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1. Általános tudnivalók 
 

A Kutatói utánpótlást elősegítő programban résztvevők számára elektronikus felület került kialakításra. 

1.1. Bejelentkezés 
A program honlapjáról (http://fiatalkutato.naik.hu) a felső menüpont jobb oldalán található „Bejelentkezés” 

menüpontra kattintva jelentkezhet be az alkalmazásba. 

1. ábra: Kezdőoldal 

 

Felhasználói típusok: 

 Fiatal kutató (a programban már kinevezéssel rendelkező fiatal kutatók részére) 

 Főigazgató  

 Főigazgatói asszisztens 

 Intézetvezető 

 Mentor (programban résztvevő mentorok részére) 

 Minisztériumi referens (a Kutatói utánpótlás program koordinálásáért felelős referensek részére) 

 Rendszer üzemeltető 

 Személyzeti vezető 

 Szervezetfejlesztő 
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A bejelentkezéshez és személyes fiókjának eléréséhez használja a regisztrációkor megadott vagy a program 

koordinátortól kapott felhasználói nevét és jelszavát.  

Amennyiben elfelejtette jelszavát kattintson a bejelentkezési mező alatt található Elfelejtette jelszavát? linkre.  

2. ábra: Elfelejtette jelszavát link 

 

A megnyíló Jelszó igénylés oldalon, adja meg felhasználónevét vagy regisztrált e-mail címét majd kattintson 

a  Küldés  gombra. Amennyiben a megadott azonosító helyes, rendszerünk a regisztrációs e-mail címre elküldi 

Önnek az új, rendszer által generált, jelszavát. A generált jelszavával történő bejelentkezés után javasoljuk, 

hogy azt (biztonsági okokból) változtassa meg. 

Amennyiben sem felhasználónevére, sem pedig a regisztrált e-mail címre nem emlékszik, kérjük vegye fel a 

kapcsolatot velünk a helpdesk@naik.hu címen. 

1.2. Regisztráció 
Ha még nem regisztrált a Kutatói utánpótlást elősegítő program oldalán, kattintson a Regisztráció linkre.  

3. ábra: Regisztráció link 

 

A megjelenő Regisztrációs adatok oldalon a kötelező mezők kitöltését követően a  Regisztráció  gombra 

kattintva tudja jelezni regisztrációs szándékát. A regisztráció sikerességéről a rendszer üzenetet küld, 

ugyanakkor amennyiben kitöltési hibák merültek fel, a rendszer ezeket pirossal jelzi. 
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2. Saját adatok 

2.1. Adatok 
Az Adatok menüpont a személyes adatok megtekintésére, azok módosításának kérelmezésére valamint az 

aktuális önéletrajz frissítésére / letöltésére ad lehetőséget.  

4. ábra: Személyes adatok megjelenítése 

 

2.1.1. Személyi adatok módosítása 
Az Adatmódosítási kérelem ≫ linkre kattintva megjelenik az Adatok változtatása oldal, ahol a felhasználó 

bejelentheti adatmódosítási kérelmét. A beküldött adatok a rendszerüzemeltetők jóváhagyása után kerülnek be 

az adatbázisba! 
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5. ábra: Adatmódosítási kérelem beküldése 

 

2.1.2. Aktuális önéletrajz 
Az aktuális önéletrajz Letöltés linkjére kattintva a jelenleg tárolt adatok Word formátumban (.doc) 

elmenthetőek. A Módosítás ≫  link megnyomását követően, a jelentkezéshez hasonló menürendszer 

segítségével, tartható naprakészen az önéletrajz.  

6. ábra: Aktuális önéletrajz letöltése illetve módosítása 

 

Az aloldalak alján található  Adatok mentése  gomb megnyomásával van lehetőség az aktuális oldal 

elmentésére. E mellett, az aloldalok közti lépegetés közben a rendszer automatikusan menti az adatokat.  



  
 

7 
 

7. ábra: Önéletrajz karbantartására szolgáló menü 

 

2.2. Jelszó módosítás 
A Jelszó módosítás menüpont alatt lehetősége van átírni személyes fiókjának jelszavát. Az jelszó 

megváltoztatásához szükséges az aktuális jelszó, valamint egy megfelelő új jelszó megadása. Az új jelszó 

mentését követően a rendszerbe már csak az új jelszóval lehet bejelentkezni! 

2.3. Jelentkezéseim 
Az eddigi jelentkezések valamint az interjúk részleteit a Jelentkezéseim menüpont alatt lehet megtekinteni. 

Egy adott programba történő jelentkezés részleteit mindaddig lehet módosítani, míg azok beküldésre nem 

kerültek. Az adatok véglegesítését követően nincs lehetőség azok módosítására! 

Ugyanezen az oldalon van lehetőség a jelentkezések visszavonására is. Amennyiben az Interjúk részletei 

címszó alatt szereplő Jelentkezés visszavonása linkre kattint, jelzi, hogy az adott mentorral nem kívánja tovább 

folytatni az egyeztetést. Amennyiben egy adott programból teljes mértékben vissza szeretné vonni 

jelentkezését ezt a Jelentkezések részletei táblázatban a Jelentkezés visszavonása linkre kattintva teheti meg. 

Mindkét esetben a rendszer megerősítést kér a döntésről és csak ezt követően menti azt el. 

8. ábra: Jelentkezések és interjúk listája 
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3. Mentori felület használata 
 

A Kutatói utánpótlást elősegítő program mentorai által elérhető menüpont, itt vannak összegyűjtve a 

jelentkezők kiválasztásához, a fiatal kutatók és a témák menedzseléséhez kapcsolódó funkciók. 

3.1. Adatok 
A mentor személyes adatai kerülnek megjelenítésre, annak módosítása referensi feladatkörbe tartozik. 

(Jelenleg fejlesztés alatt.) 

3.2. Fiatal kutatóim 

A Fiatal kutatóim menüpont alatt kerülnek listázásra a mentoráltak. Itt rögzíthető a Programvázlat, a Szakmai 
beszámoló, valamint itt olvashatók és bírálhatók el a fiatal kutató által feltöltött Naplók és Dologi költség 
igénylések. 

9. ábra: Fiatal kutatóim aloldal 
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3.2.1. Programvázlat 

A programvázlat megtekintéséhez / módosításához kattintson a Programvázlat ikonra ( ). Ekkor megjelenik 
a Programvázlat aloldal, ahol egy bevezetőt követően havi bontásban lehet a fiatal foglalkoztatására 
vonatkozó programvázlatot kitölteni. 

10. ábra: Programvázlat elérése 
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11. ábra: Programvázlat kitöltése 

 

 

  

A bevezető helye. 

Havi bontásban a kutatási 

feladat bemutatás (kb. 5 

sor) 

Véglegesíteni a Programvázlat 

beküldése nyomógombbal tud.  

Az oldal alján van lehetőség a 

vázlat mentésére az Adatok 

mentése gomb megnyomásával. 
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A rendszer a Programvázlat sikeres elmentését Programvázlat elmentve. leadását pedig Programvázlat leadva. 
üzenettel jelzi. A program szervezői csak a beküldött státuszban lévő véglegesített Programvázlatokat tudják 
elbírálni. 

Ugyancsak az oldal alsó részén van lehetőség a dokumentumhoz fűzött megjegyzések rögzítésére is. Erről 

bővebben a Hozzászólás címszó alatt lehet olvasni. 
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3.2.2. Naplók 

A naplók megtekintéséhez válassza a Naplók ( ) linket. 

12. ábra: A naplók összesítő táblájának elérése 

 

A Naplók aloldal egy áttekintő táblázatot nyújt a fiatal kutató naplóiról, periódusokra és azokon belül 

hónapokra bontva. A táblázat gyors áttekintést biztosít a naplók státuszáról, amely a következők egyike lehet: 

 Tervezet - A napló vázlata, csak a mentorált láthatja, szerkesztheti. 

 Megosztva - A mentorált megosztotta mentorával a napló vázlatát, hogy ő is lássa, hozzászólhasson, 

elbírálhassa azt. 

 Jóváhagyva - A mentor elfogadta, jóváhagyta a napló tartalmát. 

 Elfogadva - A minisztériumi referens elfogadta a naplót. 

 Módosítandó - A minisztériumi referens módosításra visszaküldte az adott naplót. 

A táblázat rögzíti mentések, megosztások és jóváhagyások időpontjait. 

A (6. ábra) táblázat utolsó oszlopában található   kattintva nyílik meg az adott havi napló teljes szövege. 
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13. ábra: Naplók megtekintése 

 

A megnyíló Napló oldalon, amennyiben tartalmában megfelelőnek találja az adott havi naplót, az oldal alján 
található  Napló jóváhagyása  nyomógombra kattintva, tudja azt beküldeni a program szervezőinek. 

Ugyancsak az oldal alsó részén van lehetőség a dokumentumhoz fűzött megjegyzések rögzítésére is. Erről 

bővebben a Hozzászólás címszó alatt lehet olvasni. 

Kérjük, hogy a fiatalok által rögzített naplókat az elektronikus rendszeren keresztül az oldal alján található 
„Hozzászólás” funkción keresztül támogassák tanácsokkal, véleményekkel. Ezeket a hozzászólások 
természetesen csak a mentorált – mentor – program szervezők látják és használják, amennyiben azt a  
Hozzászólások mentése  nyomógombbal rögzítik. 
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3.2.3. Szakmai beszámoló 
A szakmai beszámoló elkészítéséhez / megtekintéséhez / módosításához kattintson a Szakmai beszámoló 

ikonra ( ). 

14. ábra: Szakmai beszámoló elérése 

 

Ekkor megjelenik a Szakmai beszámoló aloldal, ahol fiatal kutatójával kapcsolatos szakmai beszámolóját 
elkészítheti.. A szakmai beszámolót és a hozzá kapcsolódó felvételi javaslati/elutasítási szándékot szintén 
rögzíteni szükséges. 

3.2.4. Előrehaladási jelentés 
Jelenleg fejlesztés alatt. 

15. ábra: Előrehaladási jelentés elérése 
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3.2.5. Dologi költségek 
A mentorált által beküldött dologi költség igénylések listájának megtekintéséhez válassza a Dologi költségek 

( ) linket. 

16. ábra: Dologi költségek elérése 

 

Az időrendi listában a   kattintva tekinthetők meg a benyújtott dologi költség igények részletei. A 

folyamatban lévő igénylések esetén a rendszer jelzi, hogy Ön döntött-e már az adott ügyben. 
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17. ábra: Dologi költség összesítő táblázatok 

 

A dologi költség részletei lap alján található Bírálat címszó alatt van lehetőség a döntés és annak indoklásának 

megadására. Ezek elmentésére az  Adatok mentése  gomb szolgál. A mentést követően a döntés nem 

megváltoztatható. Az intézetigazgató valamint a főigazgató csak a mentori döntést követően látja a benyújtott 

igényt. 
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18. ábra: Bírálat rögzítése 

 

A többi szerepkör által benyújtott bírálat az Eddigi bírálatok alatt olvashatók. Hiánypótlás esetén pedig az 

előző bírálatait az egeret a  ikonra állítva olvashatja vissza.  

19. ábra: Más szerepkörök illetve korábbi bírálatok megtekintése 
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3.3. Jelentkezők 
A mentori fiókban csak azon fiatal kutató jelöltek jelentkezései láthatóak, amelyek a jelentkezők által 

véglegesítésre kerültek és a mentor által interjúra behívhatók.  

A mentor számára azon jelentkezések tekinthetőek meg, melyeken a (bejelentkezett) mentor témáját elsőként 

jelölték meg, vagy az előtte lévő mentor(ok) olyan státuszt állított(ak) be, mely lehetővé teszi a jelentkező 

behívását. Azon jelentkezők, melyeket az első (maximum három) téma vezetője elutasított, minden mentor 

számára elérhetővé válnak. 

A mentorok a jelentkezők listáját a bal oldali menüben a „Jelentkezők” fülre kattintva érik el.  

A lista 5 adatot tartalmaz: 

1. megnézte-e a jelentkező adatait  

 zárt boríték; ha még nem nézte meg, 

 nyitott boríték; ha már megnézte. 

2. az elbírálás státusza két részre osztva: 

o globális státusz 

 - a jelölt behívható 

 - a jelölt jelenleg nem behívható 

 - más mentor már felvételre jelölte 

 - a jelölt visszalépet 

 

o az adott mentorra vonatkozó státusz 

 - új jelentkező 

 - várólistára helyezett jelentkező 

  - jelölt elutasítva 

 - interjúra behívandó/behívva a jelentkező 

 - felvett jelentkező 

 - jelölt visszalépett 

3. a jelentkező neve; 

4. téma (vagy témák), amelyekre a mentorhoz jelentkezett; 

5. a jelentkező hányadik helyen jelölte meg az adott kutatási témát. 
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3.3.1. Jelentkezők megtekintése 
A jelentkező nevére, vagy a státusz ikonra kattintva érhetőek el a jelentkezés során megadott adatok.  

Ezek a következőek: 

 Személyes adatok 

 Tanulmányi adatok 

 Szakmai tapasztatok 

 Nyelvismeretek 

 Személyes készségek 

 Preferált témák 

Visszalépni a listához a ≪  Vissza gomb megnyomásával (a jelentkező adatai felett), a böngésző visszalépés 

gombjával, vagy a bal oldali menü „Jelentkezők” pontjának kiválasztásával lehet. 

 

3.3.2. Jelentkezők keresése 
A jelentkezők listája felett lehetőség van szűrő szempontok megadására, mint: olvasottsági státusz, elbírálás, 

téma és rangsor. 

Egyszerre több szűrőt is beállíthat, a lista minden beállított szűrőnek megfelelő jelentkezőket fogja 

megjeleníteni. 

 

3.3.3. Jelentkezők kezelése 
A jelentkezők részletes adatlapján (amilyet a névre kattintva értünk el) a felső sorban jelennek meg a 

jelentkezőhöz elérhető mentori funkciók. A következő opciók állnak a rendelkezésére: 

 - új jelentkező 

A mentor a jelentkezés beérkezésétől számított 3 napig kizárólagosan dönthet, hogy a 

jelentkező milyen státuszba kerüljön. A 3 nap elteltével is látható lesz a mentor számára a 

jelentkező, ugyanakkor már a soron következő mentor számára is nyitottá válnak a jelentkező 

adatai. 

 - várólistán a jelentkező 

Ajánlott várólistára helyezni azokat a jelentkezéseket, amelyek nem teljes körűen felelnek meg 

a mentor számára. A várólistára helyezett jelentkezések a soron következő mentor számára 

nyitottá válnak. Amennyiben később sem jelentkezik alkalmasabb jelölt a mentor részére, 

akkor ebből a listából érdemes interjúra behívni jelentkezőt. 

  - elutasított jelentkező 

A jelentkező elutasításával a jelentkezés nyitottá válik a soron következő mentor részére. A 

későbbiekben is változtatható a státusz. 



  
 

20 
 

 - interjúra behívva a jelentkező 

Amennyiben a jelentkezés alapján a fiatal kutató jelölt megfelel az elvárásoknak, akkor az 

„interjúra behívva” státusz megadásával megjelennek a jelentkező elérhetőségei, amelyeken a 

mentor közvetlenül eléri a jelentkezőt az interjú kezdeményezése céljából. 

Az „interjúra behívva” státusszal a mentornak újabb 7 nap áll rendelkezésére (például az 

interjú megszervezésére, lebonyolítására és a döntésre), mely idő alatt a többi mentor nem 

tudja behívni a jelentkezőt. 

A 7 napos határidő leteltével sem vesznek el a jelentkező adatai, azokat megtalálja fiókjában, 

így akár ezt követően is megtarthatja az interjút a mentor. 

Amennyiben a jelentkezővel megtörtént az interjú időpontjának egyeztetése, azt fel kell 

rögzíteni a fiókba. Az interjút követő 3. napig a mentor saját fiókjában összefoglalóan 

értékelnie kell az interjút, melyet kizárólag az adott mentor és a referensek látnak. 

Amennyiben egy jelentkező státusza „interjúra behívva” státuszra változik, akkor a soron 

következő mentornál (elérhetőségek nélkül) megjelenik a jelentkező felvételi információi, 

azonban csak tartalék listára vagy elvetés státuszba tudja helyezni. Az „interjúra behívva” 

státusz megadását követő 8. naptól válik elérhetővé a többi mentor számára a jelentkező 

elérhetősége, a megfelelő státusz megadását követően. 

 - felvett jelentkező 

Az interjút követően, amennyiben a mentor és fiatal kutató jelölt úgy dönt, hogy részt kívánnak 

venni, mint mentor-mentorált pár a programban, akkor státuszát a „felvett jelentkezők”-re kell 

állítani, ezzel lezárva a jelentkező kiválasztási folyamatát. 

  - visszalépett jelentkező 

 

3.4. Témáim 
Ebben a menüpontban tekintheti meg az Önhöz rendelt témákat. 

A lista a téma címét, a program számát, a státuszát (elérhető-e még a programban) tartalmazza, illetve lehetőség 

van a részletesebb adatok (téma bemutatása, fiatal kutató feladatai, elbírálásnál figyelembe vett előnyök, 

kutatóintézet, kutatási hely) megtekintésére és amennyiben még nincs jóváhagyva az adatok módosítására is. 
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4. Fiatal kutató fiók 
 

A fiatal kutatók fiókjában a Saját adatok menüpont mellett, amelyről a 2. Saját adatok fejezetben olvashat 

többet, a Fiatal kutató menüpont is elérhető. Ez a menüpont jelenleg 3 részből áll: 

 Adatok 

 Naplók 

 Dologi költségek 

4.1. Adatok 
A Fiatal kutató menüpont alatt található Adatok almenüpontban található a fiatal kutató „névjegye”. A 

Programvázlat kivételével, ugyanezek az adatok kerülnek megjelenítésre a Nekünk sikerült menüpontban is.  

A Programvázlat mellett található Részletek megtekintése ≫ linkre kattintva olvasható a Mentor által rögzített 

és a Minisztériumi Referensek által jóváhagyott Programvázlat. Amennyiben a Programvázlat még nem 

elérhető, ezt a rendszer a Jelenleg nincs megjeleníthető programvázlat. üzenettel jelzi. 

4.2. Naplók 
A Naplók menüpontra kattintva táblázatos felsorolás jelenik meg a havi naplókról és a naplózárókról, 

periódusokra bontva időbélyeggel. 
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20. ábra: Naplók elérése 

 

A táblázat gyors áttekintést biztosít a naplók státuszáról, amely a következők egyike lehet: 

 Tervezet - A napló vázlata, csak a mentorált láthatja, szerkesztheti. 

 Megosztva - A mentorált megosztotta mentorával és a referensekkel a napló vázlatát, ezzel addigi 

munkája láthatóvá válik. „Megosztva” státusz esetén a mentor és a referens segítő kommenteket, 

iránymutatásokat adhat a Hozzászólás modul használatával. Kizárólag megosztva státusz esetén tudja 

a mentor a naplót jóváhagyni! 

 Jóváhagyva - A mentor elfogadta, jóváhagyta a napló tartalmát, csak a mentor által jóváhagyott 

naplókat tudja a referens elfogadni vagy módosításra visszaküldeni a fiatalnak. A mentor-mentorált 

párosnak a naplózási időszakot követő hónap 5-éig kell a naplót olyan formába elkészítenie, hogy azt 

a mentor jóváhagyhassa. 

 Elfogadva - A minisztériumi referens elfogadta a naplót. Nincs további teendője a mentoráltnak és a 

mentornak. 

 Módosítandó - A minisztériumi referens módosításra visszaküldte az adott naplót, ekkor a 

mentoráltnak a referensi kéréseknek megfelelően módosítani, kiegészíteni szükséges a naplót. 

A táblázat utolsó oszlopában található módosítás ikonra ( ) kattintva nyílik meg az adott havi napló írásra / 

módosításra. A mentor jóváhagyását követően a napló szövege már nem módosítható, ekkor a megtekintés 

ikonra ( ) kattintva nyílik lehetőség a napló teljes szövegének elolvasására. 

A Napló írása oldalon a Program első periódusában a naplók heti bontásban (10. ábra), míg a második 

periódusban (továbbfoglalkoztatás ideje alatt) havi bontásban jelennek meg. 
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21. ábra: Naplók feltöltése - 1 periódus 

 

Minden cellát kitölteni szükséges (mert mentést csak így enged a rendszer), amennyiben szabadságon / 
betegszabadságon / Ph.D oktatáson stb. volt, kérjük azt jelezze az adott cellába, ünnepnapokon / 
hétvégéken / stb. pedig elegendő egy ráutaló szót beírni. Kérjük, hogy a naplók a ténylegesen elvégzett 
munka alapján töltsék ki. 



  
 

24 
 

A Napló írás lap alján található Adatok mentése  gomb segítségével lehet az adott havi naplót elmenteni. A  
Megosztás  gomb megnyomásával pedig a napló szövege láthatóvá válik a mentor számára is. A megosztást 
követően mindaddig van lehetőség a napló szerkesztésére, míg azt a mentor jóvá nem hagyja. 

Ugyancsak az oldal alsó részén van lehetőség a dokumentumhoz fűzött megjegyzések rögzítésére is. Erről 
bővebben a Hozzászólás címszó alatt lehet olvasni. 

4.3. Dologi költségek 

A program dologi költségeiről, valamint azok elszámolási módjáról bővebben a Működési feltételrendszer 
17.) C) alpontjában olvashat. A dologi költség igényt a Fiatal kutató rögzíti, melyet a mentornak kötelezően el 
kell bírálnia. A mentor követően az Intézetigazgató is megküldheti bírálatát. A dologi költség megítéléséről 
vagy elutasításáról a Főigazgató vagy helyettese dönt. A fiatal kutató kérvényét bármely bíráló visszaküldheti 
hiánypótlásra. Hiánypótlást követően a Főigazgató vagy helyettese azonnal dönthet. A Fiatal kutatói menü 
Dologi költségek pontjára kattintva táblázatos formában megjelennek a már rögzített igények, valamint azok 
aktuális engedélyezési státusza. A Tervezett illetve Hiánypótlásra visszaküldve státuszban levő igények a  
ikonra kattintva módosíthatóak. A többi esetben a  ikon megnyomásával olvasható az igény teljes szövege, 
valamint az elbírálók döntései és megjegyzései.  
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22. ábra: Dologi költségek elérése 

 

Új dologi költség rögzítésekor először meg kell adni a költség típusát, a három lehetőség közül a megfelelőt 
kiválasztva: 

 Konferencia  

 Kurzus / tanfolyam 

 Lakhatási támogatás 

 

4.3.1. Konferencia illetve Kurzus / tanfolyam 

A kötelezően megadandó (*-al jelzett) mezők helyes kitöltését követően az  Adatok mentése  gombra kattintva 
lehet a következő oldalra lépni. Hibák esetén a rendszer jelzi a hiba helyét és nem engedi a továbblépést. 



  
 

26 
 

 

A költségek rögzítése oldalon lehet megadni a konferencia illetve kurzus / tanfolyam költségeit forrásokra 
bontva valamint a költségekhez fűzött megjegyzést. Ugyanakkor hiánypótlásra visszaküldött konferencia 
illetve kurzus / tanfolyam esetén itt jelennek meg az eddigi bírálatok.  

Amennyiben a konferenciának 
illetve Kurzus / tanfolyamnak 
van weblapja, kéjük adja meg 
annak elérhetőségét. 

A helyszín rögzítésénél lehetőség van új 
települések rögzítésére a Település sorban 

található + jelre kattintva. Erről bővebben a 4.3.3 
Település hozzáadása fejezetben olvashat. 

 
 

23. ábra: Kiutazás adatainak kitöltése 
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24. ábra: Kiutazás költségeinek rögzítése 

 

Kutatói utánpótlás program keretből finanszírozandónak értjük azokat a költségeket, melyet a Kutatói 
utánpótlás program Működési feltételrendszer 17/C pontja szerint igényel a rendszeren keresztül. 

Intézeti keret alatt értjük az egyes kutatóintézetek által saját költségvetésből (kutatási téma költségvetéséből) 
finanszírozott költségeket. Pályázati támogatás alatt érthető pályázati forrásból származó támogatás. 

Önköltség alatt értjük a fiatal kutató által finanszírozott költségeket. 

Egyéb vállalati ösztöndíj/támogatás alatt az eddig fel nem sorolt, forprofit szervezetektől kapott forrásokat kell 
feltüntetni. 

A kérvény mentésére az  Adatok mentése  gomb szolgál, míg a benyújtására a  Véglegesítés  gomb 
megnyomásával van lehetőség. 
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4.3.2. Lakhatási támogatás 
25. ábra: Lakhatási támogatás igény adatainak kitöltése 

 
A kérvény mentésére az  Adatok mentése  gomb szolgál, míg a benyújtására a  Véglegesítés  gomb 
megnyomásával van lehetőség. 
 

4.3.3. Település hozzáadása 

A megjelenő Település hozzáadása oldalon adja meg az országot és a település nevét magyarul amennyiben 
ismert magyar neve van a településnek (pl.: Párizs), vagy az adott ország nyelvén amennyiben nincs ilyen (pl.: 
New York). Ezt követően nyomja meg az  Adatok mentése  gombot. 

26. ábra: Új település rögzítése a rendszerbe 

 

A helyszín rögzítésénél lehetőség van új 
települések rögzítésére a Település sorban 

található + jelre kattintva. Erről bővebben a 4.3.3 
Település hozzáadása fejezetben olvashat. 



  
 

29 
 

5. Intézetigazgatói felület 

A Dologi költségek menüpont alatt megtalálható a saját intézetében ténykedő fiatal kutatók listája. A táblázat 
jobb oldalán lévő  ikonra kattintva jelenek meg az adott mentorált dologi költség igényei. A felület 
megjelenésében és funkcionalitása megegyezik a mentori felületével (3.2.5 Dologi költségek), annyi 
különbséggel, hogy csak a mentor által már elbírált igények láthatóak. 

 

6. Főigazgatói felület 

A Dologi költségek menüpont alatt megtalálható a NAIK összes intézetében ténykedő fiatal kutatók listája. A 
táblázat jobb oldalán lévő  ikonra kattintva jelenek meg az adott mentorált dologi költség igényei. A felület 
megjelenésében és funkcionalitása megegyezik a mentori felületével (3.2.5 Dologi költségek), annyi 
különbséggel, hogy csak a mentor által már elbírált igények láthatóak. A Főigazgatói döntést minden érintett 
(fiatal kutató, mentor, intézetvezető, minisztériumi referens) elektronikus értesítést kap, mely csatolmányként 
tartalmazza magát a határozatot is. 

 

7. Hozzászólás 

A gyorsabb és szakszerűbb kommunikáció érdekében, minden dokumentum beküldési alaoldalhoz tartozik 
egy „Hozzászólás” funkció. Ezt az adott dokumentummal kapcsolatban álló személyek használhatják saját 
szerepkörükben.  
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A „Hozzászólás” címszó alatti szövegmezőben beírt szöveg a  Hozzászólás mentése  gomb megnyomása után 
hozzáadódik az eddigi megjegyzésekhez. Ezzel egy időben minden érintett személy e-mailes értesítést kap az 
új megjegyzésről. 

A hozzászólások időrendi sorrendben lentről felfelé következnek, vagyis a legfrissebb hozzászólás a legelső, 
míg a legrégebbi a legutolsó. 
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A beszédbuborékok (amelyek a hozzászólás szövegét tartalmazzák) a beküldő szerepkörének megfelelően 
színeződnek, éspedig: 

 Sötét zöld – fiatal kutató 
 Világos zöld – mentor 
 Narancs sárga – minisztériumi referens 
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Az informatikai fejlesztésben részt vettek: 

Madarász Mikós 

Boer Enikő 

Gyarmati Gábor 

Horváth Zsolt Károly 

Szabó Miklós 

 

 

 

 

Köszönjük a Kutatói utánpótlást elősegítő program honlapjának és egyedi programjának 

fejlesztését. 

 

 

 

 Szabó Anett Krisztina és Öldvedi-Vázsonyi Melinda 

 a program koordinátorai 


