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1. Bevezető, a pályázat célja
A Debreceni Egyetem célkitűzése a harmadik generációs egyetemekhez kapcsolódó funkciók,
feladatok megerősítése a kutatói bázis, a térségi szereplőkkel való együttműködés, valamint
az intézmény nemzetközi és hazai kutatási és tudás-hasznosítási tevékenységének bővítése és
színvonalnak javítása érdekében az Intézményfejlesztési Tervben (a továbbiakban: IFT)
meghatározott fókusz-területeken.
Fenti célok eléréséhez járul hozzá az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture
Catapult program” című projekt is, többek közt a kutatói utánpótlás fejlesztését célzó
ösztöndíjprogramokon keresztül. A projekt keretében olyan kutatói utánpótlás célzattal
megvalósuló tevékenységekhez nyújtható ösztöndíj támogatás, amely egyúttal hozzájárul az
alábbi felsorolásban szereplő eredmények valamelyikéhez:
 tudományos produktivitás növelése: az agrártudományok területen végzett kutatási
tevékenység vagy az annak eredményeként létrejött magyar/idegen nyelvű
tudományos publikáció;
 hallgatók, fiatal kutatók nemzetközi konferencián való megjelenése előadás vagy
poszter formájában;
 előadás ismeretterjesztő, kutatási eredményeket népszerűsítő rendezvényeken;
 vállalati problémákra reagáló kutatási témák előtérbe kerülése.
Jelen ösztöndíj kizárólag a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Karon (a továbbiakban: DE MÉK) meghirdetett kari belső
kutatási miniprojekt pályázathoz kapcsolódóan nyújtható be.
Az ösztöndíjprogram keretében a DE alap- vagy mesterképzéseiben részt vevő egyetemi
hallgatói támogathatók.
2. Az ösztöndíj formája
Pályáztatás útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a Pályázó
pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a DE MÉK gondoskodik.
Az ösztöndíj összege pályázónként maximum 100.000 Ft egyszeri kifizetés mellett, a
teljesítés igazolását követően. A pályázat elbírálása során születik döntés a támogatás
tényleges összegéről, a pályázat szakmai tartalmának függvényében.
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónap. Az ösztöndíjas
időszak legkorábbi kezdete 2021. április 15, zárása legkésőbb 2021. október 30.

3. Támogatható tudományterület
A 2021. február 1-jével a DE MÉK-en meghirdetett és elindult kari belső kutatási
miniprojektek által képviselt agrártudományokhoz kapcsolódó területek, igazodva a jelenlegi
hazai és nemzetközi kihívásokhoz, trendekhez.
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4. Pályázat benyújtására jogosultak
Jelen ösztöndíjpályázat benyújtására azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő,
az agrártudományok tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó természetes
személyek nyújthatnak be pályázatot, akik
a) az ösztöndíjas időszakban (2021. április 15. – 2021. október 30.) a DE aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek és a pályázat benyújtásakor igazolni tudják teljes idejű alap- vagy
mesterképzésen aktív hallgatói jogviszonyukat,
b) vállalják, hogy a pályázat részeként benyújtandó kutatási terv alapján az ösztöndíjas
időszakban – témavezető felügyeletével – a DE MÉK kari belső kutatási miniprojektjeiben
vállalt kutatási tevékenységbe bekapcsolódva végzik feladatukat a pályázatukban vállalt
célokhoz illeszkedően (a kari belső kutatási miniprojektek bővebb témájáról az 1. sz.
mellékletben megjelölt kutatócsoport vezetőknél kell érdeklődni),
c) vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt végzett tudományos kutatási, fejlesztési
munkájuk elért eredményeit a DE MÉK számára hozzáférhetővé teszik,
d) vállalják, hogy az ösztöndíjhoz kapcsolódóan megjelenő közlemények bibliográfiai adatait
a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) nyilvántartásában, valamint a Debreceni
Egyetem Elektronikus Archívumában (DEA) rögzítik a pályázat hivatalos azonosítójával
együtt.
5. Kizáró okok
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó,
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés
tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy
ilyen nyilatkozatot tett,
- aki a pályázati felhívásban rögzített ösztöndíjas időszak alatt Új Nemzeti Kiválóság
Programban vesz részt,
- aki ugyanazon, vagy nem egyértelműen lehatárolható és elkülöníthető (kutatási és
publikációs) tevékenységre más forrásból nyújtott ösztöndíj támogatásban részesül, illetve
korábban már részesült.
6. A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető Pályázók száma
Az Ösztöndíj keretösszegének felhasználásáról, így a támogatott létszám meghatározásáról a
DE MÉK kari belső kutatási miniprojektek kutatócsoport vezetőinek (1. sz. melléklet)
javaslata alapján, az Alprojekt vezető, Dr. Stündl László dékán dönt, legkésőbb a pályázatok
benyújtási határidejétől számított három munkanapon belül. A támogatási döntés ellen
jogorvoslatnak helye nincs.
7. A pályázat irányítója és lebonyolítói
A pályázat szakmai irányítója és lebonyolítója a DE MÉK. A benyújtott pályázatokat jelen
Pályázati felhívásban megadott módon és szempontok szerint, a DE MÉK kari belső kutatási
miniprojektek kutatócsoport vezetői pontozással értékelik. A pályázatok értékelésére indokolt
esetben az Alprojekt vezetője külső szakértőket kérhet fel. A kutatócsoportok vezetői a
pontszámok alapján rangsorolják az általuk vezetett miniprojekt kutatási területéhez
kapcsolódó pályázatokat. A támogatásra javasolt Pályázókról javaslatot tesznek az Alprojekt
vezető részére. A kari belső kutatási miniprojektek kutatócsoport vezetőinek feladata továbbá
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az ösztöndíjasok egyszeri teljesítésigazolásának és záró szakmai beszámolóinak minősítése,
elfogadása vagy elutasítása.
8. Ösztöndíjas időszak
Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott időszak.
A támogatást elnyert Pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére
korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását. Az ösztöndíjas időszak hosszát,
valamint kezdő- és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi
megkezdése nem befolyásolja.
9. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 12. (10.00 óra)
10. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatokat a DE MÉK dékánjának címezve, aláírva és szkennelve, elektronikus úton
Mocsáriné dr. Fricz Julianna dékáni hivatalvezető részére, a friczj@agr.unideb.hu email címre
kell benyújtani, az email tárgyában feltüntetve a Pályázati felhívás címét (KBKM hallgatói
ösztöndíja).
12. Az ösztöndíj finanszírozásának módja
Az Ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban egyszeri ösztöndíjban részesül, annak
felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania. Az ösztöndíj fogadásához a
Pályázónak, az Ösztöndíjszerződés megkötéséig magyarországi pénzintézetnél vezetett
bankszámlával és adóazonosító jellel kell rendelkeznie. A DE MÉK az Ösztöndíjassal
Ösztöndíjszerződést köt, melyben rögzítik az ösztöndíj folyósításának feltételeit és szabályait.
Az Ösztöndíjszerződések megkötését követően kezdődhet az ösztöndíjak folyósítása az
ösztöndíjasok részére. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az
adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3.2.6. pontja szerint a kifizetett
ösztöndíj adómentes.
13. Az ösztöndíj felhasználása
Az ösztöndíj teljes összege, pénzügyi elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon
felhasználható.
14. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
A pályázatot a jelen Pályázati felhívás 2. számú mellékletében meghatározott Pályázati
adatlapon kell benyújtani csatolva az alábbi mellékleteket.
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Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
- a Pályázó és a Témavezető által aláírt, eredeti Kutatási terv (3. számú melléklet),
- Pályázói nyilatkozat aláírt, eredeti formában (4. számú melléklet),
- Témavezetői nyilatkozat aláírt, eredeti formában (5. számú melléklet),
- Hallgatói jogviszony igazolás,
- a Pályázó szakmai önéletrajza.
15. A pályázat elbírálásának szempontjai
Elérhető maximális pontszám

Bírálati szempontok
A pályázatban megjelölt kutatási téma
kapcsolódása a kari belső kutatási
miniprojektekhez
A kutatási téma kidolgozottsága
A kutatás eredményeinek közvetlen ipari
hasznosulása

max. 10 pont
max. 10 pont
max. 10 pont

Minimálisan elérendő pontok száma: 20 pont
16. A Pályázók támogatói döntést követő kiértesítése
A Pályázókat legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejétől számított maximum három
munkanapon belül a DE MÉK elektronikus úton (a Pályázó által a Pályázati adatlapon
megadott e-mail címén) értesíti pályázatának támogatásáról, elutasításáról. A döntés ellen
jogorvoslatnak helye nincs.
17. Szerződéskötés
A támogatott Pályázók ösztöndíjban részesülnek. Az Ösztöndíjszerződést a DE MÉK készíti
elő és köti meg a nyertes Pályázóval (Ösztöndíjas), amely alapján az ösztöndíj folyósításra
kerül. Érvényét veszti a Támogatói döntés, ha az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló
támogatói döntés meghozatalától számított 30 napon belül az ösztöndíjas mulasztásából, vagy
neki felróható egyéb okból az Ösztöndíjszerződés nem jön létre.
18. Az ösztöndíj lemondása
Az Ösztöndíjas az elnyert ösztöndíjról bármikor lemondhat. A lemondást a DE MÉK
dékánjához címzett, az indoklást is tartalmazó levélben kell kérelmezni, témavezetői
aláírással együtt.
19. Nyilvánosság
Az Ösztöndíjas a megvalósult program, projekt tevékenységei során, kommunikációjában,
kapcsolódó közleményeiben, kiadványaiban vállalja, hogy az alábbi köszönetnyilvánítást
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megjeleníti: Magyar nyelven: „A publikáció/prezentáció/poszter elkészítését az EFOP-3.6.116-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.” Angol nyelven: „The
work/publication is supported by the EFOP-3.6.1-16-2016-00022 project. The project is cofinanced by the European Union and the European Social Fund.”
20. Az ösztöndíj nyomonkövetése és szakmai dokumentálása
Az ösztöndíj felhasználásáról az Ösztöndíjasnak pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania.
Ugyanakkor a kutatási tervben vállalt kutatómunka ütemezett megvalósítását a témavezető és
a kari belső kutatási miniprojekt kutatócsoport vezetője nyomon követi. Az Ösztöndíjas
köteles Szakmai záró beszámolót készíteni, amelyet először a témavezető oktatónak kell
elfogadnia és ellenjegyeznie. A beszámolókat az Alprojekt vezetőjének címezve, elektronikus
úton a friczj@arg.unideb.hu email címre kell eljuttatni.
A beszámolók értékelését és minősítését a kari belső kutatási miniprojektek kutatócsoport
vezetői végzik (1. sz. melléklet). Az elvégzett tevékenységek elfogadásáról vagy elutasításáról
ők döntenek. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Amennyiben a kutatómunka eredményeként publikáció készül, kérjük, annak egy másolatát
csatolni szíveskedjék a Szakmai záró beszámolóhoz. Azzal az igazolással együtt, hogy a 4.
pontban megjelölt rendszerekbe feltöltésre került.

Debrecen, 2021. április 1.

Dr. Stündl László
egyetemi docens
dékán
alprojekt vezető
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