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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA, A PROGRAMOK 

ÜTEMEZÉSE 

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) pályázatot hirdet 

kutatás-fejlesztési projektek támogatására. A felhívás célja olyan kutatás-fejlesztési projektek 

megvalósulásának ösztönzése, amelyek - előtérbe helyezve az innovatív mobilitás témakörét - 

a hazai közlekedési ágazat fejlesztéséhez előremutató ötletekkel, innovatív fejlesztési 

kezdeményezésekkel, illetve tudományos úttörő munkán keresztül járulnak hozzá. 

 

1.1. A pályázat keretében finanszírozott programok célja 

 

A felhívás keretében az alábbi tématerületen megvalósításra kerülő projektek támogathatóak: 

 

 

a) Autonóm kötött pályás jármű irányítási rendszerek fejlesztésére irányuló projekt(ek) 

előkészítése és lebonyolítása. 

 

A támogatásra kerülő projekt(ek) célja új, az autonóm kötött pályás jármű irányítási 

rendszerek fejlesztésére irányuló adatcsere eljárások – fókuszálva az új adatcsere és 

kommunikációs standardokra – fejlesztése. 

 

 

1.2. A pályázat keretében finanszírozott programok ütemezése 

 

A KTI tájékoztatja a támogatást igénylőket, hogy jelen felhívás megjelenésének időpontjában 

a programok I. ütemének megvalósítására rendelkezik forrással, a II. ütem támogatására a KTI 

nem vállal kötelezettséget, arra az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre állása esetén van 

lehetőség. Ennek megfelelően a programok lebonyolítása két ütemben történik: 

 

a) I. ütem 

 

Az I. ütem az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

- szakmai tervdokumentáció elkészítése az alábbi tartalommal 

- helyzetértékelés, 

o részletes célok meghatározása,  

o a fejlesztések hatásterületének bemutatása, 

o az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása, 

o részletes cselekvési terv, a megvalósítás részletes ütemezése, 

o a megvalósítás helyszíne, 

o szakmai újdonságtartalom, 

o szellemi tulajdonvédelem, 

o piacelemzés, 

o kockázatelemzés, 

o fenntarthatóság, 

o piacra vitel módja; 
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- kutatási terv elkészítése 

- egyéb tevékenységek, például: 

o dokumentumelemzés, 

o adatbázisok elemzése (nyilvánosan vagy díj ellenében elérhető adatbázisok és 

regiszterek), 

o kérdőívszerkesztés, 

o kutatási módszertan kialakítása, 

o előzetes vizsgálatok, kísérletek lefolytatása, dokumentálása, 

o innovatív komponensek tesztelése és ennek dokumentálása, 

o beszerzésre kerülő tárgyi eszközök, immateriális javak, szolgáltatások, stb. 

részletes műszaki specifikációinak elkészítése, 

o műszaki tervdokumentációk elkészítése, 

o szükséges tárgyi eszközök, immateriális javak, szolgáltatások, stb. beszerzése, 

- a támogatói okirat mellékleteinek (pl. költségterv) szükséges módosítása,  

- szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás a teljes I. ütemről. 

 

Az I. ütemre rendelkezésre álló időtartam 6 hónap, de legkésőbb 2021. november 30-áig.  

 

Ha a kedvezményezett a projekt I. ütemére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére 

meghatározott határidőt elmulasztja, a KTI a szerződéstől elállhat. 

 

A beérkezett dokumentációt szakmai bíráló bizottság értékeli.  Az értékelés alapján KTI a 

határidő lejártát követő 45 napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet a dokumentáció 

elfogadásáról vagy elutasításáról.   

 

Elfogadás esetén – amennyiben a II. ütemhez szükséges támogatási forrás a KTI 

rendelkezésére áll – a KTI által közzétett egyedi kérelem – a közzétételt követő 10 napon 

belül történő - benyújtásával és annak KTI általi elfogadásával kezdődik meg a II. ütem. A 

II. ütemet a kedvezményezett a döntést megelőzően is megkezdheti saját kockázatára. 

 

b) II. ütem) 

 

Az I. és II. ütemre rendelkezésre álló időtartam összességében 24 hónap, mely magában 

foglalja a bírálati, döntéshozatali eljárások időtartamát is (az ütemezés tervezése során ezek 

figyelembe vételével kell eljárni). 

 

A II. ütem során a kedvezményezett köteles az I. ütem során benyújtott és a KTI által 

elfogadott tevékenységek megvalósítására, célok elérésére a projektdokumentációban 

meghatározott ütemezésnek megfelelően, a támogatási kérelemben előírt mérföldkövek 

teljesítése mellett. 

 

Fentieknek megfelelően a pozitív döntés esetén létrejövő támogatási jogviszony tárgya a 

projekt I. ütemének megvalósítása és - az I. ütem eredményeképpen elkészült dokumentáció 

Támogató általi elfogadása, valamint az ehhez szükséges támogatási forrás rendelkezésre állása 

esetén - a projekt II. ütemének megvalósítása, az ezekkel összefüggésben felmerülő költségek 

támogatása. 
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2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

 

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 20. Fejezeti 

kezelésű előirányzatok. 

 

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 63,198 millió forint (I. ütem). 
 

A támogatott pályázatok várható száma 1 db. A támogatható pályázatok száma indikatív 

jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.  
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3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 

3.1. Támogatást igénylők köre 
 

Támogatási kérelmet konzorciumi formában lehet benyújtani. A konzorcium tagja (beleértve a 

konzorciumvezetőt is) legalább egy kutató-tudásközvetítő szervezet és legalább egy kis- és 

középvállalkozás1. Egy konzorcium legfeljebb négy tagból állhat (beleértve a 

konzorciumvezetőt is). 
 

Jelen Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben 

meghatározott projekt megvalósítására szerveződő kutatási konzorcium vezetőjét, konzorciumi 

tag alatt e kutatási konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a 

konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy – támogató döntés esetén – 

kedvezményezett(ek). 
 

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon 

székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: 
 

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági 

szervezetek közül a 113, 114, 141, 226, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek 

- legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes (365 nap) üzleti évvel rendelkeznek 

és  

- kettős könyvvitelt vezetnek és 

- nem tartoznak az EVA, KATA hatálya alá. 

 

Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. 

cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 

rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint 

kutató-tudásközvetítő szervezetnek2 minősüljenek. 

 

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül 551, 552, 559, 562, 563, 

569, 599, 931 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá 

tartozó, a törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert egyházi vagy magán 

                                                                 
1 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint 
2 Kutató-tudásközvetítő szervezet: A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja alapján (közjogi vagy 

magánjogi értelemben) jogi formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül olyan entitás (pl. egyetem vagy 

kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló 

kutatásorientált entitás), amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott 

kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy tudástranszfer 

útján széles körben történő terjesztése. Amennyiben az ilyen entitás gazdasági tevékenységeket is végez, a 

gazdasági tevékenységek finanszírozását, a gazdasági tevékenységekkel járó költségek és az abból származó 

bevételek elszámolását elkülönítve kell végezni. Azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy 

tagként döntő befolyással lehetnek egy ilyen entitásra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért 

kutatási eredményekhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kutató-tudásközvetítő szervezetnek való minősülést az 

alapító okiratban foglaltakkal ellenőrizzük. 
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felsőoktatási intézmények3, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja 

szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, 

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül a 311, 312, 322, 

341, 342, 381, 382 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. 

cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

 

A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumra vonatkozó általános 

feltételek a Felhívás mellékletét képező pályázati útmutató (a továbbiakban: Útmutató)4 7. 

pontjában találhatóak. 
 

3.2. A projekt területi korlátozása 
 

A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázók – a támogatási kérelem benyújtásáig – 

bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 
 

Amennyiben a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez 

kapcsolódik, a kedvezményezettnek a megvalósítás helyszínére vonatkozó valamennyi 

engedéllyel rendelkeznie kell legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdéséig. 
 

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra 

(székhelyre, telephelyre vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver 

eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a székhely, telephely vagy fióktelep 

minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, 

nem állami felsőoktatási intézmények 
4 Felhívás és a mellékletét képező Útmutató együttesen: Pályázati kiírás 
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 

4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 
 

I. Alapkutatás (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található) 
 

Önállóan támogatható alapkutatási tevékenységre kizárólag olyan konzorcium adhat be 

támogatási kérelmet, amelynek kutató-tudásközvetítő szervezet tagja, minimum 1 fő, a 

támogatási kérelem benyújtásakor a benyújtott támogatási kérelem szempontjából releváns 

legalább PhD/DLA fokozatú, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezik, 

amely létszám a tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt kötelező. Alapkutatást 

kizárólag a pályázók végezhetnek, a feladat nem adható ki harmadik félnek. 

 

II. Alkalmazott kutatás (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található) 
 

Alkalmazott (ipari) kutatás tevékenységre az a konzorcium adhat be támogatási kérelmet, 

amelynek valamely tagja, minimum 1 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább 

MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal 

rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari 

kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. 

 

III. Kísérleti fejlesztés (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található) 

 

IV. Megvalósíthatósági tanulmány (Részletes definíció az Útmutató 2. pontjában található) 

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

V. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás): a projekt során 

a nyilvánosság tájékoztatására és az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység. 
 

VI. Projekt koordinációs tevékenység: a projekthez kapcsolódó rendezvényeken (pl. 

konzorciumi üléseken, iparági fórumokon) való részvétel. 
 

VII. Piacra jutás 
 

- piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon, megbeszéléseken való részvétel, a 

disztribúciós hálózat kialakításának előkészítése, az értékesítéshez szükséges 

informatikai rendszer, honlap kiépítése),  
- a KFI tevékenység eredményeként létrehozott termékre, technológiára, szolgáltatásra 

vonatkozó marketingeszközök elkészítése, beszerzése,  
- formatervezés,  
- marketing vagy üzletfejlesztési munkatárs alkalmazása. 
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VIII. Iparjogvédelmi tevékenység 
 

IX. Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

 

X. Immateriális javak beszerzése 

 

XI. Általános rezsi költség 

 

A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása az Útmutató 4.1. 

pontjában található. 

4.2. A támogatási kérelem és a projekt szakmai tartalmával, a 

projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások 
 

- A támogatási kérelem költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést 

a támogató okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek 

meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, 

szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén. 

- A támogatási kérelemben a projekt megvalósításához kapcsolódóan beszerzendő 

eszközök, immateriális javak, szükségességét, az igénybevett szolgáltatások szakmai 

tartalmát, szükségét és a kiszervezés okát indokolni kell. 

- A pályázati kiírás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai 

és/vagy uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra. 

- A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, és az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

- A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 

üzletszerűen foglalkozó, vagy az adott területen meggyőző referenciával rendelkező 

kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni a piacon szokványos 

jótállási és szavatossági feltételek mellett. 

 

4.3. A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, 

fenntartásához kapcsolódó határidők 
 

A projekt (I. és II. ütem) végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 24 hónap, ebből 

az I. ütem legfeljebb 6 hónap lehet, de legkésőbb 2021. november 30-áig. 
 

A projekt költségeinek elszámolása a projekt – Támogató okiratban rögzített – kezdetének 

dátumától lehetséges, figyelemmel az Útmutató 5.1. pontjára és 7.3. pont l) alpontjára. 
 

Jelen Felhívás a projekt befejezését követő fenntartási időszakot nem határoz meg. 
 

A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza. 
 

Egyéb elvárások: 
 

- A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a projekt megvalósításában rejlő 
kockázattal tisztában vannak, és ezt vállalják.  

- A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege 
arányosan csökkentésre kerül. 
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ 

INFORMÁCIÓK 
 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 

A támogatás mértéke: A támogatásintenzitásra vonatkozó részletes szabályokat az Útmutató 

3.3 pontja tartalmazza. 
 

A támogatás összege: Jelen Felhívásra – mint a pályázat 1. ütemére - támogatási kérelmet 

benyújtó konzorcium esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 

az 1.1. pontban felsorolt egyes tématerületek vonatkozásában:  

a) pont esetében: legfeljebb 63,198 millió Ft. 

 

Elvárás, hogy a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumon belül a KKV konzorciumi tag(ok) 

költségvetésében legalább a konzorcium által igényelt teljes támogatási összeg 5%-át kitevő 

támogatási arány jelenjen meg.    
 
 

Előleg: A projekt megvalósításához kérelemre előleg biztosítható a KTI döntése alapján, 

amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutató 3.2 pontjában előírt feltételek 

fennállnak. Az előleg mértéke az államháztartáson belüli kedvezményezettek és azon 599-es 

gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek esetén amelyeknek 

fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja 

legfeljebb a támogatás 90 %-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet, de 

alkalmanként az igényelt előleg összege nem haladhatja meg az előleggel érintett beszámolási 

időszakra járó támogatást. A KTI az előleget a projekt ütemezéséhez igazodva, részletekben 

folyósítja Támogató okiratban meghatározottak szerint. 

 

Projekt első és második üteme közötti arány: a teljes (I. és II. ütem) projektre igényelt 

támogatási összeg legfeljebb 25%-a igényelhető az I. ütemre. A további 75% a II ütemhez lesz 

igényelhető a feltételek teljesülése esetén. 
 

A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 3. pontjában találhatóak. 
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6. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI 

KRITÉRIUMAI 
 

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső 

döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket. 
 

A támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra, amennyiben 

megfelelnek a befogadási feltételeknek és a jogosultsági értékelésnek (vonatkozó 

információkat az Útmutató 9. pontja tartalmaz).  

 

6.1. Tartalmi értékelési szempontok 

 

A kérelmek tartalmi vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik. Abban az esetben, ha a 

projekt az igen/nem jellegű szempontok bármelyikének nem felel meg, a támogatási kérelem 

elutasításra kerül 0 pontszámmal. 

 

Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében az alábbi tartalmi értékelési 

szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a minimális 30 pontot. 

 

Sorszám Értékelési szempont Érték 

 Értékelési előfeltételek  

1. A projekt költségvetése reális Igen/Nem 

2. 
A projekt szakmai tartalma a felhívásnak megfelelő tartalommal 

rendelkezik 
Igen/Nem 

3. A projekt összhangban van a felhívás céljaival Igen/Nem 

4. A fejlesztés ütemezésre reális Igen/Nem 

5. 
A fejlesztés a támogatást igénylő által szakmailag 

megvalósítható 
Igen/Nem 

6. A megvalósítási helyszín megfelel a felhívásban foglaltaknak Igen/Nem 

7. 
A projekt megvalósulása nem hordoz kiemelkedően jelentős 

kockázatot 
Igen/Nem 

8. 
A konzorcium összetétele megfelel a Felhívásban rögzített 

feltételeknek 
Igen/Nem 

9. 

A támogatást igénylő/konzorciumi tag a támogatást nem exporttal 

kapcsolatos tevékenységhez használja fel, amennyiben a 

támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 

kapcsolódik 

Igen/Nem 

10. 

A támogatást igénylő/konzorciumi tag a kutatási-fejlesztési 

projekthez nyújtott támogatást vagy a kutatási infrastruktúrához 

nyújtott beruházási támogatást nem a 2010/787/EU tanácsi 

határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 

bezárásához használja fel. 

Igen/Nem 
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Sorszám Értékelési szempont Érték 

11. 

A támogatást igénylő/konzorciumi tag a csekély összegű 

támogatást nem a halászati és akvakultúra-termékek piacának 

közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 

feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel. 

Igen/Nem 

12. 

A támogatást igénylő/konzorciumi tag a csekély összegű 

támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja 

fel. 

Igen/Nem 

13. 

A támogatást igénylő/konzorciumi tag a csekély összegű 

támogatást nem a közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 

teherszállító járművek megvásárlására használja fel 

Igen/Nem 

 Értékelési szempontok  

14. 
A megvalósítani kívánt kutatási projekt tudományos, technológiai 

minősége 
0-5 

15. 
A megvalósítani kívánt kutatási projekt újdonságtartalma, 

aktualitása és relevanciája 
0-5 

16. 
A megvalósítani kívánt kutatási projekt illeszkedése a nemzetközi 

élvonalbeli kutatásokhoz 
0-5 

17. A megvalósítani kívánt kutatási projekt kutatási módszertana 0-5 

18. A konzorcium tagjainak eddigi kutatási eredményei 0-5 

19. 
A konzorcium tagjainak projekt menedzsmentben szerzett 

tapasztalata 
0-5 

20. A konzorcium tagjainak adottságai, felszereltsége 0-5 

21. A konzorcium tagjainak nemzetközi kapcsolatai 0-5 

22. A projektterv kidolgozottsága 0-5 

23. 
A projekt lehetséges hosszú távú hatásai, eredményeinek várható 

hasznosítása 
0-5 

24. A projekt eredményeinek várható magyarországi hasznosulása 0-5 

25. 
A projekt megvalósítása során kialakításra kerülő kutatócsoport 

nagysága, összetétele, szakmai színvonala 
0-5 

 
 

Az értékelés alapján meghozott döntés tartalma: 
 

- Támogatás az I. ütemre 
 

- Támogatás az I. ütemre - csökkentett mértékkel 
 

- Támogatás az I. ütemre - csökkentett mértékkel és feltételesen 
 

- Támogatás az I. ütemre - csökkentett összköltséggel 
 

- Támogatás az I. ütemre - csökkentett összköltséggel és feltételesen 
 

- Támogatás az I. ütemre - csökkentett összköltséggel és mértékkel 
 

- Támogatás az I. ütemre - csökkentett összköltséggel, mértékkel és feltételesen 
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- Támogatás az I. ütemre - feltételesen 
 

- Elutasítás szakmai indokok alapján 
 

- Elutasítás forráshiány miatt 
 

A KTI a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről a támogatási kérelemben 

megjelölt kapcsolattartókat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdése szerint. 
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7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

7.1. A támogatási kérelmek benyújtásának módja 

 

A kérelmet a közzétett sablon kitöltésével kell elkészíteni, a sablon módosítására nincs 

lehetőség. A kérelemhez csatolni kell az Útmutatóban előírt dokumentumokat. 
 
 

7.2. A támogatási kérelmek benyújtásának helye 
 

A támogatási kérelmet és mellékleteit az imp@kti.hu e-mail címre kell megküldeni. A nem 

elektronikus úton benyújtandó dokumentumokat a KTI alábbi levelezési címére kell beküldeni: 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság 143. iroda 

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. 

 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a papír alapú dokumentumok személyes benyújtására nincs 

lehetőség! 
 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk a KTI hivatalos honlapján 

(http://www.kti.hu) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben a KTI pályázati 

ügyfélszolgálatán: 

 

E-mail: imp@kti.hu 
 

7.3. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 
 

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása, legkésőbb 2021. április 5-e 16:00 óráig 

lehetséges. 
 

Támogatói döntés várható időpontja, várhatóan a támogatási igény benyújtását követő 

30 napon belül. 
 

7.4. A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése 
 

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak 

kimerülése előre jelezhető, a KTI a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást a KTI honlapján 

közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a pályázat lezárása az erről szóló 

tájékoztató KTI honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. 
 

Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a 

támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új 

benyújtási határidőt lehet meghatározni. 

 

 

mailto:imp@kti.hu
http://www.kti.hu/
mailto:imp@kti.hu
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8. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI 
 

1) Pályázati Útmutató és mellékletei 

1. számú melléklet – Nyilatkozat mérföldkövekről 

2. számú melléklet – Nyilatkozat de minimis támogatásról 

3. számú melléklet – Nyilatkozat támogatási intenzitás növeléséről 

4. számú melléklet – Nyilatkozat bankszámlaszámokról 

5. számú melléklet – Felhatalmazó levél 

6. számú melléklet – Költségterv 

7. számú melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás 
 

2) Támogatási kérelem sablon  

3) Támogató okirat (minta) 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével 

készítsék el. 

 


