazolom, hogy a Kutat6i ut6np6tl6st el6segit6 program 6. folytatitsi ran r6szt kiv6nok
venni, valamint a Program 6. Megval6sitisi terv6nek tov6b bfoglalkoztatr{ssal
kapcsolatos instrukci6it megismertem.

Fiatal kutatd neve
beosztdsa

Igazolom, hogy a Kutat6i utfnp6tLlst el6segit6 program 6. folytat fsirhoz sziiks6ges
felt6teleknek (Program 6. Megval6sitisi terv) fent nevezett fiatal kutatr6 megfelel, a
Kutat6i utinp6tl6st el6segit6 program 6. folytatdsiban tdrt6n6 tov6t bfoglalkoz tatisirt
inditvinyozom.

Mentor neve
beosztdsa

Intdzet neve

Intdzet lgazg, rtdj dnak neve
beos: tdsa

Intdzet neve



Fent nevezett fiatal kutat6 a Kutat6i utinp6tl6st el6segft6 prograr r 6. folytatis6ban
tiirt6n6 tovdbbfoglalkoztatisdt timo gatom.

Szdpe Ferenc

f6osztdlyvezetd
Me zd gazdas dgi Fd o s ztdly

Fd I dmilv e I d s il gti Mini s z t d r ium

A fiatal kutat6 tovfbbfoglalkoztatisft enged6lyezem, melyet 2022. december 31-ig
javasolok meghosszabbitani.

Dr. Gyuricza Csaba

f6igazgat1
Nemzeti Agrdrkutatdsi ds Innovdci1s lt1zpont

Amennyiben a fiatal kutat6 nem kivdn r6szt venni a Program 6. foly tatr[siban, vagy a
mentor nem javasolja mentoriltja tovibbfoglalkoztatis 6t, vagy a fratzl kutat6 nem felel
meg a Program 6. Megval6sitisi terv6nek tovibbfoglalkoztatisi fe, t6teleivel, vagy a
szervezetfejleszt6k nem javasoljik tovibbfoglalkoztatdsukat, avag:F az intlzet vezetilje,
illetve F6igazgat6 rir nem 6rt egyet nevezett tovibbfoglalkoztatir 6val, rigy annak
t6ny6r6l - indokolissal - k6rem, sziveskedjenek mihamarabb tifikoztatist adni a
melinda.olvedi-vazsonvi@fm. gov.hu e-mail cimre.

!t!t*



3. szdm0 mell6klet

Tirsmentor neve:

Int0zet neve:

Munkav6gz6s helye:

Program 6vad:

Els6 kinevez6s6nek (elsd peri6dus) kezdete a programban:

Aktudlis kinevez6s6nek v6ge:

Doktori iskola megnevez6se:

Doktori t6ma megnevez6se:

Fiatal kutat6 neve:

lntflzet neve:

Munkav6gz6s helye:

Program 6vad:

Els6 kinevez6s6nek (els6 peri6dus) kezdete a programban:

Akturilis kinevez6s6nek v6ge:

Doktori iskola megnevez6se:

Doktori t6ma megnevez6se:

***

***

Tfrsmentori id6szak (1 6v):

A tirsmentorsig ideje alatti f6bb, kiiziis feladatok, el6rend6 c6lok: (maximum l0
mondatban d,sszefoglalva) :

Tfrsmentork6nt, fent nevezett fiatal kutat6t doktori tanulmr{nyainak sikeres
elv6gz6s6ben segitem, szakmai napl6inak elk6szit6s6t rendszeresen timogatom.

Kutat6i utinp6tl6st el6sesit6 proeram
t6 rsmento rs6s megkezd6s6nek enqed6lvez6sc



Tdrsmentor
ald{rdsa

fiatal kutat6k6nt, fent nevezett tirsmentorral szivesen
kiiziis feladatokkal, el6rend6 c6lokka t egyet6rtek.

egyiittmiikiiddm, a jiiv6beni

Fiatal kutati
aldlrdsa

A fenti tdrsmentorsiggal,
(alihizni sziiks6ges):

egyet6rtek
nem 6rtek egyet

Intdzet lgazgatdjdnak neve
beosztdsa

Intdzet neve

tdmogatom

nem tctmogatom

Szdpe Ferenc.

f6osztdlyvezet6
Mezd gazdas d gi F6os ztdly

Fo I dmfrv e I d s il gti Mini s zt dr ium
p. h.

illetve a megfogalmazott feladatokkal, rl6rend6 c6lokkal

engeddly zem
nem engc ddlyezem

Dr. Gyur'cza Csaba

fdigazgat6
Ne mze ti A,,,r dr kut at ds i

ds Innovdc 6s KLzpont
p. h.



4: szdm0 mell6klet

Mentorkivilasztis m6dszertana

Program 6.

A Program 6. mentorainak kiv6lasztisa egy 4l6pcs6s elj6r6s sor6n k:rtil kiv6laszt6sra.

1. Jelentkez6s

A Program 6-ba rinkdntesen, a megadott hat6rid6ig a

http:llfratalkutato.naik.hu/felhivasunk.html oldalon kitoltdtt re6 isztr6ci6 alapjitn
kezd6dik meg a kiv6laszt6si folyamat.

2. Mentorieldltek 6rt6kel6s6nek meehatirozisa

A Nemzeti Agr6rkutat6si 6s Innov6ci6s Kdzpont (NAIK) Foigazg*ljinak, illetve a

Ftildmiivel6siigyi Minisztdrium (FM) Mezogazdas6;;i FSoszt6lya
F6osztiilyvezet6jdnek egy Kiv6laszt6si Bizotts6g (2 f6 N AIK, + NAIK
intezetigazgat6k, osztirlyvezet6k + 1 fO FM deleg6lt 6,s 2 fo szerv(,zetfejlesztd +1 fo
eln<ik (pontoz6si jog n6lki.il) tesz javaslatot a Programba jeft,ntkezb mentorok
sorrendj616l.

A bizotts6gi tagok egydnenkdnt, egy srilyozott pontsz6mit6si rendszer alapjirn
fejezhetik ki 6ll6spontjukat. A mentorjeloltek tekintetdben ponloz6sban az adott
teri.iletek szakdrtoi, k6pvisel6i a kiikinbcizd lrtdkel€si csopottok szer.nt (Mentorivizi6,
Kutat6i €le;tpitlyifi t6mogat6 int6zkeddsek, Mentori attittid 6s 6nk6p, Strat6giai szerep

NAIK 6s Int6zeti szinten) hatirozhatj6k meg pontsz6maikat.

Ennek megfelel6en:

A., Mentori viziti (FM delegdlt: maximam 15 pont)
Pontoziis alapj6ul szolg6l6 inform6ci6k: mentori jelentkezdsek szove ges v6laszai
Pontoz6: 1 f6 FM deleg5lt
vizsgdlati szempontok szerinti maximdlis pontszdm: 15 pont

8., Kutatd dletpdlydt tdmogotti intdzkeddsek (NAIK delegdl!: maxinrum 15 pont)
Pontozris alapj6ul szolgril6 informilci6k: mentori jelentkez6sek szoveges v6laszai
Pontoz6: I fo NAIK deleg6lt
vizsgdlati szempontok szerinti maximdlis pontszdm: 15 pont

C., Mentori attitfid is dnkip (szervezetfejlesztfinkdnt maximunt: 15 pont, ozoz
minddsszesen ms-vimum 30 pont)
Pontoz6s alapj6ul szolg6l6 inform6ci6k: mentori jelentkez6sek szove ges v6laszai
Pontoz6: 2 f6 szewezetfejleszto
vizsgdlati szempontok szerinti maximdlis pontszdm: 30 pont

D., Stratdgioi szerep (I f6 NAIK delegdlt, l fd (drintett) Intizetvezgtfi/Oszttilyvezetil:
szemdlyenkint muximam 15 pont)
Pontoztis alapj 6ul szolg6l6 inform6ci6k: vezet6i ismeretek



Pontoz6 : I f6 NAIK deleg6lt, I f6 (6rintett) Intlzetv ezet6 / O srtiiyv ez eto
vizsgdlati szempont szerinti maximdlis pontszdm: 30 pont

E, Szakemberhidny a Kutatdi utdnpdthis programok Jiatal kuatdinok lhtszdmdt

Jigyelembe vdve (automatikus; ilsszesen maximam: 10 pont)

Pontoz6s ala i6ul szol

Pontszi

+10

Muximdlis an eldrhetf pontszdm= A+B+C+D+E=6xI 5 + 1 0= 1 0 0 por tt.

Ezt ktivetden a bizotts6gi tagok pontsz6mainak cisszesft6sdbdl, tovdbbd a ,,E" pont
szerinti automatikus pontsz6mok 6sszegdb6l keriil meghat6rozdsrir a mentorjeldltek
Osszpontszdma. A vdgleges pontsz6m alapjfun az els6 20legmagasatb pontsz6mot el6rt
jelentkez6, aki meghaladja a 75 pontot (az elerhetl 100 pontbil), felterjeszthet6
mentornak.

3. A Prosram 6-ban r6sztvev6 mentorok kivilasztisa

A v6gleges pontsz6m alapjhn fel6llitott sorrend szerinti mentorjelt ltek listr[ja az FM
Mezogazdas6gi F6oszt6ly6nak F6oszt6lyvezetbjlhez, valarrint a NAIK
Foigazgatljithoz kertlnek felterjeszt6sre. F6oszt6lyvezeto rir t6mogat6s6t 6s
Foigazgat6 rir enged6ly6t krivet6en realiziiodnak a Programhoz csatlakoz6 fj
mentorok.

***

Fiatal kutat6k szhma a Programban
2018. iprilis l-j6t6l a mentorjeliilt

3-ndl kevesebb fiatal kutat6

tSblilzat



Ert6kel6lap minta:

Pontszim (1-15 pont
lszervezetfejleszt6)

iisszesen max.30 pont

Dtint6shoz6

FM delegilt

Diint6shoz6

2t6
szervezet-
feileszt6

Diint6shoz6

automatikus

A. IVlentori vfzi6

Mentori c6lok megfogalm azdsa, v6llalt
mentori feladatok

Pontszfm (1-15 pont)
iisszesen max. 15 pont

B. Kutat6i 6letpdlyit tr{mogat6
int6zked6sek
Releviins doktori iskola megfekildse a

tdmithoz, doktori iskollban val6
feladatok v6llaliisa, egy6b t6mogat6
tev6kenys6gek

Pontszim (1-15 pont)
iisszesen max. 15 pont

NAIK
delegilt

C. Mentori attitiid 6s 6nk6p

Mentori alapk6szs6gek

D. Strat6giai szerep

NAIK kutat6si ir6nyba val6
illeszkedese

Pontszrim (1-15 pont/t6m
iisszesen max.30 pont

lntezeti kutatiisi ir6nyba val6
illeszkeddse

NAIK
int6zetvezet6

vagy

PontszSm (1-10 pont/t6m

T__l

lntfizetz

autornatikus pontsz6m

Diint6shoz6

NAIK
delesdlt



5. sz6mri mell6klet

Tanulmfnyi szerz6d6s

amely l6trej ritt egyr6szr6l
n6v: Nemzeti Agr6rkutat6si 6s Innov6ci6s Kdzpont
szdkhely: 2100 GOdOll6 Szent-Gyrirgyi Albert rit 4.
k6pviselri : Dr. Gyuric za Csaba fbigazgat6
mint munk 5ltat6 (a tov6bbiakban: Munk6ltat6),

m6sr6sz16l
n6v:
sztiletdsi hely, 6v, h6nap, nap:..
anyja neve:
lakcime:
mint munkavrlllal6 (tov6bbiakban : Munkav6llal6)

k<iz<itt alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telekkel:

1. A Munkav6llal6 vallalja, hogy tanulmiinyokat folytat a ... ..oktat6si
int6zm6nyben .............. napj6t6l kezd6d6en 6s vizsgakdtelezetts6gtnek legfobb tud6sa
szerint - eg6szs6gtigyi okokb6l tcirt6n6 f6l6vhalaszt6st kiv6ve - ir gk6sdbb
napj6ig eleget tesz.

2. A Munkav6llal6 kOtelezi mag6t arra, hogy a jelen szeruldds keret6berr v6llalt tanulmrinyi
6s vizsgak<itelezettsdgeinek szorgalmasan, id6ben 6s legjobb tudiisa szerint eleget tesi,
munkaviszony6t ezen szerzbd6sben v5llalt ideig fenntartj a.

3. Munkaviilal6 ktitelezetts6get v6llal arra, hogy a Munk6ltat6 irltal finaszirozott id6tartam
I,5-szerese (uaz. ........) alatt a Murk6ltat6n6l fennrill6
jogviszonydt nem sztinteti meg.

4. A Munkav6llal6 ktiteles a Munk6ltat6nak a jelen szerz6d6s alapj6n nytjtott, a kutat6i
utrinp6tl6s keret6re elsz6molt k6pz6si t6mogat6st visszafizetni, ha a tanulmanyait saj6t
hib6jAb6l abbahagyja, vaBy a Munk6ltat6n6l a v6llalt id6n6l hamara rb munkaviszony6t
felmond6ssal megszrinteti. Amennyiben a Munkavdllal6 a 3. pontban .r.rrpl.i
id6tartamnak csak egy reszettcilti le, megt6ritdsi k<itelezetts 6ge ezzel arimyos.

5. A Munkavdllal6nak nincsen visszafizetdsi kritelezetts6ge abban az esett en:- ha ahatilrozott idejri kinevez6se lej6r 6s azt a Munk iltat6 nem hossz abbitja meg;- ha a kcizalkalmazotti jogviszony6t a munkakdr6ben, munkakdri Llmdnydben t6rt6nt
jelent6s vdltozis,vagy amunk6ltat6 szem6ly6ben t0rt6n6 vdltozirsn Liatt sztinteti meg;- ha a kdzalkalmazottijogviszonya a Munk6ltat6 intdzeteinek brirmel; ikdben fennmarid;- amennyiben kdzalkalmazotti jogviszonydt az 6letvitel6ben bel:6vetkez6 jelent6s
vdltozits miatt mondja fel. (P6ld6ul, ahinastfursi kapcsolatb6l faka16 lakhelyv6ltozfus,
kiv6ve, ha azij lak6hely vonz6skcirzet6ben vanintdzete a Munk6lta t6nak, mily tov6bb
foglalkoztathatja a v6gzetts6g6vel 6s szaktertiletdvel <jsszhangban.)

6. A Munkavrillal6 mentestil a szerzoddsben v6llalt kdtelezetts6geit6l, ra a Munk 6ltat6 a
szerzSd6sben v6llalt t6mogat6st - annak brirmely r6,szdt- felhiv6i ut6n r em biztositj a, vagy
egydb l6nyeges szerz<id6sbeli k6telezetts6g6t nem teljesiti.

7.A Munkiltat6 k<itelezettsdget v6llal arra, hogy a Munkavrillal6 :z6mira az alibbi
tilmogatdsokat nyujtja igazol6 bizonylatok, valamint szriml6k alapjrin: fd l6vente tandij

8. A Munkiitat6 mentesiil az ebben a szerzoddsben vrillalt kritelezittsdgei rek teljesit6se al6l,
ha a Munkav6llal6 figyelmeztet6s ut6n sem folytatja a tanulm6nyait va1;y a Munkdltat6val
fenndll6 jogviszony 6t a 3. pontban meghatdrozou id6tartam leteltl el6tt I negsziinteti.



9.A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a Munk6ltat6 a ferrtiekben r1szletezett.
m6don trlmogatja a Munkav6llal6nak az ....,..... s: akos, doktori iskolai
k6pzdsdt, amelyet a k6pz6si int6zm6ny 201...-ban ............Ft1f616v tandijban hat1rozott
meg, mely a k6s6bbiekben viiltozhat akepzo intezmeny m6dositiisa akpjin.10. A Munkavrillal6 vdllalja, hogy megszerzett doktori oklevel6t 

"r"uf. 
kezhezvetelet

k6vet6 l0 napon beltil a Munkdltat6nrll bemutatja. Ydllalja tovdbt6, hogy a hallgat6i
jogviszony6ra vonatkoz6 valamennyi l6nyeges valtozist (f6l6vism6ti6sre utasit6s,
elbocs6t6s a doktori iskol6b6l) az annak megtcirt6nt6t kciveto 10. napig bejelenti a
Munk6ltat6nak.

11. A jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a 2012. rvi I. tcirv6nynek, a
Munka T<irv6nyk<inyv6nek 6s a Kcizalkalmazottak jog6ll6srir6l sz6l6 1992. €vi XXXIII.
tdrv6ny rendelkez6 sei az irrinyad6k.

A jelen meg6llapodiis egymiissal mindenben megegyezo 3 p6ldrinyban kdsziilt, amelyet a
szerzldo felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot al6irrisukkui-"1er6sitenek.

G6d6ll6,20l

Munkeltat6 Munka.'allal6



6. sz6mU mel16klet

Kiilts6stervez6s m6dszertan a

a kutat6i utfnp6tl6s t6maszimok tervez6silhez

A Kutat6i utanp6tl6st el6segit6 program hallgat6ihoz kapcsol6d6 kcilts6gek tervez6se a
Nemzeti Agrilrkutat6si 6s Innov6ci6s Krizpont int6zetei 6ltal tOrtenik az alilbbi irdnyelvek
betartSs6val:

A ttirv6nyi szab6lyoz6snak megfelel6en a Program keret6bol az al6bbi szem6l),i jellegti
rdfordit6sok keriilnek finansziroz6sra a Program int6zeti keret6nek terh6re:

'/ a kcizalkalmazottak jogrill6srir6l sz6l6 1992. 6vi XXXIII. trirv6ny szerinti b6rt6bl6ban
szerepl6 garant6lt illetm6ny;
nyelvp6tl6k;
eg6szs6gtigyi, vesz6lyess6gi p6tl6k;
cafeteria;
munk6ba j 6r6s ftikcilts6ge.

A Program keret6b6l a tov6bbi juttat6sok biztosithat6ak:,/ a 19. pont szerinti eljrir6s 6s tdtelek szerint.

Tov6bbi hozz6j6rul6s a NAIK egy6b kereteib6l is lehets6ges ktilon ig6n), eset6n. p6ld6ul:

,/ szolg6lati lak6s b6rleti dija;
r' kiilftrldi/belfrldi konferenciiik, rendezv6nyek, kurzusok eset6n ftikolts6g, sziill6s,

regisztr6ci6s dij;
{ NAIK vezet6i j6vahagy6st kcivet6en a NAIK egy6b keret6b6l kereset-kieg6szit6s,

munkdltat6i drint6sen alapul6 illetm6ny-kieg6szit6s vagy egy6b juttat6s tSi. pdlyiu:ati
programok keret6ben).

A fenti kiad6sok tervez6s6n6l kcrriiltekintrien kell eljrlmi, mert a pilydzati elszAmol6sokban
figyelembe veend6 szem6lyi jellegri kiad6sok a fiatal kutat6i tdmaszilmokon nem
tervezhet6ek 6s nem is szimolhat6ak el.

A fenti szem6lyi 6s dologi kiad6sokon kiWl egy6b kiad6s a fiatal kutat6i t6maszilmokon nem
tervezhet6.

'/ az lvente megrendez6sre kertil6 szakmai konferenci6k (Fiatal kutat6i napok), tr6ningek
6s szervezetfej le szt6si feladatok krilts6 gei, mint :

o catering, a sz6ll6s ktilts6gei, megbiz6si dijak, publik6ci6s kiadvany
k6szitd s6nek kdlts6 gei, kultur6lis szolgilltatilsok dij a,,/ Programhoz kapcsol6d6 sz6mit6gdp beszerz6sek,r' NAIK KUEP koordindtor b6r6nek ds j6rul6kainak k6lts6ge,,/ KUEP referensek kereset-kieg6szit6se.

A NAIK kdzponti keret6re elsz6molhat6 t6telekkel kapcsolatos kiadrisokat az int6zeteknek
nem kell terveznitik.


