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 Útmutató  

a Debreceni Egyetem Fiatal Kutatóknak szóló Proof of Concept programban támogatott 

projektek megvalósításához 

 

1. A támogatásra vonatkozó szabályok 

1.1. A jelen útmutató (a továbbiakban: Útmutató) a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

által meghirdetett, fiatal kutatóknak szóló Proof of Concept (a továbbiakban: FKPoC) programban 

támogatott projektjavaslatok (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához rögzíti a szabályokat.  

 

1.2. A támogatás (a továbbiakban: Támogatás) elnyerése esetén az Útmutatóban foglalt szabályok és 

az aktuális pályázati felhívás együttesen határozzák meg a Projekt megvalósítását szabályozó 

feltételeket. 

 

1.3. A Projekt megvalósítása kapcsán a támogatott fiatal kutató vagy csapatjelentkezés esetén a csapat 

tagjai (a továbbiakban: Támogatott) és a Debreceni Egyetem között a teljes szerződést az alábbi 

dokumentumok képezik: 

 

i) A Támogatott és az Egyetem között létrejövő támogatási szerződés 

ii) Jelen Útmutató és az aktuális pályázati felhívás 

iii) A Támogatott és az Egyetem által kölcsönösen elfogadott projektdokumentáció, így különösen 

a Projektterv, a Projektterv részét képező költségvetés és az on-line jelentkezés során feltöltött 

dokumentumok, információk 

 

1.4. A Projekt költségvetését az Egyetem által kijelölt mentor és a Támogatott közösen véglegesítik, a 

támogatás felhasználására irányadó szabályok és korlátozások figyelembe vételével. 

 

2. A támogatás folyósítása 

2.1. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott támogatási szerződést írjon alá, melyben 

magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a FKPoC program szabályait és a jelen útmutatóban 

foglalt rendelkezéseket. 

 

2.2. A Támogatott az Egyetem által – a döntésről való értesítéssel egy időben – írásban közölt 

határidőn belül köteles visszaküldeni az aláírt támogatási szerződést a 11. pontban megjelölt 

egyetemi kapcsolattartó részére. Amennyiben az aláírt szerződés nem érkezik vissza az előírt 

határidőn belül, úgy az Egyetem a jelentkezést visszavontnak tekinti. 

 

2.3. A Támogatott a támogatás összegét az Egyetemen keresztül használhatja fel, az erre a célra 

megnyitott pénzügyi központról. A pénzügyi központ felelőse az Egyetem által kijelölt, az Egyetem 

alkalmazásában álló mentor (a továbbiakban: Mentor). A Mentor jogosult a pénzügyi központra 

költségeket igazolni, onnan kifizetéseket kezdeményezni.  

 

2.4. A támogatás felhasználásának feltétele a támogatási szerződés hatályba lépése és annak 

igazolása, hogy a Támogatott Csapat vezetője az Egyetemmel aktív jogviszonyban álló PhD 

hallgató, vagy olyan fiatal kutató, aki 7 évnél nem régebben szerezte meg doktori fokozatát és 
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nem minősül kutatócsoport-vezetőnek. A Támogatott a Mentornál kezdeményezi a forrás 

felhasználását. 

 

2.5. A támogatás két részletben használható fel, mérföldkövekhez igazodva. A második részlet 

felhasználásának feltétele az időközi beszámoló elfogadása és az első mérföldkőhöz kapcsolódó 

célkitűzések teljesítése. Az Egyetem saját hatáskörben dönt arról, hogy a Támogatott teljesítette-

e a mérföldkőhöz rendelt feladatokat. 

 

2.6. Amennyiben a Támogatott a Projekt záró dátumáig nem tudja maradéktalanul elvégezni a 

tervezett tevekénységeket, úgy az Egyetem saját megítélése szerint dönthet úgy, hogy legfeljebb 

2 hónap hosszabbítást engedélyez a Projekt folytatásához. Ha a Támogatott nem használta fel az 

összes megítélt támogatást, úgy – a Támogatott kérelmére – az Egyetem saját hatáskörben 

meghozott döntéssel engedélyezheti a maradvány forrás felhasználását. 

 

3. A támogatás felhasználása 

3.1. Az FKPoC program kedvezményezettje az Egyetem adminisztratív rendszerén keresztül 

használhatja fel a megítélt támogatást, a Projekt részét képező költségvetésben foglaltak szerint. 

A Projekt megvalósítása során a személyi alkalmazásokra és bérjellegű kifizetésekre, a 

beszerzésekre, a szerződéskötésre, a pénzügyi gazdálkodást érintő tevékenységekre és minden 

egyéb tevékenységre a Debreceni Egyetem szabályzatai és vonatkozó eljárásrendjei teljes körűen 

alkalmazandók.  

 

3.2. A Projekt végrehajtása nem lehet kedvezőtlen kihatással az érintett tanszék(ek), intézet(ek) 

rendes működésére, alapfeladatainak ellátására, továbbá doktori hallgatók esetén a doktori 

jogviszonnyal összefüggő feladatok ellátására. A támogatás felhasználásának feltétele a 

munkavégzés helye szerinti tanszék, illetve intézet vezetőjének és az érintett kar dékánjának, 

illetve doktori hallgatók esetén a doktori iskola vezetőjének jóváhagyása. 

 

3.3. A Támogatott kizárólag a Projekt megvalósítására használhatja fel a támogatást a támogatási 

szerződés mellékletét képező költségvetés alapján. A támogatás nem használható fel többek 

között az alábbi célokra, tevékenységekre: 

(a) Személyi juttatás a Támogatott (csapat esetén a csapat tagjai) és közeli hozzátartozói részére 

(beleértve a bért és a megbízási díjat), kivéve alapos indok alapján, amennyiben a Projekt más 

módon nem valósítható meg az adott körülmények között; 

(b) bármely tevékenység, amely nem közvetlenül a Projekt megvalósítását célozza. 

 

3.4. A Támogatott teljes körű szakmai dokumentációt készít a megítélt támogatás felhasználásáról, 

melyet legkésőbb a záróbeszámolóval egyidejűleg átad az Egyetem részére. A dokumentáció 

kiterjed többek között a személyes közreműködők által végzett tevékenységek dokumentálására 

és a megrendelt szolgáltatások teljesítésének igazolására. 

 

4. A Támogatott kötelezettségei 

4.1. A Támogatott felelősséget vállal a Projekt megvalósításával kapcsolatos minden cselekményért és 

mulasztásért. A Projekt megvalósítása kizárólag a Támogatott feladata és kötelezettsége, 

beleértve az abból eredő kockázatok és esetleges károk viselését és a harmadik személyekkel 

szemben fennálló felelősség vállalását. 
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4.2. A Támogatott felelős a támogatás Projekt céljait szolgáló felhasználásáért és vállalja a megítélt 

támogatáson felül esetlegesen felmerülő költségek viselését. 

 

4.3. A Támogatott vállalja, hogy idejét és erőforrásait a szükséges mértékben a lehető legteljesebb 

módon a Projekt megvalósítására fordítja. 

 

5. Szellemi tulajdon 

5.1. A Támogatott a Projekttel összefüggésben keletkezett és megszerzett eredményeket – az 

esetlegesen szükségessé váló szellemitulajdon-védelmi intézkedések miatt – az Innovációs 

Ökoszisztéma Központ előzetes jóváhagyásának hiányában nem hozhatja nyilvánosságra. A 

Projekt megvalósítása során létrejövő eredményekre egyebekben a Debreceni Egyetem 

szellemitulajdon-kezelési szabályzatában1 foglaltak irányadók. 

 

6. Titoktartás 

6.1. A Támogatott hozzájárul, hogy az FKPoC program marketing és promóciós céljaira és a Debreceni 
Egyetemre irányadó kötelező pályázati és egyéb szabályoknak való megfelelés érdekében az 
Egyetem a Projekttel kapcsolatos, bizalmasnak nem minősülő információkat felhasználja. 
 

6.2. Az Egyetem marketing és promóciós célokból felhasználhatja különösen a támogatott Projekt 
címét és témáját, a Támogatott, vagy csapatjelentkezés esetén a csapat tagjainak nevét és a 
Projekt megvalósításával kapcsolatos fontosabb eseményeket, összefoglalókat (pl. mérföldkő 
teljesítése, Projekt zárása, publikus összefoglaló a Projekt megvalósításáról). 

 

6.3. A Támogatott a tőle elvárható módon, a legjobb tudása szerint segítik az FKPoC program 
népszerűsítését rendezvényeken vagy on-line meetingeken történő részvétellel és a Projekttel 
kapcsolatos publikus információk megosztásával. A Támogatott vállalja továbbá, hogy az Egyetem 
felkérésére az FKPoC programhoz kapcsolódó rendezvényeken részt vesz. 

 
 

7. Szavatossági vállalások 

7.1. A Támogatott és csapatjelentkezés esetén a csapat tagjai szavatolják az alábbiakat: 
 

a) A pályázati jelentkezés során megadott és a Projekt megvalósításával összefüggő, később 
közlendő információk a legjobb tudásuk szerint teljes körűek és hitelesek; 

b) A Projektjavaslat eredeti ötleten alapul és nem sérti harmadik személy szellemitulajdon-
jogait; 

c) Nincs olyan kötelezettségük harmadik személyek irányába, mely a jelen Útmutatóban 
foglaltakat sérti vagy a Projekt megvalósítását veszélyezteti; 

d) A tőlük elvárható gondossággal valósítják meg a Projektet, összhangban az FKPoC program 
szabályaival és szellemiségével. 

 

8. Felelősség és kártérítés 

8.1. A Támogatott, illetve csapatjelentkezés esetén a csapat tagjai felelősséget vállalnak a Projekt 

szabályos megvalósításáért és a támogatás szerződésszerű felhasználásáért. 

 

                                                             
1 A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó 
irányelvek és szabályok (https://unideb.hu/hu/szabalyzatok) 
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8.2. Amennyiben a Támogatási szerződés, beleértve a jelen Útmutató bármelyik rendelkezését a 

Támogatott megszegi, és ez a kár 20 napon belül nem orvosolható, úgy az Egyetem fenntartja a 

jogot arra, hogy: 

a) a Támogatást és a Projekt megvalósítását azonnal hatállyal felfüggessze; 
b) a Támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja; 
c) kártérítést követeljen a Támogatottól vagy a csapat tagjaitól, legfeljebb a szabálytalansággal 

érintett összeg mértékéig; 
d) a Támogatott rosszhiszemű magatartása esetén a már felhasznált Támogatás összegével 

megegyező kártérítést követeljen. 


