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5/2020. szimri F6ieazsat6i Utasit6s a Kutat6i Utinp6tlist El6seeit6 Proeram
Meeval6sitisi Terv616l

A mai napon elrendelem a Nemzeti Ag{rkutaui,si ds lrurov6ci6s Kdzpont Kutat6i Utanpotldst
El6segit6 Program M6dositott Megval6sitrlsi Terv6nek kttzz6t6tel6t a Nemzeti Agrrirkutallsi 6s

Innoviici6s Kdzpont honlapjrlm. A Kutat6i Utfup6tl6st El6segit6 Program M6dositoft
Megval6sitrisi Terve a honlapor, val6 kdzzititellel ldp hatdLlyba.

Jelen utasitiis kdzzdtdtel6vel a3/2019. szimu Foigazgat6i UtasitAs hatAly6t vesai.
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A Kutat6i ut inpotlis el6segit<i program (a tovribbiakban: Program) keretdben az
Agnlrminisztdrium (a tovdbbiakban: AM) feliigyelete al| tartoz6 Nemzeti AgniLrkutatrisi 6s
Innovdci6s Kitzpont (a tovrlbbiakban: NdK) szakember-utiinp6tldsdt kivrinjuk el<isegiteni. A
Programmal kapcsolatos 6tfog6 infuryelvek az al6bbiak szerint kertilnek ismertet6sre.

I.fejezet: Alhtinos r6sz

1. Program c6lja

/ rij tehetsdgek bevonzrisa ajdv6t jelent6 kutatrisokba;
r' peldaert6kfl humiln szemldletm6d a fiatalok tiruiLll6 kutat6vri val6 fejl6ddsdnek

tiirnogatrisdhoz;
/ NAIK kutat6i rillomrlnydnak, hazai 6s nemzetk6zi versenyk6pessegdnek er6sitdse.

2. Alkalmazisa

3. A Program futamideje

/ A Program fiatal kutat6i szittnira a Program 7+61 kezd6d6en a kinevez6stikben
meghadrozott id6pontig, az al6bbiak szerint:

o els6 peri6dus id6tartama: 6 h6nap;
o misodik peri6dus id6tartama: 4 dv;

kivdve azon fiatal kutat6kat, akik kinevez6s6ben konibban mris kertilt meghatrirozisra (Program
l-6).

4. A Program Megvalisitdsi terv6nek m6dositisa

r' Sz[ks6g eset6n lehets6ges.

#,"c

A Megval6sftrisi terv a Program minden r6sztvev6j6re kiterjed. A Megval6sitrisi terv annak
kihirdet6s6t6l hatrllyos.



Il.fejezet: Inform6cirik a Program mentorai szilmira

5. Program mentorainak kiv6lasztisa

A Kutat6i utinp6tl6st el6segit6 program mentora az lehet, aki a Megval6sitisi tervet 6s annak
mell6kleteiben foglaltakat megismeri 6s etfogadja, valamint
/ halirid6ben leadja jelentkez6s6t a https://tiatalkutato.naik.hu (a tov6bbiakban: honlap)

oldalon,
r' az intdzeFezet<i, je elbitilta
r' a Kivrilasztrisi Bizottsrig javasolj4
/ a NAIK F6igazgat6 enged6lyezi.

Tovdbbi feltdtelek:

/ kutat6i feladatot l6t el a NAIK intdzeteinek egyik6ben,
/ teljes munkaid6ben foglalkoztatott,
/ nem intdzetigazgat6 (kiv6tel: On6ll6 Kutatrisi Osztaly oszt6lyvezet6),
{ a fiatal kutatojd.nak kinevezes6ig nem tdltiitte be a 60. 6letdvdt.

6. Mentor feladata

a) Altaltinos feladatok

r' fiatal kutat6 toborzisiban, kivrilasztrlsban val6 aktiv r6szv6tel,
,/ | vagy 2 16 mentoniliisa (a mentor viiilaliisa szerint),
/ a fiatal kutat6

o munkahelyibeilleszked6s6neksegitdse,
o kutatiisokba val6 aktiv bevoniisa 6s a kutat6i tapasztalatok atadrisa
o szakmai fejl6d6senek 6s kapcsolatainak el6segitdse,
o szirn6ra peldamutatiis, tj tudiis l6trejt ttinek segitdse,
o k6pess6geinek6s kdszs6geinekmegismer6se, fejlesZ6se,
o karrier c6ljainak felt6rkdpezdse, e cdlok el6r6sdhez szakmai uirnogatris biaositasa,
o bels6 motivrici6j rhak n6vel6se,

r' folyamatos szem6lyes kapcsolattartis mentoriltjdval,
/ mentori tr6ningeken, k6pzdseken, t6jdkoaat6kon 6s rendezv6nyeken val6 r6szv6tel,
/ jelezni a Program referens koordinrltorai r6szdre, ha a mentor-mentoriiLlt kapcsolatban

neh6zs6gek 6s gondok ad6dnak,
/ elkdtelez6dds a NAIK fejl6dds66rt, a kulturflis integnici6jridrt,
/ hatririd6kbetartrisa.

A mentor felel6ss6ggel tartozik mentor6ltjd6rt. A fiatal kutat6ra vonatkoz6 szabdlyok
ismertet6se 6s betartatisa a mentor feladata.

b) Toborziissal latos feladatok

A fiatal kutat6k toborzlsiit centraliziltan kivinjuk kezelni a honlapon keresztiil. Azok a
Programba jelentkezett mentorok kezdhetnek toborzisi feladatokb4 jelenithetik meg kutatisi

gll3
-F'S



t6m6ikat a honlapon, akik a Programba mentork6nt kivrilasztrisra kertiltek. A mentoroknak

saj6t csatomilikon keresztiil is lehet6sdgtik van kutauisi tdmeik kdzz6tdtel6re.

A kivdlasztris egyik alapfeltdtele, hogy a fiatal kutat6 a honlapon keresztiil a vrllasztott kutatasi
tdma/t6mAk megleltildsivel jelentkez6sdt megkiildje a Programba. KizAr6lag a mentorhoz,
int1zethez leadott jelentkezds befogadasara nincs lehet6s6g. A kiv6lasaris feltdteleit a

Megval6sitrisi terv 9. pontj4 a jelentkez6sek honlapon val6 kezel6s6t az tnformatikai
K1zikdnyvlartalmazza.

A mentor feladat4 hogy minden interjriztatott fiatal rdsz6re az ado$ t6mrira val6
jelentkez6sdnek kimenetel6nil, a ,,Programba val6 felv€tel adott kutatrisi t€mira", vagy
"Jelentkez6s elutasitiisa adott t6mrira" vonatkoz6 ddntdst a honlapon rtigzitse, melyr6l a
jelentkez6 elektronikus drtesitest kap.

A kiv6lasztott fiatal kutat6ra vonatkoz6an a foglalkozauisiihoz sziiksiges engeddly
benyujt isdnak hatrirideje minden esetben a fiatal kutat6 tervezett kinevezdse kezd6 id<ipontj6t
megeltiz6 15. naptrlri nap.

A toborzis sorin a mentor feladata:

/ a toborzisban val6 altiv rdszvdtel;
/ a Program indit6s6nak 6s a meghirdetett tdmrik min6l szdlesebb kdrben val6 hirdetdse;
/ a jelentkezdsek kezel6se, nyomon ktivetdse a honlapon a rdvid hatriridtiket figyelembe

v6ve;y' a szemdlyes interjri soni.n ismertetni a fiatal kutat6-jeltilttel a jdv6beni kutatrisi feladatokat,
valamint a Program adta lehet6s6geket;

r' interjft kdvet6en a mentor javaslatot tesz az inllzet vezet6j6nek a fiatal kutat6
alkalmass6grira vonatkoz6an, valamint felv6tel6t kezdemdnyezi;

/ a ddntdshozatal indokokisa 6s rtigzit6se a honlapon;
/ az int€zniny vezet6j€nek j6vrihagyrisa uuin a NAIK mindenkori hatriLlyos bels6

eljrirzisrendje szerint folytat6dik a felv6teli elj6nls.

Els6 peri6dus:

{ progranviulat kdszit6se a kutat6 munkiiba 6.ll6s6t ktivet6 10. napig a honlapon, melyet
ismertet a fiatal kutat6val is;

/ sz*mai napl6k meginis6ban val6 k6zremiik6d6s, iparjogvddelmilszabadalmi szempontok
ellen6rz6se, j6vrihagyris ds 6pit6 jelleg[i dszrevdtelek rdgzitdse (komment feliilet) adott
h6napot kiivet6 10. napig a honlapon;

r' sz*onrrai beszimol6 kitdltdse a Program els6 peri6dusrinak zirisa el6tt 30 nappal a
honlapon;

r' a Program mrisodik peri6dusrinak megkezdds6hez a fiatal kutat6 toviibbfoglalkoztatrlsrival,
illewe a mentori tevdkenys6g folyatiisiival kapcsolatos enged6lyez6 nyilatkozatok
beadrisa.
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Misodik peri6dus:

/ sz*;lirai napl6k megir6sriban val6 kdzremiikdd6s, iparjogv6delmilszabadalmi szempontok
ellen6rzdse, j6vriLhagyds 6s 6pit6 jellegii 6szrev6telek rdgzitdse (komment feliilet) adott
id6szakot ktivet6 10. napig a honlapon;

/ el6rehaladrisi jelent6s kittiltdse a fiatal kutat6 tov6bbfoglalkoztatrisriLnak napjrit6l f6l6vente
a honlapon.

A mentor a szakmai napl6k j6vdhary6sa eset6n nyilatkozatot tesz arr6l, hogt a szakmai
napl6 szabadalmi/iparjogv6delmi 6rdekeket nem s6rt.

A progmmvdzlat, a szakmai beszlmol6, valamint el<irehaladrisi jelent6s nem nyilviinos a

Program minden r6sztvevSje szimri.ra. A programvrizlatot a mentori beadast kiivet6en a

Program referens koordin6torai kithatjrik, majd a referensi j6vritragyrist ktivet6en a fiatal kutat6,
valamint a fiatal kutat6 int€zeligazgalii l6tjrik, mig a szakmai beszimol6t 6s az el<irehaladrisi
jelentdst a Program referens koordinritorai, valamint j6vrihagy6suk utrin a fiatal kutat6
intdzetigazgat6i.

A szakmai napl6 vdglegesitdsig az (els<i peri6dus esetdn) adoft h6nap / (mdsodik peri6dus

esetdn) 3 h6napos id<iszak alatt folyamatosan felt6lthetd, illewe m6dosithat6, azonban a
hatirid6t a honlapon id6b6lyeg k6veti.

Az elmaradt vary hatrflrid6n til v6glegesiteft adminisztrativ kdtelezetts6gek kihatnak
fiatal kutat6i oldalon a k6ltsegig6nyl6sek egres t6teleire, mentori oldalon az adhat6 kereset-
kieg6szit6sek 6sszeg6re.

d) Ktilts6qiq6nv16sek

A Programhoz kapcsol6d6 kiilts6gigdnyl6sek rendj6t 6s elemeit a Megval6sitrisi terv IV.
fejezete tartalm azza. Az ig6nyl6sek honlapra val6 feltdlt6se a fiatal kutat6 feladata- A
kdlts6gig6nyek tekintet6ben a konferenciin, kurzuson 6s tanfolyamon vak6 r6szv6tel

abban az esetben timogathat6, ha az ig6nyl6st megel6z6 iddszakban (els6 periridus eset6n

az el6zd h6napban, mig misodik peri6dus eset6n az el6z6 negred6vben) a szakmai napl6
6s az aktudlis riti jelent6s a liatal kutat6 6ltal hatirid6ben felttilt6sre kertilt.

A kdlts6gek honlapon t6rt6n6 pozitiv elbirilisit k6vet6en a NAIK mindenkori bels6

eljirisrendje szerint kell eljirni.

A mentor feladata a fiatal kutat6 kdlts6sisdnveinek t6se azAltal. hosv

/ felhivja a fiatal kutat6 figyelm6t a szakmailag releviins konferencirir4 kurzusra,

tanfolyamra szakm6m6ki kdpz6sre 6s uimogatja a programokon val6 r6szv6tel6t;
r' el6segiti a doktori tanulmrl,,nyok sikeres teljesit6s6t;
/ segiti a fiatal lakhatrisdval kapcsolatos tigyint6z6st (szolg6lati lakris vagy lakhatasi

tlrnogatas);
/ a gazd lkoditsi csoporrvezetdvel tiirtdnt egyeaetds (elszimolhat6srig, fedezet-ellen<irzds)

utrin javasolja a szakmailag relev6ns, fiatal 6ltal k6rv6nyezett ktilts6geket a honlapon.
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e) Doktori tanulnfuiyok sesitdse, nyomon kiivet6se

A mentor segiti a fiatal kutat6 doktori tanulmrinyait a relevrins t6ma (kutatrisi cim
meghatiirozis4 kutatrisi terv kidolgozisa) ds iskola kivrllasztris6val, ajelentkez6shez sziiksdges
szakmai anyagok elk6szft6s6vel, a doktori tanulmrfuryok sikeres teljesitdsehez sziiksdges
segitsdgnlujtris 6s kutatiisi feladatok biaositrisrival.

7. A Programban rejl6 lehet6s6gek

A mentor a Programban betdlt6tt szerepe 6ltal

/ rcszl vehet a kutat6i ut inpotlis-kezrlds rij szemldletrn6djrinak kialakitris.iban;
/ segithet leend6 kutat6tairsainak az 6letp6ly6jukon val6 elinduLisban;
{ sz*mai is szem6lyes kapcsolatepit6si, egyiittmrikttd6si lehet6segekre tehet szert a NAIK

tov6bbi mentoraival;
/ mentori attididjeit fejlesaheti, tr6ningeken vehet rdszt;
r' kivil6 mentorkdnt is himevet szerezhet;
r' aktivan r6szt vehet a NAIK j6v6kdpenek alakitrisiban;
/ jtivedelem kiegdszit6sben r6szesiilhet.

8. Mentori szerepktir megsziin6se, mentorcsere

Amennyiben a Program sor6n a mentor tavoztk az int6zetb6l, vagy mentori szerepktire
megsztinik, illetve nem tudja ell6tni (pl. tart6s trivoll6t), abban az esethn a mentomak
6j6konafisi ktitelezettsdge van a Program referens koordin6torai fel6, melynek egyidejunek
kell lennie a munkaltat6i trijekoztar6ssal.

A mentori szerepkdr bri.rrnely okbol val6 megsziiLndse esetdn javaslatt6teli kdtelezetts6ge van a
mentornak a fiatal kutat6 [j mentoftinak szem6lydre vonatkoz6an, valamint aktullis
adminisztrativ kiitelezettsegeit is teljesitenie sztiksdges (napl6 j6vrihagy6sa" szakmai
beszimol6, el<irehaladrisi jelent6s elkdslt6se).

A mentori szerepktir megszffnik a fiatal kutat6 Programb6l vagy int6zetb6l val6 tiivozlsa esetdn
is, valamint amennyiben a Program vdget 6r a fiatal kutat6 szitmira. A tiivoz6 fiatal
megiiresedett helydre ugyanazon programban nincs m6d rijabb fiatal felv6tel6re. A programot
reszben teljesit6 mentomak kizirolag id6ani.nyos kereset-kieg€szitds adhat6.

Indokolt esetben, inisbeli javaslat eset6n (a tiaralkuralo/anaik.hu cimre) lehet6s6g van a
mentorok cser6j6re, mely egyedi elbiniLlist kiivet6en val6sulhat meg a NAIK F<iigazgat6
enged6ly6vel.
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Ill.fejezet: Informici6k a Program fiatal kutat6i szfimira

f. 01 natal kutat6 felv6tele a Programba

a) A kivriLlaszt is

A fiatal kutat6-jel6lt mentor riltali felterjesa€sehez az alflbbi kritdriumoknak kell megfelelni:

/ a fiatal a honlapon kereszttil jelentkezik a Programba, megieldlve maximum 3 t6m6t
prioriuisi sorrendben;

r' szem6lyes interjtn vesz rdsa a jtiv6beni mentorral;
/ megismeri 6s elfogadja a Program Megval6sitrisi tervdt 6s annak mell6kleteit.

Tov6bbi felt6tel kivAlaszllshoz:

/ a kinevezdskor be nem toltdtt 36. dletdv;
/ a kinevez6skor szakininyri MSc v6gzetts6g;
{ a Kiviiasztirsi Bizottsdg javasolja.

b) Felv6tel6nek elirillsa

A mentor a felv6teli eljrinis kezdemdnyez6je. Az idealis jeldlt megtaldliisa eset6n a mentomak

a ,,fiatal kutat6 foglalkoztat6srinak enged6lyezdse" formanyomtatviinyon sztikseges

felterjesztenie a jeliiltet a tiatalkutato? naik.hu elektronikus cimre eredeti aklinlssal ell6tva
szkennelt form6ban. Az engedllyezo formanyomtatvrinyhoz csatolni sztiksdges a fiatal kutat6

6n6letrajzit, munkakdri leinisfuak tervezetdt, MSc v6gzetts6gdl igazol6 dokumentumiinak

mrlsolatiit, valamint az esetlegesen folyamatban l6v6 doktori tanulmdnyair6l sz6l6 igazoList.

A Programba val6 felv6telre kizir6lag a kinevezdsi id<iszakban van lehet<is6g.

c) Els6 tdk6

A fiatal kutat6 mrisodik peri6dusba val6 tovrlbbfoglalkoztatrisrit megel6z6en 6rt6kelni

szti{<s6ges az elmrilt f6l 6v tapasztalatait. Az els6 peri6dus 5. h6napjrit kdvet6en a fiatal kutattlk

a Program szervezetfejleszt6jevel egy-egy szemdlyes interjrin vehetnek rdsA, ahol a fiatal

kutat6knak lehet<is6giik van megosztani 6szrevdteleiket ktils6 szak6rt6kkel, mely segitheti 6ket

a tovdbbfoglalkoztatiissal kapcsolatos ddnt6sek meghozataldban. Ez id6 alatt a mentoroknak el

kell k6szitenitik az els6 peri6dusra vonatkoz6 szakmai beszimol6t, valamint kitdlteni a
tov6bbfoglalkoztatishoz sziiksdges engeddlyez<i nyilatkozatokat (1. szamri mell6klet).

A program azon ambici6zus fiatal kutat6 szim6ra folytathat6:

/ aki megkezdte, illewe a m:isodik peri6dusban t6(6n6 tov6bbfoglalkoztatrist6l szirnitott I
6ven beliil tervezi doktori tanulmrinyainak megkezd6s6t;

/ akit mentora javasol annak folytattis6q
/ akit a Program szervezetfejlesadi is javasolnak;
/ akit a NAIK lnllzetigazgatb javasol ds az kiivet6en a NAIK F6igazgat6 enged6lyez.
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10. A munkav6gz6s helye, ideje; szabads6g m6rt6ke a Program fiatal

kutat6i szimira

A fiatal kutat6 munkav6gz6s6nek helye ds ideje kinevezdsdben keriil feltiintet6sre. A
munkav6gzds helye az adott NAIK int6zet, a munkav6gz6s ideje alap6rtelmezetten heti 40 614
mely a doktori tanulmiinyok ideje alatt az iilatrl dsztdndijas kdpzdsben resa vev6 fiatal
esetdben cs6kkenthet6, de ez nem lehet kevesebb, mint heti 15 6ra. A fiatal kutat6
szabadsdgainak szlma a kdzalkalmazottak jogri,lki*ir6l sz6l6 1992. €vi XXXIII. ttirv6ny szerint
kertil kiszl.rnitrisra.

ll. A Program liatal kutat6inak feladata

a) Altali.nos feladatok

A fiatal kutat6 feladata:

/ a Program Megval6sitrisi tervdt megismemi, elfogadni, annak megfelel6en cselekedni;/ a hatririd5ket betartani;
/ a fiatal kutat6k szfunafua szr.,vezet trdningeken, k6pzdseken, t6j6koztat6kon 6s

rendezvdnyeken r6szt venni;
r' a Program iilzl szewezell konferencirikon a tudomAnyos munkdja el6rehaladrisrinak

bemutauisa;
/ folyamatos szem6lyes kapcsolattart6sra tiirekedni mentonival;/ jelemi a Program referens koordin6torai r6szire, ha a mentor-mentoriiLlt kapcsolatban

nehdzsegek, gondok ad6dnak.

b) Adminisarativ kritelezetrsdeek

/ sz*mai napl6 elkiszitdse a honlapon iparjogv6delmi 6s szabadalmi szempontokat
fi gyelembe vdve, melynek rendszeress6ge:

o els6 peri6dus ideje alatt havonta egyszer, adott h6napot kdvet6 5. napig;
o m6sodik peri6dus ideje alatt hriromhavonta, havi lebontrisban, fix id6pontokban:

mdrcius 3l -ig, jrinius 30-ig, szeptember 30-ig, december 3l -ig;/ napl6zar6 (els6 6s mrisodik peri6dus) elk6szitdse az utols6 munkanapot k6vet<i I 0. napig a
honlapon;

/ publikrici6k nyilvdntartdsa a Magyar Tudomdnyos Mrivek rriniban, amennyiben
megkezdte doktori tanulmrinyait;

r' riti jelent6sek nyilvrintartisa a honlapon fenykdpek, sz6veges beszimol6k csatol6sival,
legkds6bb a rendezv6ny els6 napjrit6l szi.rnitott 30. napon beliil;/ aktiv hallgat6i jogviszonyr6l, abszolut6rium megszerzds6r6l sz6l6 dokumentum felt<iltdse
a honlapra.

A komment feliilet lehet6sdget biaosit a napl6 tartalmdval kapcsolatos dszrev6telek
megbesz6l6sdre. A napl6k az adofi id6szakokban, v6glegesitdsig, folyamatosan feltdlthet6ek,
illetve m6dosithat6ak, csak a mentor j6vrihagyrMt k6vet6en v6lik kithat6vrl a program
koordiniitorai szitmlr a
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A szakmai napl6k 6rt6kel6sre keriilnek, melynek keret6ben elnyerhet6ek a Publikici6s
megielenesre fordithat6 dijak, illewe az adott naptiAri 6v,,I[v szakmai napl6ja" dd a mrisodik
peri6dusban l6vo fiatal kutat6k szimrira. A 6. szimri mell6klet szerint ismertetett Publikrici6s
meglelen6s, 6s az Ev szakmai napl6ja elnyer6sdnek m6dszertan4 valamint az adott 6v
dijazottjai, a honlap ,,KUEP Dijazottak" meniipont alatt 6rhet6k el.

A szakmai napl6 tervezetdt csak a fiatal kutat6 szerkesai 6s litj4 kizi.r6lag a napl6 megosztrisa utrin
vrilik lithat6vri mentora szim6ra. Majd a napl6k csak a mentori elfogadrist, j6vrihagyiist ktivet6en
lesznek l6that6k a KUEP Ut i.Lnp6tkis referensek szfunira. Amennyiben a napl6 elnyerte a
Publikdci6s dijat, akkor a KUEP UtdLnp6tlds referensi j6v6hagyrist kdvet<ien Lithat6v6 vri,lik a
Program minden rdsztvev i5je (azaz fiatal kutat6k, mentorok, int€zsligazgarbk PhD tlmogal6i
szerepkdrben l6vrik ds a Progamdrt felel6s szemdlyek) szi.mara. A napl6zir6t a fiataloknak,
szint6n a honlapon keresztiil, az aktualis peri6dusok lezArhsihoz, a peri6dusban l6v6 utols6
munkanapjukat ktivet6 10. napig sztiksdges kit6lteniiik, valamint Programb6l val6 trivozisuk
esetdn a livazasl megelSztien. A napl6zar6 nem nyilvrinos, kizir6lag a fiatal kutat6
int{zetigazgatija es a KUEP Utri.npotl6s referensei l6tjrlk.

A fiatal kutat6knak a honlap ,,Uti jelent6sek' meniipontja alatt vezetniiik sziiks6ges a kdltsdg
ig6nyl6s keretdben megval6sult belftrldi/kiilfttldi konferenciiikkal, kurzus/tanfolyammal
kapcsolatos riti jelentdseiket, melyeket legk6s6bb a rendezv6ny els5 napjit6l szimitott 30.
napon belil sziiks6ges felt6lteniiik

A hatirid6ket a honlapon id6b6lyeg kSveti, melynek elmaradisa kihat a

ktiltsdgig6nyl6sekre valamint Programban val6 foglalkoztatisra. Kdlts6gig6nyl6sekre
akkor keriilhet sor, ha az el6z6 id6szak (els6 peri6dus eset6n az el6z6 h6napban' mig
mdsodik peritidus eset6n az el6z6 negred6vben) szakmai napl6jinak kitdlt6se hatirid6ben
teljesiilt, tovdbbi az aktuilis riti jelent6sek is feltSlt6sre keriiltek

Az riti jelentdsek a Program r6sztvev6i sziimara nyilviinosak.

c) Doktori tanulmrlnyok megkezddse, tanulm6nyi szerzcidds

A fiatal kutat6nak a mrisodik peri6dus megkezdds6t megel6ztien nyilatkomia sziikseges, hogy
a tov6bbfoglalkodalitstll szirnitott I €ven beliil tervezi doktori tanulmiinyainak megkezd6s6t.

A doktori tanulmiinyok megkezddse termdszetesen mrir kor6bban is megkezd6dhet.

A fiatal kutat6 6llami dsztdndijas vagy dnkdltsdges PhD k6pz6sre tdrtdn6 felvdtele eseten az
ezt igazolo dokumentum k6zhezvdteldt kdvet6 l0 munkanapon beliil kdteles ennek tdnydt a
NAIK intdzet igazgatojrlnak tudomrisul vdteldt kdvet6en a honlapra feltdlteni, valamint az
int6zeti HR munkauirs szimfua hivatalosan jelezni a vonatkoz6 kiad.isok reszletezis6vel. A
sikeres felv6telt k6vet6en a fiatalnak a doktori iskoldban l6v6 aktiv hallgat6i jogviszony6t
minden feldvben igazolni sziiks6ges, a honlapon, a dokumentum feltitlt6sevel. Az
abszolut6rium megszerz€sdt is igazolni sztik#ges.

Amennyiben az 6nk6lts6ges doktori 6s szakm6mriki k6pz6sben r6sztvev6 hatal a Program
ideje alatt f6l6vente doktori tanulmdnyaival kapcsolatos aktiv hallgat6i jogviszonyiir6l sz6l6
iskolaLltogatrisi igazokMt felttilti a honlapra, valamint bemutatja az int6zeti HR munkatiirsnak,
rigy tandija folyamatosan finansziroz6sra kertilhet. Amennyiben a fiatal kutat6 az igazoltts
bemutaulsiit eknulaszj4 lehet<isdg van a tandija finanszirozisiinak felfiiggeszt6sdre.
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Tanulmrinyi szerz6dds:

A Program azon fiatal kutat6inak 6s a PhD trimogat6i szerepkdrben l6v6knek tanulmanyi
szerz6d6skdtisi kdtelezetts6gtik van, akik doktori tanulmrinyaik ideje alatt ig6nylik, hogy a
Program trndijukat frnarsziroz.a. Tanulm6nyi szerzrid6s megkdt€se eset6n a tandijr6l sz6l6
szAmlit a Nemzeti Agrarkutatrisi 6s Innovici6s Kdzpont nevdre 6s cim6re kell kdmie a
hallgat6nak, valamint a szimlin jelemi sztiks6ges, hogy mely fiatal tandijerol van sz6. A
tandijat a NAIK (az aktiv hallgat6i jogviszony igazokis megkiild6sdt k6vet6en) utalja iit a
doktori iskola r6szdre.

Tanulmdnyi szerzridds kiemelt elemei:

r' A fiatal kutat6 v6llalj4 hogy
o tanulm6nyi 6s vizsgakdtelezetts6gdt legjobb tudisa szerint teljesiti;
o a Munkriltat6 6ltal finanszirozott id6tartam l,S-szerese alatt munkaviszony6t

nem sziinteti meg.
/ Amennyiben a tanulmrinyi szerz6d6sben vittalt id6tartam el6tt munkaviszonyit

felbontja a liatal kutat6, akkor a Kutat6i ut{np6tl6s keret6re elszflmolt tandijat
kdteles visszafizetni a NAIK r6sz6re.

{ A fiatalt visszafizet6si k6telezeus6g nem terheli abban az esetben, ha
o kinevez6se lejrir ds aa munkdltat6ja nem hosszabbitja meg;
o munkaviszonyrit a munkakdr6ben, munkakdriilm6nydben t6rtdnt jelent6s

viitozAs, vagy a munkriltat6 szemdly6ben tdrt6n6 villtozis miatt sztinteti meg;
o kdzalkalmazotti jogviszonya a munk6ltat6 intdzeteinek briLrmelyik6ben

fennmarad;
o munkaviszonyet az dleMteldben bekdvetkez6 jelent6s vii.Lltozis miatt bontja fel.

(P6ld6ul hrlzasuirsi kapcsolatb6l fakad6 lakhelyv6ltoziis, kiv6ve, ha az ig
lak6hely vonziskdrzet6ben van intdzete a munkiltat6nak, mely
tov6bbfoglalkoztathatja a vdgzettsdgdvel ds szaktertiletdvel 6sszhangban.)

12. A Programban rejl6 lehet6s6gek

A fiatal kutat6 szirnrira a Program keret6ben val6 foglalkoaatris szi.rnos lehet6sdget biaosithat:

/ napjaink meghatriroz6 globdlis tudomrinyos, szakmai kihivdsaira adhat6 megold6sok
kutatisaiban vehet resZ;

/ tudomrinyos 6lep6lydj rit 6pitheti;
/ Magyarorszirg 6s a viLig kutat6i kdzdss6g6be csatlakozhat;
{ szakmai szervezetekben lehet tag, nemzetk6zi kapcsolatokat 6pithet;
{ szzlr:mu fejl6ddsdhez kapcsol6d6 kiilfiildi/belftildi konferenciiikon vehet rdszt;
r' doktori tanulmrinyainak, fokozatszerzds€nek trlmogatrisiban r6szesiilhet;
/ doktori tanulm6nyokhoz/kutat6i feladatokhoz ktizvetleniil kapcsol6d6 idegen nyelv

tAmogat6st ig6nyelhet;
elisme( foly6iratokban publik6lhat;
indokolt esetben szakmdmdki k6pz6s trimogatrisiiban is r6szesiilhet;
lakhauisi ufunogatrisban is rdszesedhet, mindezt
segit6 mentorok tiirnogatiisiival,
csapatdpit6 programok, szakmai 6s kdszs6gfejlesa6 tr6ningek lehet<is6geivel,
folyamatos tanulis, fejl6dds lehetSs6ge melletl.

a a



13. A Program ideje alatti tart6s t6voll6t

A Program ideje alatt a fiatal kutat6 indokolt tart6s tivoll6te eset6n, a programban eltdlthet6
id6szak nem m6dosul pl. kfllftildi kikiildet6s, tanulmrinyft esetdn, kivdve GYES/GYED miatti
t6voll6t eset6n. Ez ut6bbi esetben, a Progmm sztineteltetdsre keriil a munkriba trirt€n<i
visszatdr6sig, a Program 6{61 automatikusan, a Program 3, 4, 5-ben rdsztvev6kndl pedig
egyedi k6relem 6s elbir6Lis alapjrin.

14. Program ut6n a NAIK-ban, PhD t6mogat6i szerepkiir

A Program mrisodik peri6dus6t kdvet6en, azaz a Prcgrarn befejezds6t k6vet6en a NAIK
halirozotl vagy hauirozatlan id6re tovribbfoglalkoztathatja a fiatal kutat6t. A
tovdbbfoglafkoaatds feltdteleit a Program nem szzbitlyozz4 a fiatal kutat6 6s a Munkiltat6
rillapodik meg jdv6 tervez6sdben. A Program referens koordiniitorai rdszerc kizirblag
tij6koztatrflsi k6telezetts6ge van a fiatal kutat6nak a jogviszonya, kutat6si teriilete
tovibbi kimenetel6t illetden.

PhD trirnoeat6i szerepkdr:

Onk6ntes alapon a Programban v6pett 6s a NAIK-ban tov6bbfoglalkoztatott fiatal kutat6
PhD timogat6i szerepk6rbe jelentkezhet. A PhD trirnogat6 feladata hogy a Program fiatal
kutat6it segitse a doktori tanulmrinyaik sikeres elvdgz6sdben, valamint trirnogassa a szakmai

napl6k elk6szit6s6t. A Programban v6gzett fiatal kutat6 els6sorban mris NAIK intdzet fiatal
kutat6jrinak lehet PhD trlLrnogat6ja. Egy PhD tlmogat6 egyszelre maximum 1 f6 fiatal kutat6t
patronriLlhat, egy fiatal kutat6nak pedig egyszerre maximum 1 PhD t6mogat6ja lehet. A PhD

t6mogat6i szerepkiir megval6suLisa kdlcsdndssegen alapszik, melynek keret6ben a felek
kdlcsdndsen megdllapodnak a kdz6s feladatokban, majd ezt kdvet6en kittiltik a PhD t6mogat6i

szerepk<ir engeddlyez6se c. formanyomtalvintl (2. szirnri mell6klet). Melyet a

tlatulkutattr a rraik.hu elektronikus cimre sziiks6ges megkiildeni. A PhD trlmogat6i szerepkdr
lehet6s6ge 6vente megijithat6, mely akiir a fiatal kutat6 Programban val6 r6szv6tel6ig is

kiterjedhet.

A PhD tri.rnogat6i tevdkenys6g6rt kereset-kieg6szitds nem jrir, azonban a PhD uimogat6 a

Program kdltsdg lehet6s6geire a tifunogat6i szerepkdr idej€n ig6nyt tarthat, valamint a Program

keret6ben megrendez6sre keriil6 konferencid&on, rendezv6nyeken, tr6ningeken is r6szt vehet.

A PhD trirnogat6nak a PhD trirnogat6i szerepkdr megkezd6sdttil szirnitott 10. napig Trirnogat6i
yizlatot (az 1 6vre el6revetitett kdziis feladatok bemutatrisdval) 6s negyeddvente Tri.rnogat6i

beszirnol6t sztiksdges feltdltenie a honlapra. A Timogat6i vrizlatot ds a T6rnogat6i beszimol6t
a beadiist ktivettien a Program referens koordin6torai l6thatj6&, majd a referensi j6v6hagyist

kdvettien a Trimogat6i viu,lalol a fiatal kutat6, valamint a fiatal kutat6 mentora 6s

intlzerigazgatbja" mig a Trimogat6i beszrirnol6t a fiatal kutat6 mentora €s intezeligazgat6ja
hithatjak.

A beszirnol6 az adott id6szak alatt folyamatosan feltdlthet6, illewe m6dosithat6, azonban a

hatarid6t a honlapon idribelyeg k6veti. A hat:irid6n hil v6glegesitett adminisztrativ
k6telezetts6gek kihatnak a PhD timogat6 k6lts6gig6nyleseinek egres t6teleire.
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Ktiltsdgigdnyl6st k6vet6en a PhD trirnogat6k eset6ben is sztiksdges feltdlteni az riti jelent6seket,

melynek elmarad6sa szintdn kihat az rijabb kdlts6gigdnyl6seke. Az riti jelentdssel kapcsolatos
ftmutatiist a Megval6sit6si terv 1 l/b pontja lattzlmzzza.

A PhD trfunogat6i szerepkdr ideje alatt, amennyiben a PhD tamogat6 a dokrori tanulmiinyainak
tandijara forrdst igdnyel, azt a Progmm kiz{r6lag tanulmrinyi szerz6dds keret6ben tudja
biaositani a szitmdra. A tanulmrinyi szerz6ddssel kapcsolatos ftmutat6st a Megval6sitrisi terv
1 l/c pontja tartalma""a.

15. A fiatal kutat6 Programb6l val6 kizirhsa

A fiatal kutat6 kdtelezettsdge a Program eltal el6irt szakmai 6s adminisztrativ feladatainak
ell6uisa. Amennyiben a fiatal kutat6 ezen k6telezetts6geit (kiemelten a szakmai napl6k
vdglegesitdse) 3 alkalommal hatirid6re nem teljesiti, rigr a Programbr6l kiz{nisra keriil,
mely azonban a NAIK-os jogviszonyit nem 6rinti.

Amennyiben a fiatal kutat6 dohori tanulmfuiyaihoz kapcsol6d6 komplex vizsg6ja sikertelen,
fgy a Programb6l kizirhat6.

16. A fiatal kutat6 jogviszonydnak Program ideje alatti megszffn6se,

megsziintet6se

A Program ideje alatt a fiatal kutat6 foglalkoztalisrira a hat-iirozott idejt foglalkoaatasra
vonatkoz6 hatrilyos jogszabriLlyok 6rvdnyesek (mindenkori Munka T6rv6nyk<in1we,
Kdzalkalmazottak jogriLllis.ir6l sz6l6 torvdny).

Amennyiben a fiatal kutat6 megsztinteti munkaviszony6t, a tanulmrinyi szerz6ddsben foglaltak
szerint (amennyiben rendelkezik vele) visszafizetdsi k6telezettseg terheli.

A fiatal kutat6 Programb6l val6 tflvozisa eset6n a Program ii.,,al az adminisztr6ci6s
kdtelezettsdgre (nem kutatrisi tev€kenysdg vdgz6s6re) biztositott szirnit6gdpdt vissza kell
szolg6ltatni a NAIK Kdzpontb4 hogy az eszkdz, az rijonnan beldgi fiatal kutat6, vagy a
szimit6gdppel mdg nem rendelkez<i fiatal kutat6 szimina 6tadrisra kertiljdn. Amennyiben a
fiatal kutat6 a Program lejrfutrit kdvet<ien NAIK jogviszonyet folytatja {ryy az addig hasznrilt
szimit6gep6t tovdbb hasm6lhatj a.
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IV.fejezet: Finanszirozis

A Program el6inlnyzott forriis6t 6ves k6lts6gvet6si lerv tartalmazza. A kdnywiteli elkiildnitds
tekintet6ben int6zetenk6nt 6n6ll6 t6mak6don tdrt6n6 meglelenit6s sziiksdges.

18. A fiatal kutat6kjuttatdsai

A t<irvdnyi szabiil vozisnak meefelel6en a Prosram keretdb<il az ali$bi szemdlyi ielle.eii
rriforditrisok kertilnek fi nanszirozdsra:

/ a kdzalkalmazottak jogdllisrir6l sz6l6 1992. 6vi )OOflII. ttirv6ny szerinti berLibla 6s
garant6.,lt illetmdny kiegdszit6se vagy kutat6i besoroLisi illetrn6ny;

r' nyelvpotldk;
r' egdszsegugyi,veszelyessdgi potl6k;
/ cafeteria;
/ munkiba jrinis fitikdlts6g elszimolasa.

A Prosmm keret6b<il a tovribbi iuttatisok biaosithat6ak:
/ a19. - 21. pont szerinti elemek.

Tovribbi hozz6i irulds a NAIK esveb kereteib6l is lehetsdees kiil6n is6ny eset6n, p6ld6ul:

r' szolgriLlati lakds berleti dija;
/ kiilfrldi/belfbldi konferenciak, rendezvdnyek, kurzusok esetdn ritikttltsdg, szlLllas,

regisztnlci6s dij;
r' NAIK vezet6i j6vrihagyrist ktivet6en a NAIK egy6b keret6bril kereset-kiegdszit6s,

munk6ltat6i ddntdsen alapul6 illetm6ny-kiegdszit6s vagy egydb juttatris (pl. pAlyizati
programok keretdben).

19. Kdlts6gig6nyl6silehet6s6gekaProgramban

r' A hatririd6n ttl vdglegesitett szakmai napl6, trimogat6i vizlat, tirnogat6i beszirnol6 6s uti
jelent6s kihat a kdltsdgigdnyldsek egyes tdteleire.

r' A kdltsdgigdnyldsek honlapra val6 feltdltdse a fiatal kutat6/PhD trirnogat6i szerepkdrben
l6v6 feladata. Az ig6nyl6s leadiisihoz meg kell adni a sziiksdges informrici6kat 6s a
tervezett kdltsdgeket a kitdltdtt iirlap mentds6vel.

/ A ktiltsegeket a Program terh6re csak akkor lehet elsz6molni, ha azok enged6lyez6sre
keriiltek a honlapon. Ezt kdvet6en az intdzetek sajrit, bels6 engeddlyezdsi menete szerint
kell eljirni.

/ A honlapon az ig6nyl6st, fiatal kutat6 esetdn:
o mentor javasolja/nem javasolj4 majd
o NAIK htezetvezet6 engeddlyezi/nem enged6lyezi.

/ A honlapon az ig6nyl6st, PhD tiimogat6 esetdn:
o NAIK Intdzewezet6 enged6lyezi/nem engeddlyezi.
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A Prosram keretdben a honlaoon az aLibbi temakdrdkben lehets6 is6nvlest riisziteni:

a) szakmai feil<ideshez kancsol6d6an:

o belfttldiftUlfttldi konferenciiin rdszvdtel;
o belftrldi/kiilftrldi szakmai kurzus,tanfolyam;

b) tanulm.furyokhoz kdzvetlen kapcsol6d6an:

o aktiv hallgat6i jogviszony esetdn tandij tiirnogatiisa (doktori tanulmrinyok, illewe
egyedi elbinillst kovetden szakm6mdki k6pz6s esetdn is);

o fokozatszerz6si eljdnisi dij;
o kereset-kiegdslt6s abszolut6rium szerzdse eset6n;

o tudominyos fokozatrinak megszerzdse eset6n;

c) kutat6i feladatok ell6trisriho/foko zatszerzeshez sztiksdges idesen nyelv tiimogat6sal

Amennyiben tttbb t6makttr egyszerre teljestilne, akkor a legmagasabb kdltsdg finansziroziisdt
biztosit6 feltdtel szerint adhat6 le az ig6ny.

Amennyiben a fiatal kutat6
T6makdr Regisztnici6s

dij Szill6s 0tikolts6g

el6adast tart t a
els6 szerz6s cikket
jelentet meg ./ o o
els6 szerz6s posztert
jelentet meg ,/ o o

belfttldi
konferencirin

csak 6rdekliidiik6nt
vesz r6szt o o
el<iadrist tart ./ ./ ,/
els<i szerz6s cikket
jelentet meg

Ia
elvi szerzris posztert
mutat be a. I

kiilfbldi
konferenciiln

csak 6rdekl5d6k6nt
vesz rdszt a o o

belftildi
kurzusor/
tanfolyamon

r6szt vesz ,/ o o

a fiatal kutat6
els6 6s

mrlsodik
peri6dus6nak
idej6n,
valamint PhD
trlmogat6i
szerepk6rben

kriltddi
kurzuson-/
tanfolyamon

r€szl vesz ,/ a a. I
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d) lakhat6si rirnoeatas.

Szakmai feil6d6shez kapcsol6d6 kolts6sek elszfunolhat6sAea:

Ie6nvelhet6

o

o
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JelmaeYanizat:
/ Kutat6i utinp6tl6st el6segit<i program keret6b6l finanszirozhat6;
r NAIK int6zeti/egydb keretb6l, fomisbol finanszirozhat6;
I Utikdlts6g a Program keretdb6l csak akkor finanszirozhati, amennyiben a regisztnici6s

dijat nem ig6nyli a fiatal.

A ktilts6gig6nyek tekintet6ben a konferenciin, kurzuson 6s tanfolyamon val6 r6szv6tel
abban az esetben timogathat6, ha az ig6nyl6st megel6z6 id6szak szakmai napl6ja' vagi a

PhD tdmogat6i vdzlat, beszimol6, tovibbi az aktudlis riti jelent6s(ek) a fiatal kutatri/PhD
trimogat6 6ltal hatiriddben v6glegesit6sre keriilt(ek).

Tanulmifuiyokhoz kdzvetlen kapcsol6d6 k0l$4g-!eha!6rec9k:

A Program (aktiv doktorandusz hallgat6i jogviszony eset6n) a doktori iskola tandijat 6s a
fokozatszerzdsi d ijat finaasziroua. A tandij foly6siuisa nem ftigg a szakmai napl6k hatirid6ben
tiirt6n6 feltdlt6sdtril.

A fiatal kutat6 abszolut6riumrinak 6s/vagy tudomrinyos fokozatrinak megszerz6se esetdn

egyszeri, brutt6 100.000 Ft dsszeg kereset-kiegdszit6sre jogosult.

Egyedi elbinil6st 6s j6vihagyrist k6vet6en lehet6s6g van szakmdmdki k6pz6s ufunogatrisii.ra is,

amennyiben a fiatal kutat6 doktori tanukn.inyok megkezdds6t/folyat6sdt nem vesz6lyeZeti.

Kutat6i feladatok el lhtitsirhozl f oko zatszerzeshez sztiksd ses idesen nvelv t6mo sat6sa

A Program a kutat6i feladatok elkitrisrihoz, valamint a fokozatszerzlshez sztiks6ges idegen

nyelvismeret elsaj6titrisrit timogada a fiatal kutat6 szirirr{rA a Programban tdltdtt ideje alat,
dsszesen maximum brutt6 100.000 Ft dsszegig. Fenti keret a tandijra 6s/vagy a vizsga

(r6szvizsga) dijrlra terjed ki (amennyiben rdszt vett a vizsgriLn), melynek kifizetds6re

ut6finanszirozissal keriilhet sor, aNAIK nev6re 6s cim6re kiallitott szamlak leadasdt kdvettien.

Lakhat6si triLrnosatiis:

Lakhatrisi Uirnogalls a Program keret6b6l maximum brutt6 30.000 Ft/h6 dsszegig adhat6 abban

az esetben, ha:

o a NAIK szolgilati lak6st nem tud biaositani;
o a b€rleti szerz6dds leadrisra keriilt.

20. A szakmai napl6kkal tisszefiigg6 dijaz6sok (mrisodik peri6dusban)

A mrisodik peri6dus idejdn a szakmai napl6k alapjri.n a Program minden 6vben:

o maximum 4 fiatal kutat6 r6sz6re lehet6sdget nyrijt fizetett publikiici6 megielen6sere'

maximum bruft6 400.000 Ft/fti 6sszegig, mely elnyerdsdt kdvet6en I 6vig haszndlhat6

fel (r6szletekben is), amennyiben a fiatal kutat6 publik6ci6ja els6- vagy utols6 szerzbs:

o az adott naptiiri 6v ,,Ev szakmai napl6ja" cim elnyer6se eset6n egy fiatal kutat6, egyszeri

brutt6 200.000 Ft kereset-kiegdszitdsre j ogosult.

#+



A Publikici6s megielen6sre 6s az Ev szakmai napl6jiira vonatkoz6 m6dszertan a Megval6sitrlsi

terv 6. szimri mell6klet6ben taliLlhat6.

21. A mentorok juttatisai

A Program keretdb6l a mentor szi.rnrira a munkakdrtin feliili plusz feladatok elliitiisridrt kereset-
kieg6szit6s adhat6 az akiLbbiak szerint:

r' ek6 peri6dusban a 6 h6nap id6tartamra vonatkoz6an egyszeri kereset-kiegdszit6s (az
adminisZr6ci6s kdtelezettsdgek 6s annak hat iridej dnek betartris6t6l ftiggrien):

- egy fti fiatal kutat6 mentoniLldsa esetdn (a halirid<ik bewtrisit6l fiiggden) a 6.
h6napot kdvet6en: maximum brutt6 200.000 Ft ttsszegig, amennyiben a fiatal kutat6
m6g a Program aktiv r6sztvevrije.

r' misodik peri6dusban tov6bbfoglalkoztatas esetdn (az adminisztrAci6s ktttelezetts6gek 6s
annak hat'dridejdnek betartaset6l fiigg6en), az agrdrtudomriny teriilet sajritossrigait
figyelembe vdve, amennyiben a fiatal kutat6 m6g a Program aktiv r6sztvev6je 6s doktori
tanulmrinyokat folyat:

- a fiatal kutat6 abszolut6riumrinak ds/vagy tudom6nyos fokozatiinak megszerz6sekor
a mentor (fiatal kutat6nk6n0 brutt6 100.000 Ft kereset-kiegdszitdsre jogosult,.

- a mrisodik peri6dus 12. h6napj6t ktivet<ien maximum brutt6 200.000 Ft tisszegig
egyszeri kereset-kieg6szit6s adhat6, ha az adott Doktori Iskola eltal a PhD fokozar
elnyerds6hez sziiksdges minimum publikici6s krivetelm6nyeket teljesitette.

- a mdsodik peri6dus 24. h6napjflt k6vet6en tov6bbi maximum brutt6 200.000 Ft
dsszegig egyszeri kereset-kieg6szitds adhat6, ha az adott Doktori Iskola 6ltal a phD
fokozat elnyerdsdhez sziiksdges minimum publik6ci6s ktivetelmdnyeket
feliilteljesitette.

A juttat6s m6rt6k6nek meghatrirozisa a

fi gyelembevdteldvel tdrtdnik.
fiatal kutat6 Programban elt6ltti,tt idejdnek

A mdsodik peri6dusban a fenti felt6telek alapjrin juttatott mentori kereset-kiegdszit6s a mentor
6ltal hatrlrid6ben (30 napon beliil) megkiilddtt igazokist (fiatalkutaro ii naik.hu) kdvet6en
kertilhet foly6sitiisra.

K6t fi6 fiatal kutat6 mentonil6sa esetdn az adott m6rftildkt vekndl miisf6lszeres kereset-
kieg6szitds adhat6 a mentor szirni,ir4 amennyiben mindk6t fiatal megfelelt a
kdvetelm6nyeknek.

#'"G



22. Fontosabb m6rftildkiivek

Megnevez6s M6rliildkiivek
Dokumentum

indit6ia
Fiatal kutat6k

foglalkoztatisihoz
sziiks6ges enged6lyek

vegs6 bekiild6si hatrlrideje

A fiatal kutat6 tervezett kinevezdsenek
kezd6 drltumrit megel<izri 15. nap

mentor

Programvizlat
(els6 peri6dus)

A fiatal kutat6 munkriba 6ll6s6t kttvet6
10. napig

mentor

Szakmai napl6
(els6 peri6dus)

Az adott h6napot kdvetd 5. napig
fiatal kutat6 k6sziti

ds megosaja
Fix id6pontokban: mrlrcius 3l-ig,
junius 30-ig. szeptember 30-ig,

december 31-ig;

fiatal kutat6 kdsziti
6s megosaja

Szakmai napl6
enged6lyez6se

Az adott h6napot/id6szakot ktivet6 l0
napig

mentor engedelyezi

Szakmai beszimoki
(els6 peri6dus)

mentor

Napl6zi16
(els6 6s misodik peri6dus)

Az utols6 munkanapot kdvet<i 10.

napig
fiatal kutat6

ElSrehaladisi jelent6s
(misodik peri6dus)

Tovrlbbfo glalkoztatiist k6vet6en
f6l6vente

mentor

fiti jelentds Rendezv6ny elsd napjrit k6vet6 30
napon beliil

fiatal kutat6/
PhD t6mogat6

PhD t6mogat6i szerepkiir
enged6lyez6se c.

formanyomtatviny
bekiild6se

PhD trirnogat6i szerepkdr megkezd6s6t
megel6z6 15. nap

PhD trimogat6

PhD timogat6i vdzlat
A PhD t6mogat6i szerepkdr

megkezd6s6t6l szfunitott 10. napig
PhD tamogat6

PhD timogat6i besz:lmo16
A PhD uirnogat6i szerepkdr

megkezdds6nek napj6t6l negyed6vente
PhD tarnogat6

gl}
77

V.fejezet: Egy6b informici6k

Szakmai napl6
(mrisodik peri6dus)

A program v6geae el6tt 30 nappal



23. Program6rt felel6s szem6lyek

N6v Titulus E-mail Koordindlt teriilet
Dr. Gyuricza

Csaba
NAIK

foigazgat6
foigazgato@naik.hu

munkdltat6i,
frigazgat6i ddntdsek

Dr.
Dragov{cz
Nikoletta

NAIK
riltaldnos 6s

koordin6ci6s
fiiigazgat6-helyettes

dragovacz.nikoletta@naik.hu
munkdltat6i,

fiiigazgat6i ddnt6sek
tfunogatiisa

Dr. Balla
Istvin

stratdgiai
fbigazgat6-helyettes

munk6ltat6i,
foigazgat6i d6nt6sek

tiimogatasa
NAIK

gazdasfigi
ftiigazgat6-helyettes

toth.szilard@naik.hu
munk6ltat6i,

frigazgatbi ddnt6sek
trimogatrlsa

Madardsz
Mikl6s

NAIK
lT vezetb IT fej lesads trimogatrisa

Boer Enik6 NAIK
IT fejlesztS

helpdesk@naik.hu IT fej lesztds, felhaszn6l6i
mapprik fejlesa6se 6s

korrigriLl6sa

Driczin6
Lencs6s N6ra

NAIK
HR vezet6

munkajogi kdrd6sek,
kinevez6sek,

munkakdri leiriisok.
PhD tanulmitryok

Csikris
Katalin

NAIK
utinp6tliis referens

Program Megval6sitrisi
terve; Program NAIK-on

beltili 6sszefog6ja
a fiatal kutat6k egydni

p6lyadpitdsdnek timoga
IT fej lesads t6mogat6sa,

honlap frissit6s6nek nyo
k6vet6se rendezv6nyek,
konferenciiik szervezdse.

I,

n

Erdein6 Dr.
habil

K6smirki-
Gally Szilvia

PhD.

NAIK
utinp6tl6s referens

gally.szilvia@mgi.naik.hu

Program marketing
kommunikrici6ja,

rendezvdnyszervezds,
kiadvrfuryszerkesads,

PhD tanulmrinyok
Uirnogatrisa

szakmai napl6k, napl6zir6
programvrizlatok, szakm
besziimol6k. el<irehal
jelentdsek, PhD tfunogat6

viu,lat 6s beszirnol6 nyo
kdvetdse

#'"c

balla.istvan@naik.hu

T6th Szilird

fiatalkutato@naik.hu



24. Mell6kletek

r' Tovdbbfoglalkoztatrisi formanyomtatvainy mrisodik peri6dus megkezd6s6hez;
r' PhD trimogat6i szerepk6r megkezddsenek enged6lyezdse;
r' Mentorkiviilasztris 6s Fiatal kutat6 kivrilasztris m6dszertana;
/ Tanulmrinyi szerz6d6s minta;
/ Ktilts6gtervezds m6dszertana;
/ A publik6ci6s megielends 6s az 6v szakmai napl6ja elnyerdsdnek m6dszertana.

A Megval6sitrisi terv, illewe az ahhoz tartoz6 dokumentumok a honlap ,,Dokumentumok"
mapp6jAban talAlhat6ak meg.

Gdddll6, 2020. mrircius 12.

gll3
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Int6zet neve:

Mentor neve:

Beosztisa:

F6bb kutatdsi teriilete:

< Mentor neve>

Fent nevezett mentor Kutat6i utinp6tldst el6segit6 program folytatdsdban ttirt6n6
mentoril{si tev6kenys6g6t javasolom.

<lntizet igazgat6j dnak neve>
<beosztdsa>
<Intdzet neve>

Fent nevezett mentor Kutat6i utinp6tlist el6segitr6 program folytatisrflban ttirt6n6

mentordlisi tev6kenys6g6t (alihrizni sziiks6ees)

engeddlyezem nem engedilyezem

Dr. Gyuricza Csaba

fiigazgat6

1. sz6mri mell6klet

A Kutat6i utinp6tl6st el6seeit6 proeram folvtatisa:
a mentor mentor6l6si tev6kenys6ge folvtatisinak ensed6lYez6se

Igazolom, hogr a Program hatilyos Megval6sitisi terv6nek tovibbfoglalkoztat6ssal

kapcsotatos instrukciriit ismertettem mentordltammal; a fiatal kutat6 mentorildsit
folytatni kivdnom.

Amennyiben a mentor nem kivinja tovfbbfolytatni mentori tev6kenys6g6t' valamint ha

az intflzet vezetdje, illetve Fdigazgat6 fir nem 6rt eg/et nevezett mentor tev6kenys6g6nek

folytat6s6val, rfiry annak t6ny6r6l k6rem, sziveskedjenek mihamarabb tij6koztatist adni

a@]@,e-mailcimre,azt[jabbmentorszem6Iy6tmegiel6lve.



A Kutat6i utSnpritl6st el6sesit6 Droqram folvtat6sa:
a fiatal kutat6 tovibbfoelalkoztatis6nak eneed6lvez6se

Int6zet neve:

A munkav6gz6s helye:

Fiatal kutat6 neve:

A Kutat6i utdnp6tk{st el6segit6 Program folytatisa keret6ben a fiatal kutat6 sz mara
tervezett f6bb feladatok, el6rend6 c6lok:

A f6bb feladatok, c6lok el6r6s6hez sziiks6ges fejlesztend6 szakteriiletei:

PhD k6pz6sre vaki jelentkez6s6nek tervezett id6pontja, helye:

Igazolom, hogr a Kutat6i utdnp6tlist el6segit6 program folytatdsiban r6szt kivinok
venni, valamint a Program hatdlyos Megval6sitisi terv6nek tov6bbfoglalkoztat6ssal
kapcsolatos instrukci6it megismertem.

<Fiatal kutati neve, beosztdsa>

Igazolom, hory a Kutat6i utdnp6tlist el6segit6 program folytatds{hoz sziiks6ges
felt6teleknek (Program hat6lyos Megval6sitrisi terv) fent nevezett fiatal kutat6 megfelel, a
Kutat6i utdnp6t[ist el6segit6 program folytatisdban t6rt6n6 tovdbbfogtalkoztatisrit
inditv{nyozom.

lMentor neve>
<beosztdsa>
<lntizet neve>

< lnti ze t I gazgat6j dnak nev e)
<beosztdsa>

<Intdzet neve>

Fent nevezett fiatal kutat6 a Kutat6i utfnp6tt6st el6segit6 program folytatdsiban t6rt6n6
tov{bbfoglalkoztatitsldt en ged6lyezem.

Dr. Gyaricza Csaba

fiigazgatd



Amennyiben a fiatal kutat6 nem kiv6n r6szt venni a Program folytatisdban, vary a
mentor nem javasolja mentor6ltja tovdbbfoglalkozt^tisit, vary a fiatal kutat6 nem felel
meg a Program hatilyos Megval6sitrisi terv6nek tovibbfoglalkoztatisi felt6teteivel, vagr
a szervezetfejleszt6k nem javasoljrik tov6bbfoglalkoztat6sukat, avas/ az intflzet vezetiije,
illetve F6igazgat6 rir nem 6rt eryet nevezett tovibbfoglalkoztatrisival, fry annak t6ny616l

- indokolissal - k6rem, sziveskedjenek mihamarabb tdj6koztat6st adni a

fi atalkutato,ii naik.hu e-mail cimre.



2. sz5mt mell6klet

PhD timogat6i szerepktir meskezd6s6nek enged6lvez6se

PhD trlmogatri neve:

Int6zet neve:

Munkav6gz6s helye:

Program 6vad:

Els6 kinevez6s6nek (els6 periridus) kezdete a Programban:

Aktu6lis kinevez6s6nek v6ge:

Doktori iskola megnevez6se:

Doktori t6ma megnevez6se:

Fiatal kutatr6 neve:

Int6zet neve:

Munkav6gz6s helye:

Program 6vad:

Els6 kinevez6s6nek (els6 periridus) kezdete a Programban:

Aktu6lis kinevez6s6nek v6ge:

Doktori iskola megnevez6se:

Doktori t6ma megnevez6se:

A PhD tdmogat6i szerepktir iddszak alatti, I 6vre el6revetitett f6bb, ktiztis feladatok,
el6rend6 c6lok: (maximum l0 mondatban dsszefoglalva):

PhD tdmogatrik6nt, fent nevezett fiatal kutattit doktori tanulminyainak sikeres

elv6gz6s6ben segitem, szakmai napkiinak elk6szit6s6ben rendszeresen t{mogrtom.

PhD tdmogati aldirdsa

Kutat6i ut6np6tl6st el6sesit6 prosram



Fiatal kutat6k6nt, fent nevezett PhD timogatrival szivesen egriittmffk6ddm, a jdv6beni

ktizSs feladatokkal, el6rend6 c6lokkal eryet6rtek

Fiatal kutatd aldirdsa

A fenti PhD timogatdssal, illetve a megfogalmazott feladatokkal, el6rend6 c6lokkal
(a16h[zni sziiks6ges) :

egyet6rtek nem 6rtek egyet

<Intizet lgazgatdj dnak neve>
<beosztdsa>
<lntizet neve>

enged6lyezem nem enged6lyezem

Dr. Gyaricza Csaba

Jdigazgud

PhD tdmosat6i szerepkar iddszak kezdete-viee (NAIK utdnodtlds referens tdlti k :



3. sz5m( mell6klet

A Program 8. mentorainak kivrilasa6sa egy 4 l6pcs6s eljrLr6s soriin keriil kiv6laszt6sra.

1. Jelentkez6s

A Program E-ba tinkdntesen,
httrrs : //fi ata lk utato.naik. hr:/f'ehiyasunk.hEql

megadott hatririd6ig a

kitdltdtt regisztrilci6 alapjiin
a

oldalon
kezd6dik meg a kiv6lasaiisi folyamat.

2. MentorielOltek 6rt6kel6s6nek meshat6roz6sa

A Nemzeti Agnirkutatrisi 6s Innov6ci6s Ktizpont (NAtr() F6igazgatojrinak egy

Kivrllasztrisi Bizottshg(2 fii NAIK utrinp6tlils referens, I fl6 NAIK stratdgiai foigazgati-
helyeftes+ NAIK int6zetig azgatdk, osztrilyvezettik + 6s 2 fi6 szervezetfejlesztd +l fi6

elnttk NAIK rlltakinos 6s koordinici6s fbigazgat6-helyettes(pontoz6si jog n6lkiil) tesz
javaslatot a Programba jelentkez6 mentorok sonendj€r61.

A bizottsrlgi tagok egydnenkdnt., egy srilyozott pontsziirnit6si rendszer alapjiin fejezhetik
ki allispontjukat. A mentorjeltiltek tekintetdben pontoziisban az adott teruletek

szakdrt6i, kdpvisel6i a kiiltinbdz6 6rt€kel6si csoportok szerint (Mentoivizi6, Kutat6i
dletprilyriLt temogat6 intdzked6sek, Mentori attitfid 6s 6nk6p, Strat6giai szerep NAIK 6s

Intdzeti szinten) hatrirozhatjrlk meg pontsz6maikat.

Ennek mesfelel6en:

A., Mentori vizid (maximum I5 pont)
Pontoziis alapjriul szolgril6 informrici6k: mentori jelentkez6sek sztiveges villaszai

Pontoz6: KUEP utrlnp6tlils referens
vizsgdlati szempontok szerinti maximdlis pontszdm: l5 pont

8., Kutotti iletpdlytit tdmogalf intizkeddsek (maximum I5 pont)
Pontoziis alapjdul szol9616 informiici6k: mentori jelentkez6sek sztiveges viilaszai
Pontoz6: KUEP utrinp6tliis referens
vizsgdlati szempontok szerinti maximdlis pontszdm: l5 pont

C., Menlori attitiid ds in*dp (szemezelfejleszlflnkdnt maximum: 15 pont' azaz

minddsszesen moximum 30 pont)
Pontoz6s alapjriul szolg6l6 inform6ci6k: mentori jelentkezdsek szdveges v6laszai
Pontoz6: 2 lo szervezetfejlesztd
vizsgdlati szempontok szerinti mmimdlis pontszdm: 30 pont

D., Stratigiai szerep (szemilyenkdnt maximum 15 pont)
Pontozds alapjriul szolgril6 informiici6k: vezet6i ismeretek
Pontoz6: stratdgiai fbigazgat6-helyettes, I fii (€rintett) lntezewezeto
vizsgdlati szempont szerinti maximdlis pontszdm: 30 pont

Mentorkivf lasztis m6dszertana

Program 8.



E, sTakemberhidny a Kutatdi utdnptitltis programok fiatol kutaldinak letsaimdt
figtelembe vive (automatikusl iisszesen moximum: l0 pont)

Pontoz6s ala iiul szol 6 tirbl'zat:

Maximdlisan eldrhelfi ponlsuim= A+B+C+D+E=6x I 5+ t 0= I 00 pont

A bizottsrigi tagok pontsziimainak tisszesft6s6b6l, tov6bb6 az ,,E', pont szerinti
automatikus pontszimok <isszegdbdl keriil meghatiiroziisra a mentorjelOltek
dsszpontsziima, sorrendis6ge.

Ezt kdvet6en az dsszes mentorjelolt tem6t hirdet €s a fiatal kutat6jeldltek be6rkez6
jelentkez6sei alapj6n, a pilyiaat lezirtakor, keriilnek kijeltildsre a programT-ben
tdnylegesen munkdt v6gz6 mentorok. A kijel6l6s a Bizottsdg 6ltal felallitott sorrendet
figyelembe vdve ttirtdnik.

3.A m 8-ban r6sztvev6 mentorok laszt6sa

A v6gleges pontsz6m alapjrin felillftott sorrend szerinti mentorjeldltek lisxija a NAIK
F6igazgat6jrihoz keriil felterjesil*sre. F6igazgat6 ir enged6ly6t kdvet6en reilizril6dnak
a Programhoz csatlakoz6 [j mentorok.

Fiatal kutat6k sz6ma a Programban
2020. m6rcius l5-t6l a mentorjeltilt

int6zet6ben (f6)

Pontsz6m

3-ndl kevesebb fiatal kutat6 +10



Mentorjeldlt neve:

E. Szakember hiriny PontszSm (1-10 ponUt6ma) Dtint6shoz6

automatikus

A. Mentori viziri Pontszdm (l-15 pont)
dsszesen max. 15 pont Ddnt6shoz6

Mentori c6lok megfogalmaziisa, v6llalt
mentori feladatok

NAIK
utinp6tl6s
referens

B. Kutat6i 6letp6lydt trimogat6
int6zked6sek

Pontszim (l-15 pont)
0sszesen max. 15 pont Dtint6shoz6

Relevdns doktori iskola megiel6l6se a
t6mrihoz, doktori iskohban val6
feladatok v6llalisa, egydb trimogat6
tevEkenys6gek

NAIK
utinp6tkis

referens

C. Mentori attitiid 6s 6nk6p
Pontszdm (1-15 pont
/szervezetfejleszt6)

dsszesen max. 30 pont
Diint6shozri

Mentori alapk6szsdgek
2f6

szervezet-
fejleszt6

D. Strat6giai szerep Dtint6shoz6

NAIK
strat6giai

l6igazgat6-
helyettes

Intdzeti kutatiisi infuryba val6
illeszkeddse

NAIK
intizettezet6

Yagy
osztdlyvezet6

Mindtisszesen: A+B+C+IH-E

Mentorieltilt 6rt6keltilap minta:

Int6zet:

automatikus pontszim

Pontszdm (1-15 ponUt6ma)
tisszesen max. 30 pont

NAIK kutatrisi iriinyba val6
illeszked6se



1 Jelentkez6s

A Program 8-ba a Mentorok t6makiir6sait k<ivet6en, tinkdntesen, a megadott hat6rid6ig
a https://f,ratalkutato.naik.hu/fiatal_kutatok/ oldalon kitdltott regisztriici6 alapjrin
kezdridik meg a kiviilasztdsi folyamat. A mentorok 6ltal kiv6lasztott, felvdtelre javasolt
jel<ilteket a Fiatal Kutat6 Kivdlasztrisi Bizottsiig pontozza.

2. Fiatal kutat6 ieldltek 6rt6kel6s6nek meshat6rozisa

A Nemzeti Agrrirkutatrisi 6s Innov6ci6s Kdzpont (NAIK) Fbigazgati\inak, egy 5 ftis
Fiatal Kutat6 Kivrilasarisi Bizottsiig (NAIK 6lal6nos 6s koordiniici6s ftiigazgat6-
helyettes, NAIK stratdgiai fbigazgat6-helyettes, NAIK HR vezeto, 2 f6 ut6np6tlis
referens + I fb elnOk (pontozrisi jog n6lkiil) teszjavaslatot a jelentkez6k sorrendjdrril.

A bizottsrigi tagok egy6nenk6nt, egy sflyozoft pontsziimitiisi rendszer alapj6n
pontoznak. A fiatal kutat6jekiltek tekinteteben pontoz6sban az adott teriiletek k6pvisel6i
a ktiltinb6z6 6rtdkel6si csoportok szerint (motiv6ci6s levdl, szakmai mtlt, kutat6i
6letp6lya elk6pzel6s, NAIK Int6zet korfija 6s a fiatal kutat6k rclszirma, a kutatesi tdma
jelent6sdge) hat6rozhatjrik meg pontszimaikat.

Ennek megfelel6en:

A., Motivttcitis levil (maximum 20 ponl)
Pontoz6: NAIK utrinp6tl6s referens

8., Szakmai milt (maximum 20 ponl)
Pontoz6: NAIK HR vezet<i

C., Kutottii iletpdlya elkipzelis (maximum 20 pont)
Pontoz6: NAIK strat6giai ftiigazgat6-helyettes

E., A kutatdsi tima jelentdsige (maximum 20 pont)
Pontoz6: NAIK utdnp6tliis referens

Fiatal kutat6 kivdlasztis m6dszertana

Program 8.

D., NAIK Intizet korfiija is afiotal kutottik litsuima (maximum 20 pont)
Pontoz6: NAIK 6lakhos 6s koordinrici6s friigazgat6-helyettes



Fiatal kutat6 jeltilt neve:

Int6zet:

A. Motiv6ciris lev6l
Pontszim (1-20 pont)
0sszesen max. 20 pont

Dtint6shoz6

Rdvid 6s hosszritrivri cdlok;
kutat6i dlethez val6 elkOtelez6dds
megl6te

NAIK
ut6np6tl6s
referens

B. Szakmai mflt Pontsz6m (1-20 pont)
Osszesen max. 20 pont Ddnt6shoz6

Vrilasztott tdmrih oz igazodil
v6gzetts6g, kdpzettsdg; releviins
doktori iskola megl6te, vagy doktori
iskola meglel6l6se

C. Kutatrii 6letp6lya elk6pzel6s
Pontszim (1-20 pont)
dsszesen max. 20 pont

Dtint6shoz6

Konkdt tapasaalatok kutat6i lettel
kapcsolatosan;
cdlok hazai ds nemzetk<izi szinten

NAIK
strat6giai

f6igazgat6-
helyettes

D. NAIK Int6zet korf6ia 6s a fiatal
kutat6k l6tszima

Pontszim (1-20 pont)
Osszesen max. 20 Pont

D6nt6shoz6

Fiatal kutat6k hi:inya / intdzet

NAIK
6lta16nos 6s

koordinici6s
fdigazgatfi-
helyettes

E. A kutat6si t6ma jelent6s6ge
Pontszdm (1-20 pont)
iisszesen max. 20 pont

A kutatiisi t6ma kiemelt szerepe

Minddsszesen : A+B+C+IFE

Fiatal kutat6 ieltilt 6rt6kel6lap minta:

NAIKHR
vezet6

Ddnt6shoz6

NAIK
utinpritl6s

referens



Maximdlisan eldrh etd pontszdm= A+B+C+D+E-SX2 (F I 00 ponl

A bizottstigi ragok pontsz6mainak 6sszesitds6b6l, keriil meghatiirozrisra a fiatal kutat6
jeltiltek tisszpontsziima, sorrendis6ge.

3.A m 8-ban r6sztvev6 fiatal kutatrik

A vdgleges pontszim alapjrin felillitott sorrend szerinti lista az a NAIK Fligaz+atljiltoz
keriil felterjeszt6sre. F6igazgat6 [r enged6ly6t kdvet6en realiz6l6dnak a programhoz
csatlakoz6 rij fiatal kutat6k.

Azokb6l a mentorieltiltekb6l vrllik mentor. akikhez fiatal kutat6 kivilaszt{sra
keriilt.



Tanulminyi szerz6d6s

amely ldtrejdtt egyrdszr6l
nev: Nemzeti Aglirkutalisi 6s Innov6ci6s K6zpont
sz6khely: 2100 cMdll6 Szent-Gytirgyi Albert tt 4.
kdpvisel6: Dr. Gyuricza Csab a frigazgat6
mint munk6,ltat6 (a tov6bbiakban: Munkriltat6),

mrlsrdsz16l
n6v:
sz0let6si hely, 6v, h6nap, nap:
anyja neve:
lakcime:
mint kdzalkalmazott (tovribbiakban: MunkavriLllal6)

kdz6ft alulirott helyen 6s napon az akibbi feltdtelekkel:

I . A Munkavridlal6 vrillalja hogy tanulm6nyokar folytat a ... ...... ... ... . . ..oktat isi
int6zm6nvben napjrit6l kezd6d6en 6s vizsgakiitelezetts6g6nek legjobb tudrisa
szerint - eg6szsdgiigyi okokb6l tiirtin6 feldvhalasztrist kivdve - legk6s6bb
eleget tesz.

2. A Munkavrillal6 kdtelezi magiit arra, hogy a jelen szerz6d6s keret6ben vrillalt tanulmenyi es
vizsgakdtelezetts6geinek szorgalmasan, id6ben 6s leglobb tudrisa szerint eleget tesz,
munkaviszony6t ez.en szerzi5ddsben v6llalt ideig fenntartja.

3. Munkavdllal6 kdtelezetts6get vrillal arra, hogy a Munk6ltat6 riltal finanszirozott id6tartam
1,S-szerese (a.qt............. .............) alatt a Munkfltat6nil fenn6ll6
jogviszonyrit nem sziinteti meg.

4. A Munkavillal6 kdteles a Munka{tat6nak a jelen szerz6d6s alapjin nyi{tott, a kutat6i
uuinpotlds keret6re elszimolt kdpz6si trirnogauist visszafizetni, ha a tanulm6nyait saj6t
hibrijebol abbahagyja vagy a Munkiltat6nril a v6llalt idtindl hamarabb munkaviszony6t
felmondrissal megsziinteti vagy a felek a Munkavrillal6 kdrelm6re k6z6s megegyez€ssel
megsziintetik vagy a Munkriltat6 a munkavillal6nak felr6hat6 okb6l felmond6ssal
megsztinteti. Amennyiben a Munkav6llal6 a 3. pontban szerepl6 id6tartamnak csak egy
rdszdt tdlti le, megtdrit6si kdtelezettsege ezzel ardnyos.

5. A Munkavrillal6nak nincsen visszafizetdsi ktitelezettsdge abban az esetben:
- ha a hatiirozott idejri kinevezdse lejrir 6s azt a Munkeltat6 nem hosszabbitja meg;
- ha a kdzalkalmazotti jogviszony6t a munkak6r6ben, munkakririilmdnydben t6rt6nt

jelent6s viiltozis, vagy a munkriltat6 szemdly6ben tdrten6 viilto?is miatt sziinteti meg;
- ha a ktizalkalmazotti jogviszonya a Munkrlltat6 intdzeteinek biirmelyik6ben fennmarad;
- amennyiben kdzalkalmazotti jogviszonyrit az dlewiteldben bektivetkez6 jelent6s

vdltozis miatt mondja fel. (P6ldriul, a hizastiirsi kapcsolatb6l fakad6 lakhelyv6ltozis,
kiv6ve, ha az rij lak6hely vonziiskdrzetdben van intdzete a MunkriLltat6nak, mely tovdbb
foglalkoztathatja a v6gzettsdg6vel ds szakteriiletdvel 6sszhangban.)

6. A Munkav6llal6 mentesiil a szerz6ddsben v6llalt ktitelezettsegeit6l, ha a Munkriltat6 a
szerz6ddsben viiLllalt ufunogatiist - annak briLrmely r6sz6t - felhiv6s ut6n sem biaositj4 vagy
egy6b ldnyeges szerz6ddsbeli kdtelezettsdg6t nem teljesiti.

7. A Munkeltat6 kritelezetts6get vrillal arr4 hogy a Munkavd[lal6 szirnrira az al6bbi
tiirnogat6sokat nyujtja igazol6 bizonylatok, valamint szlmkik alapjrin: f6l6vente tandij

4. sz6m0 mell6klet

napjriig



8. A Munk6ltat6 mentesiil az ebben a szerz6d6sben vellalt kotelezettsdgeinek teljesitdse al6l,

ha a Munkav6llal6 figyelmeztet6s ut6n sem folytatja a tanulmii.nyait vagy a Munk6ltat6val

fennrill6 jogviszonydt a 3. pontban meghati.rozott id6tartam letelte el6tt megsziinteti.

9. A szerzbdo felek megrillapodnak abban, hogy a Munkiltat6 a fentiekben rdszletezett m6don

timogatja a Munkavrillal6nak az szakos, doktori iskolai

k6pz6sdt, amelyet a k6pz6si intdzm6ny 201...-ban ....'.......FUf616v tandijban hatarozott

meg, mely a k6s6bbiekben virltozhat akdpzl intdzm6ny m6dositrisa alapjri.n.

10. A Munkavrillal6 vri,llalja hogy megszerzett doktori oklevel6t armak k6zhezv6tel6t

k0vet6 l0 napon bel0l a Munkiltat6nel bemutatja. V6llalja tovribb4 hogy a hallgat6i
jogviszonyiira vonatkoz6 valamennyi ldnyeges viltozist (feldvism6tl6sre utasitiis, elbocsritds

a doktori iskol6b6l) az annak megt6rtdntdt kdvetti 10. napig bejelenti a Munk6ltat6nak.
1l. Ajelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rddsekben a20l2.6vi I. tdrv6nynek, a Munka

Tdrvdnyktinyv6nek 6s a Kitzalkalmazottak jog6lkisrir6l sz6l6 1992.6vi X)O(II. ttirv6ny
rendelkezdsei az ininyad6k.

A jelen megdllapodris egymrissal mindenben megegyezb 3 peld.inyban k6sztilt, amelyet a

szerzbdo felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t aliinisukkal megenisitenek.

G6ddl16,201

Munk6ltat6 Munkavrillal6



5. szdmri mell6klet

Kiilts6stervez6s m6dszertana

a kutat6i utinp6tl6s t6maszimok tervez6s6hez

A Kutat6i ut6,np6tl6st el6segitri program hallgat6ihoz kapcsol6d6 kdlts6gek tervezdse a

Nemzeti Agni.rkutatisi 6s Innov6ci6s Kdzpont int6zetei 6ltal tttrtdnik az alibbi ininyelvek
betartisdrval:

A t6rv6nyi szab6lvozdsnak mepfelel6en a Prosram keretdb5l az aldbbi vi iellecri
niforditrisok keriilnek finansziroz6sra a Prosram intdzeti keret6nek terh6re:

r' a kdzalkalmazottak jogrilldsir6l sz6l6 1992. €vi )OOflII. ttirv6ny szerinti bertribla 6s

garantrilt illetmdny kieg6szit6se vagy kutat6i besoroldsi illetm6ny;
r' nyelvpotldk;
z eg6szs6giigyi, vesz6lyess6gi p6tl6k;
y' cafeteia;
/ munkiba jrfuis ritiktilts6ge.

A Program b<il a tovribbi iuttatiisok iztosithat6ak:
/ a 19. - 21. pont szerinti eljrinis 6s t6telek szerint.

Tovribbi irirul6s a NAIK e db kereteibol is lehets6ses kiildn isdnv e pdldriul:

/ szolgilati lakris berleti dija;
r' ktlfbldi/belftrldi konferenciiik, rendezvdnyek, kura.rsok esetdn ritik6lts6g, szilkis,

regisanici6s dij;
/ NAIK vezet<ii j6vrihagyrist kdvettien a NAIK egy6b keretdkil kereset-kieg6szitds,

munk6,ltat6i ddnt6sen alapul6 illetmdny-kieg6szitds vagy egy6b juttaUis (pl. pAlyinati

programok keret6ben).

A fenti kiadrlsok tervezds6ndl ktiriiltekint6en kell eljrirni, mert a pilly[zati elszirnokisokban

figyelembe veend6 szemdlyi jellegii kiadrisok a fiatal kutat6i t6maszimokon nem tervezhet<iek

6s nem is szfunolhat6ak el.

A fenti szemdlyi ds dologi kiadiisokon kiviil egy6b kiadds a fiatal kutat6i t6maszimokon nem

tervezheto.

NAIK keret terh6re elszirnolhat6 t6telek:
/ az evente megrendez6sre keriil6 szakmai konferenciaik (Fiatal kutat6i napok), u6ningek tls

szervezetfejlesztdsi feladatok ktilts6gei, mint:
o catering, a szillds ktilts6gei, megbizisi dijak, publik6ci6s kiadvriny k6szitesdnek

ktilts6gei, kultunilis szolg6ltatasok dija"
/ Programhoz kapcsol6d6 szirnit6g6p beszerzdsek,
/ NAIK KUEP koordinritor ber6nek 6s jrlrul6kainak kdltsdge,
/ KUEP referensek kereset-kiegdszitdse.

A NAIK ktizponti keret6re elszirnolhat6 t6telekkel kapcsolatos kiadiisokat az int6zeteknek

nem kell tervezniiik.



6. szdmri mell6klet

lntdzet
neve

Fiatal kutat6 neve

Kutat6i feladatok
adapt5!5sa a fiata!

kutat6
sziiks6gleteihez(1)

Kapcsolatrendszer
alakulSsa.

fejleszt6se,
intenzit5sa(2)

Kommunik5ci6
6s szakmai

egyiittm0ktid6s
vSltoz5sa(3)

Szakteriilet
ismeret6nek
fejl6d6se(4!

Napl6 Sltaldnos
igdnyess6ge(5)

6ssrpontszfm
(max. 25)

A publik6ci6s meeielen6s 6s az 6v szakmai napl6ja elnverdsdnek m6dszertana

I. Publikdci6smegielen6s

A Kutat6i ut6np6tl6st el6segit6 program lehet6siget biztosit a Programban ldv6 fiatal kutat6k sz6m6ra a frzetett publikaci6ik
megielendsdnek tdmogatdsdhoz. A tdmogat6s a Program mdsodik peri6dusa idejdn, Cvente 4 fiatal kutat6k szdmfura adhat6, a szakmai
napl6k 6rtikel6se alapjrin. A szakmai napl6kat a Program mdsodik peri6dus6nak ideje alatt h6romhavonta, havi lebont6sban, fix
id6pontokban: m6rcius 3l-ig, jrinius 30-ig, szeptember 30-ig, december 3l-ig kell kitdlteni a honlapon.

Menete:

l) A m6sodik peri6dusban ldvti fiatal kutat6knak negyed6vente szakmai napl6ir6si ktitelezettsdgiik van, melyet a 2 f6 NAIK
utrfu:p6tLis referens €rtdkel az al6bbi paramdterek alapj6n:

A Kutat6i ut6np6tlSst el6segit6 program nap!6inak pontozdsi rendszere

-l



Megjegyz6s:

(1)Arra keressrik a v6laszt hogy a napl6b6l mennyire 6rz6kelhet6, hogy szem6lyre szabott, szakmai fejl6d6st szolg6l6 kutat6i feladatokat l5t el

a fiatal kutat6.
(pl. Kutat6i feladatokat l6t el? Bevonj6k 6t a szakmai k6rd6sek megvitatis6ba?)

(2)A fiatal kutato szakmai kapcsolatrendszere b6vUl6s6nek nyomon k6vet6se.

(pl. KUlfOld6n/belf6ld6n mely kutat6kkal, int6zetekkel ismerkedett/6rtekezett; illetve mit tervez a jov6ben ez i16nyban tenni.)

(3) Kom mu n ik6ci6s k6sz ek er6s6d6se 6s a mentorral val6 e Uttm0kodes 6rt6kel6se

(4)Szakmai tudatoss6g fejl6d6s6nek m616se. (A fiatal kutat6 szakmailag relevins konferenci5kon, rendezv6nyeken vesz r6szt? Konferenci6n

bet6lt6tt szerepe? Pl.6rdekl6d6, el6ad6, poszteres kiiillit6; Van ig6nye a szakmai fejl6d6sre? pl. r6vid kurzusok)

(s)Me almaz5s, kel16 6t ondolts5 ,ana 6k dsszefti 6s6nek fel6pit6se, hat6rid6ben t6rt6n6 r it6s.

2) A pontozrisi rendszer alapj6n legtibb pontot el€rt fiatal kutat6t a KUEP Utdnp6tl6s referensek felterjesaik a NAIK loigazgat6

szrimrira, j6viihagy6sra. Az igy kiv6lasztott fiatal kutat6 jogosult az adott negyeddv Publik6ci6s megielendseinek t6mogat6siiLra.

A dijazott neve a honlap ,,KUEP Dijazottak" mentipont alatt 6rhet6 el, melyr6l az erintett elektronikus tizenetben is drtesiil.

Valamint nyertes napl6ja l6that6v6 vrilik a program r6sztvev<ii szimfura. Az elnyerhet6 maximum brutt6 400.000 Ft/f6 dsszeg az

elnyer6s6t krivet6en I 6vig hasznrilhat6 fel els6- vagy utols6 szerzbs publik6ci6i esetdn, mely akrlr rdszletekben is lekdrhet6. A
fel nem haszn6lt dsszeg I 6v ut6n el6vtil.

II. Ev szakmai napl6ja

Az adott naptiri 6v KUEP Dijazottjai kdziil - a fenti pontsz6mit6si rendszert figyelembe v6ve, a referensek javaslatai alapj6ur -
NAIK f<iigazgat6 0r ddnt annak szemilydr6l, aki az adott dv ,,Ev szakmai napl6ja" cim elismerdsben rdszesill. A cim elnyerdse

esetdn 6vente egy fiatal kutat6, egyszeri brutt6 200.000 Ft kereset-kiegdszitdsre jogosult.


