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Útmutató a Debreceni Egyetem fenntartásában lévő középiskolák tanulói számára kiírt 
iDEa│bUDs Innovációs Ötletfejlesztési Program támogatott projektjeinek megvalósításához 
 
 

1. A támogatásra vonatkozó szabályok 

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

Központ (a továbbiakban: Egyetem) által koordinált iDEa│bUDs Innovációs Ötletfejlesztési 

Programban (a továbbiakban: Program) támogatott középiskolai tanulói projektek (a 

továbbiakban: Projekt) megvalósításához rögzíti a szabályokat. 

 
1.2. A Projekt megvalósítását szabályozó feltételeket az Útmutatóban foglalt szabályok és az aktuális 

pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) együttesen határozzák meg. 

 
Támogatottnak minősül az Egyetem által felkért zsűri javaslata alapján kiválasztott, támogatói 

döntésben részesített tanulói csapat (a továbbiakban: Támogatott Csapat) mentorálását végző 

befogadó tanszék (a továbbiakban: Befogadó Tanszék). A középiskolai mentor és az egyetemi 

mentor a Program keretében díjazásban részesülhet, melynek feltétele havi szakmai beszámolók 

benyújtása és Egyetem általi elfogadása. 

 
1.3. A jelen Program megvalósítása során a tanulókat, tanulói csapatokat a középiskolai mentor 

képviseli az Egyetem és a Befogadó Tanszék irányába. Középiskolai mentor lehet a középiskola 

bármely oktatója, aki a programban részt vevő hallgatók közvetlen felügyeletét és az Egyetem 

irányába történő képviseletét ellátja. 

 

1.4. Egyetemi mentor lehet a Debreceni Egyetemen munkaviszonnyal rendelkező fiatal kutató vagy 

doktori hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy, aki szakmai támogatást nyújt a projekt 

megvalósításához és a tanszékén keresztül a támogatás felhasználásához. Fiatal kutatónak 

minősül a Debreceni Egyetemmel munkaviszonyban álló azon kutató, aki doktori fokozattal vagy 

abszolutóriummal rendelkezik és azt 7 évnél nem régebben szerezte meg. 

 

1.5. A Projekt megvalósítására a Támogatott Csapatot képviselő középiskolai mentor, illetve –

amennyiben releváns – a Befogadó Tanszék és a Debreceni Egyetem között támogatási 

megállapodás kerül aláírásra. A teljes szerződést az alábbi dokumentumok képezik: 

i) Jelen Útmutató és a Felhívás 
ii) A Támogatott Csapatot képviselő középiskolai mentor, az egyetemi mentor, a Befogadó Tanszék 

és az Egyetem között létrejövő támogatási megállapodás 

iii) A kölcsönösen elfogadott projektdokumentáció, így különösen a Projektterv, a Projektterv 

részét képező költségvetés és jelentkezés során beküldött dokumentumok, információk, 

nyilatkozatok 

iv) A középiskolai mentor és a tanulói csapat között létrejött együttműködési megállapodás. 

 

1.6. A Projekt szakmai tartalmát és költségvetését az Innovációs Ökoszisztéma Központ , a tanulói 

csapat, a középiskolai mentor és az egyetemi mentor közösen véglegesítik személyes konzultáció 

keretében, a támogatás felhasználására irányadó szabályok és korlátozások figyelembe vételével. 

 

2. A Projekt megvalósítása 

2.1. A Projekt megkezdésének feltétele az 1.3 szerinti, minden érintett fél által aláírt támogatási 
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szerződés, melyben a Támogatott Csapat, a középiskolai mentor és az egyetemi mentor magukra 

nézve kötelező érvényűnek fogadják el a Program szabályait és a jelen útmutatóban foglalt 

rendelkezéseket. A Projektet a Támogatott Csapat, a középiskolai mentor, az egyetemi mentor és 

a Befogadó Tanszék (amennyiben releváns) közösen valósítják meg. 

 

2.2. A Támogatott Csapat tagjai és a mentorok vállalják, hogy idejüket és erőforrásaikat a szükséges 

mértékben a Projekt megvalósítására fordítják. 

 

2.3. A Támogatott Csapat a támogatás összegét a Befogadó Tanszéken keresztül használhatja fel, az 

erre a célra megnyitott pénzügyi központról. A pénzügyi központ felelőse a Befogadó Tanszék 

alkalmazásában álló egyetemi mentor. Az egyetemi mentor jogosult a pénzügyi központra 

költségeket igazolni, onnan kifizetéseket kezdeményezni. 

 
2.4. A Projekt megvalósításának időszaka alatt a támogatási programban való részvétel feltétele havi 

szakmai beszámolók benyújtása az Egyetem felé. A havi szakmai beszámolókat csapatszinten kell 

elkészíteni, azonban külön-külön be kell mutatni az egyes csapattagok által elvégzett 

tevékenységeket. Amennyiben a beszámoló nem megfelelő, az esetben hiánypótlásra és/vagy 

szakmai konzultációra van lehetőség. 

 
2.5. Amennyiben a Csapat nem tudja maradéktalanul elvégezni a tervezett tevekénységeket, úgy az 

Egyetem saját megítélése szerint dönthet úgy, hogy legfeljebb 2 hónap hosszabbítást engedélyez 

a Projekt folytatásához. Amennyiben nem került felhasználásra az összes megítélt támogatás, – a 

középiskolai mentor és az egyetemi mentor kérelmére – az Egyetem saját hatáskörben meghozott 

döntéssel engedélyezheti a maradvány forrás felhasználását. 

 

2.6. Amennyiben a havi szakmai beszámolókból hiánypótlási felhívást követően sem állapítható meg, 

hogy az előrehaladás megfelel a Projekt-tervben vállaltaknak, az Egyetem dönthet úgy, hogy 

megszakítja Projekt támogatását és a pénzügyi források biztosítását. Rendkívüli esetben (önhibán 

kívül) egyedi döntés alapján az Egyetem dönthet a Projekt folytatásának engedélyezése mellett. 

 

3. A pénzügyi támogatás felhasználása 

3.1. A Támogatott Csapat az egyetemi mentor kezdeményezésére, a Befogadó Tanszék adminisztratív 

rendszerén keresztül használhatja fel a megítélt támogatást, az elfogadott Projekt-

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 teljeskörűen alkalmazandók. 

3.2. Az egyetemi mentor felelős a pénzügyi támogatás szerződésszerű, a Program szabályaival 

összhangban történő felhasználásáért. 

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

támogatási megállapodás mellékletét képező költségvetés alapján. A program korai fázisú 

projekteket támogat, ezért a pénzügyi támogatás nem használható fel a piacra lépést közvetlenül 

segítő tevékenységekre. A támogatás nem használható fel továbbá többek között az alábbi 

célokra, tevékenységekre: 

 
(a) Személyi juttatás (beleértve a bért és a megbízási díjat), kivéve alapos indok alapján, 

amennyiben a Projekt más módon nem valósítható meg az adott körülmények között; 
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(b) Informatikai és irodai eszközök beszerzése (pl. laptop, mobiltelefon, monitor, nyomtató és 

egyéb irodatechnikai eszközök, bútorok, szoftverek); 

(c) Applikáció és egyéb szoftver fejlesztése, beleértve a honlap-fejlesztést; 

(d) Cégalapítás költségei, jogi tanácsadás, ügyvédi költségek, könyvelői szolgáltatások; 

(e) Irodabérleti díj, egyéb bérleti díjak; 

(f) Iparjogvédelmi költségek, domain vásárlás; 

(g) Banki és biztosítási költségek, 

(h) Tőkefinanszírozás; 

(i) Marketing-célú tevékenység; 

(j) Utazási költségek (kivéve alapos indok alapján); 

(k) Az Egyetem vagy középiskola általános működési költségeire; 

(l) Az Egyetemen folyó kutatáshoz kapcsolódó alap-infrastruktúra működési költségeire; 

(m) Bármely tevékenység, amely nem közvetlenül a Projekt megvalósítását és az ötlet validálását 
célozza. 

 
3.4. A Projekt végén a Támogatott Csapat és a mentorok teljes körű záró szakmai dokumentációt 

készítenek a Projektben elvégzett tevékenységekről, a Projektben létrehozott eredményekről és a 

támogatás felhasználásáról, melyet legkésőbb a Projekt zárását követő 15 napon belül átadnak az 

Egyetem részére. A dokumentáció kiterjed többek között a személyes közreműködők által végzett 

tevékenységek dokumentálására és a megrendelt szolgáltatások teljesítése során keletkezett 

eredmények hitelt érdemlő módon történő bemutatására, igazolására. 

 

4. Szellemi tulajdon és részesedés 

4.1. Amennyiben – a Támogatás felhasználását ide nem értve – a Támogatott nem vesz igénybe 

egyetemi erőforrásokat a Projekt megvalósításához, úgy a Projekt megvalósítása során 

keletkező szellemi alkotások felhasználási joga, beleértve a prototípushoz és a piaci validáláshoz 

kapcsolódó eredményeket, a Támogatott Csapatot illetik. Egyetemi erőforrás alatt a Debreceni 

Egyetem tulajdonában lévő materiális (pl. eszközök) és immateriális javakat (technológiák, know-

how), illetve a tanszéki kutatók szellemi hozzájárulását egyaránt érteni kell. 

4.2. Amennyiben a Projekt megvalósításához egyetemi eszközök, technológiák, know-how, az 

egyetem kutatóinak jelentős szellemi hozzájárulása vagy egyéb egyetemi erőforrások 

felhasználása szükséges, úgy a Projekt megvalósítása során létrejövő szellemi alkotások 

felhasználási joga az Egyetemet illeti meg. A Támogatott felhasználási engedélyt kap ezen szellemi 

alkotások felhasználására a Projekt megvalósításának mértékéig, a Projekt időtartama alatt. 

Amennyiben a Támogatott a Projekt jelen 6.2. pont szerint keletkezett eredményeit üzletileg is 

hasznosítani kívánja, úgy arról egy külön megállapodás alapján kialakított licenciaszerződés 

keretében szükséges rendelkezni.  

4.3. Amennyiben a jelen Programban nyújtott támogatáson felül az Egyetem kutatás-fejlesztési, 

innovációs, vállalkozásfejlesztési vagy bármely egyéb inkubációs szolgáltatást nyújt a Projekt 

részére, úgy az Egyetem fenntartja a jogot, hogy a 100%-os tulajdonában álló UD- Ventures Kft.-

n keresztül legalább 6% részesedést szerezzen a Projektben fejlesztett termék/szolgáltatás 

piacosítására alapított (start-up) vállalkozásban. A részesedés pontos mértéke függ a Projekt 

aktuális értékétől és az Egyetem vagy az UD-Ventures Kft. által a Támogatott részére nyújtott 

további szolgáltatások körétől. 
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5. Titoktartás 

5.1. A csapatok által benyújtott összes dokumentumot és információt, adatot a Debreceni Egyetem 
titokban tartja, azokat a csapat előzetes jóváhagyása nélkül harmadik féllel nem közli, kivéve a 
pályázatokat elbíráló zsűri tagjait. 

6. Szavatossági vállalások 

6.1. A Támogatott Csapat szavatolják az alábbiakat: 
a) A pályázati jelentkezés során megadott, továbbá a Projekt megvalósításával összefüggő, 

minden, az Egyetemmel közölt információ a Csapat legjobb tudása szerint teljes körű és 
hiteles; 

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

c) A Támogatott Csapatnak nincs olyan kötelezettsége harmadik személyek irányába, mely a 
jelen Útmutatóban foglaltakat sérti vagy a Projekt megvalósítását veszélyezteti; 

d) A Támogatott a tőle elvárható gondossággal valósítja meg a Projektet, összhangban a 
Program szabályaival és szellemiségével. 

 
7. Felelősség és kártérítés 

7.1. Az Egyetem – a megítélt támogatás függvényében – finanszírozást biztosít a Projekt szakmai 

tartalmának megvalósításához és szakmai és adminisztratív támogatást nyújt az elnyert forrás 

felhasználásához és/vagy kompetenciafejlesztő és ismeretbővítő alkalmakat biztosít Támogatott 

Csapatok részére. A jelen Útmutatóban szabályozott támogatás nyújtásán túlmenően, eltérő 

írásbeli megállapodás hiányában az Egyetem kizárja felelősségét a Projekt megvalósításával, illetve 

a Projekt során létrejövő eredmények felhasználásával összefüggésben. 

7.2. A Támogatott Csapat, a középiskolai mentor és az egyetemi mentor egyetemlegesen felelősséget 

vállalnak a Projekt megvalósításával kapcsolatos cselekményekért és mulasztásokért, beleértve az 

azokból eredő kockázatok és esetleges károk viselését és a harmadik személyekkel szemben 

fennálló felelősség vállalását. 

 
7.3. Amennyiben a támogatási megállapodást, beleértve a jelen Útmutató bármelyik rendelkezését a 

Támogatott Csapat, a középiskolai mentor és/vagy az egyetemi mentor 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 Támogatásban részesülőtől, legfeljebb a szabálytalansággal érintett 

összeg mértékéig; 
d) a Támogatott csapat bármely tagjának rosszhiszemű magatartása esetén a már felhasznált 

Támogatás összegével megegyező kártérítést követeljen. 


