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1. BEVEZETŐ 
 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatóintézet Hálózat tagjainak küldetése a magyar nemzetgazdaság 
versenyképességének támogatása a csatlakozott intézmények alkalmazott kutatás-fejlesztési, 
valamint tágabb értelemben az innovációs tevékenységének összehangolásán keresztül. 

A fentiekkel összhangban a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 

(a továbbiakban: KTI), a KKV-k és Startup cégek (a továbbiakban: KKV) versenyképességének 

növelése érdekében Pályázati Felhívást (a továbbiakban: Felhívás) tesz közzé, “Vállalkozások 

komplex innovatív technológia fejlesztésbe való bevonása” címmel.  

A nemzetgazdaság versenyképességének erősítésével összefüggésben cél közvetlen módon a tudás- és 

technológiatranszfer támogatása, az ipari fókuszú K+F+I tevékenységének fejlesztése, a hazai 

vállalkozások innovációs hozzáadott értékének növelése; közvetetten pedig a tagok K+F+I 

szolgáltatásainak erősítése, a hálózat K+F+I ökoszisztémában betöltendő helyének erősítése. 

A KKV-k részére biztosított állami finanszírozás terhére, a KKV technológia- (termék vagy 

prototípus), vagy szolgáltatás fejlesztéseik megvalósításához, K+F+I szolgáltatást vehet igénybe a 

KTI-től. A Pályázók számára K+F+I szolgáltatás és tanácsadás formájában nyújtott támogatás 

tekintetében a KTI minősül támogatást nyújtónak, és a KTI gondoskodik a támogatás kapcsán az 

uniós állami támogatási szabályok érvényesüléséről. 

 

A pályázati felhívás referenciaszáma: AKH-KomplexInno 1. – 00001/2023. 

Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb igazolható okból, a jelen Működési Kézikönyvben 
(Kézikönyv) foglaltak módosulhatnak, amit a KTI jelen Kézikönyvvel azonos módon tesz közzé. 

A KTI fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló 
keretösszeget nem tudta felhasználni, további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket 
határozzon meg egy módosított vagy új Felhívás keretében.  

Amennyiben a KTI rendelkezésére álló költségkeret a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően 
megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására vonatkozó lehetőséget a KTI 
kizárhatja. A KTI a kizárásról a Felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz 
közzé. 
 
A támogatás forrása az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Támogató) által a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (Kezelő szerv) útján meghirdetett Alkalmazott Nemzeti 
Kutatóintézet-Hálózatban való részvétel (kódszám: 2021-1.1.2-AKH) pályázaton a KTI által elnyert, 
a ’Közlekedési innovációk kidolgozása KKV-k bevonásával’ című támogatás a KKV-k  
technológia-, vagy szolgáltatásfejlesztéseik megvalósításához. A jelen támogatás a ’049020 - K+F 
tevékenységekhez kapcsolódó innováció’ kormányzati funkcióba tartozik. 
 

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: bruttó 116 millió forint. 

 

Az AKH Konstrukció célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának 

ösztönzésére, lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztést, 

támogassa a vállalati és kutatóintézeti együttműködéseket. A KTI célja a magyar nemzetgazdaság 

versenyképességének növelése az együttműködő KKV-k kutatás-fejlesztési, valamint tágabb 

értelemben a vállalkozási tevékenységének támogatásán keresztül. Ennek érdekében az NKFIH által 
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biztosított AKH konstrukció a KKV-k részére állami finanszírozást biztosít technológia- (termék 

vagy prototípus), vagy szolgáltatásfejlesztéseik megvalósításához igénybe vehető szolgáltatások 

formájában. 
 

 

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMA 
 

A Felhívás meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a pályázat rendeltetését, a támogatás 

mértékét, intenzitását, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját és idejét, a 

támogatás odaítélésének általános kritériumait, az elszámolható költségek körét és egyéb, a 

pályázathoz kapcsolódó kérdéseket, a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket. 

 

 

3. A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULTAK KÖRE 
 

Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek 

közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal (regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási 

forma szerint) rendelkezők, amelyek 

a. KKV cégek saját vállalkozással: 

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

• kettős könyvvitelt vezetnek és 

• nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

b. A Pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója 

szerinti saját tőkéje nem lehet negatív vagy a szükséges pótbefizetést/tőkeemelést köztes 

beszámolóval igazolni tudja. 

c. Kapcsolt vállalkozások esetén csak egy cég pályázhat a jelen Felhívásra. 

d. Konzorcium jelen Felhívás keretében nem pályázhat. 

 

 

4. A KONSTRUKCIÓ FOLYAMATLEÍRÁSA 
 

Az Alkalmazott Kutatóintézet Hálózat KKV finanszírozás folyamat leírása: 

 

1. Az Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-Hálózat (AKH) program keretében a kiíró KTI 

jogosult innovatív vállalkozásoknak és startup cégeknek innovációs tanácsadás és támogató 

szolgáltatás formájában támogatást nyújtani technológia- (termék vagy prototípus), vagy 

szolgáltatásfejlesztéseik megvalósításához. 

2. A KTI – az általa elnyert keretösszeg terhére – a saját honlapján (a KTI weboldala), megjelenteti 

a Felhívást (és közzéteszi az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat), amelyre KKV-k pályázatát 

várja. 

3. A Felhívás keretében az alábbi dokumentumok érhetőek el:  

a. Pályázati felhívás 

b. Működési Kézikönyv 

c. Pályázati Adatlap (Támogatási kérelem) 

d. Általános Pályázati Útmutató 

e. Adatkezelési Tájékoztató 

f. Nyilatkozatok, Sablonok 



 

 

5 

4. A Felhívás tartalmazza a kérelmek benyújtásának módját. A kérelmek elbírása szakaszos, a 

KTI az adott időszakra rendelkezésre álló keret háromszorosáig fogad jelentkezéseket. A KTI 

tájékoztatást ad a benyújtási szakasz zárásáról, melyet a honlapján is megjelenít. A zárást 

követően benyújtott pályázatokat a KTI nem fogadja be. 

5. A Pályázó KKV a Felhívásban feltüntetett formában és határidőig nyújtja be a pályázatát.  

A pályázni a Pályázati Adatlap kitöltésével és a KTI-hez történő benyújtásával lehet. A 

Pályázati Adatlap egyúttal támogatási kérelemnek is minősül, a KTI ez alapján bírálja el a 

benyújtott pályázatokat. 

6. A KTI érkezteti a pályázatot, megvizsgálja a befogadási, formai és jogosultsági 

kritériumoknak való megfelelését, és befogadó visszajelzést küld ki. Amennyiben a benyújtott 

igény nem, vagy csak részben felel meg a befogadási kritériumoknak, hiánypótlási értesítést 

küld a Pályázónak. A befogadó nyilatkozat vagy hiánypótlásról szóló értesítés a beérkezéstől 

számított 5 munkanapon belül kerül kiküldésre. 

7. A KTI dokumentált és indokolt döntést hoz. A Pályázók kiértesítésére a támogatási döntésről 

a befogadástól számított 10 munkanapon belül kerül sor. 

8. A KTI a Pályázat pozitív elbírálása esetén Támogatás közvetítői Okiratot állít ki a döntés után 

5 nappal, amelyet megküld a Pályázó részére. A Támogatás közvetítői Okirat tartalmazza a 

KTI által nyújtott K+F+I szolgáltatás részletezését, az innovációs tanácsadásként és támogató 

szolgáltatásként nyújtott támogatás összegét, valamint a projekt megvalósításával és 

finanszírozásával kapcsolatban a KKV és a KTI jogait és kötelezettségeit. 

9. A Pályázó cégszerűen nyilatkozik a Támogatás közvetítői Okirat elfogadásáról, amely Okirat 

a Pályázó nyilatkozatával hatályba lép. 

10. A támogatásban részesült cégek a projekt Támogatás közvetítői Okiratban rögzített kezdő 

időpontjától elkezdhetik a fejlesztési projekt megvalósítását, amely nem lehet korábbi 

időpont, mint a Pályázati Adatlap (Támogatási kérelem) benyújtását követő nap. 

11. A Pályázó megvalósítja a benyújtott projektjét, amelyhez a KTI innovációs tanácsadásként és 

támogató szolgáltatásként nyújtott K+F+I szolgáltatást biztosít.  

12. A Pályázó és a KTI a projekt fejlesztési eredményéről záró pénzügyi és szakmai beszámolót 

készítenek a KTI által összeállított és átadott teljesítési anyagok alapján, melyek követik a 

beszámolók struktúráját. 

13. Ezzel párhuzamosan a KKV teljesítési igazolást állít ki, illetve elfogadja a KTI által az NKFI 

Hivatalnak küldendő támogatás alátámasztási bizonylatokat. A teljesítési igazolást követően 

kiállított számlát a KTI megküldi a Pályázó részére. 

14. A Pályázó a számla alapján befizeti az igénybe vett K+F+I szolgáltatás 25%-os (esetenként 

50%-os) önrészét a KTI számlájára és igazolásként cégszerűen ellenjegyzett bankkivonatot 

ad át a KTI részére. 

15. Fenntartási kötelezettsége a Pályázónak nincs. 

 

 

5. A PÁLYÁZATOK TARTALMI ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONT-

RENDSZERE - KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
A KTI a pályázatokat először jogosultsági, formai és a KTI kompetenciájához való szakmai 
illeszkedés szempontjából ellenőrzi, melynek eredménye befogadás vagy elutasítás lehet. A pályázat 
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akkor továbbítható tartalmi értékelésre, ha megfelelt az itt megfogalmazott kritériumoknak. Azon 
pályázatok esetében, melyek nem felelnek meg a fenti kritériumok valamelyikének, a KTI 
hiánypótlási értesítést küld a Pályázó részére.  

 

A KTI a támogatási kérelmek elbírálásakor az előzőekben megfogalmazott folyamat alapján az alábbi 

befogadási, formai és jogosultsági kritériumokat vizsgálja a technológia-, vagy szolgáltatás fejlesztési 

igény benyújtásakor: 

a. A Pályázó szervezet a Felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe 

tartozik. 

b. A pályázati dokumentáció kötelező elemei hiánytalanul, határidőn belül kerültek benyújtásra. 

c. A fejlesztési igény és az igényelt támogatás megalapozott, összhangban van a Felhívás 

céljával, az igényelt támogatás összege a minimálisan és maximálisan igényelhető mérték 

közötti, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott minimális 

és maximális támogatási intenzitást. 

d. A benyújtott projekt újdonságtartalommal bír. 

e. A technológia-, vagy szolgáltatás fejlesztési igény illeszkedik a KTI szakmai 

kompetenciáihoz.  

f. A fejlesztési igény eléri a TRL 4-es1 szintet. 

g. A Pályázó rendelkezik a projekt megvalósításhoz szükséges önrésszel. 

h. A projekt a végrehajtásához rendelkezésre álló idő alatt reálisan megvalósítható. 

 

A kiválasztáskor előny, ha: 

i. a projekt illeszkedik a Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózat, szinergikus 

területeihez 

j. a Pályázó fejlesztési igénye interdiszciplináris, több szakmai terület együttműködésében 

valósítható meg. 

A pályázatok értékelése 3 szempont szerint történik: kiválóság, hatás és kivitelezhetőség. 

Kiválóság:  a tervezett termék/szolgáltatás koncepciójának megalapozottsága, innovációs 

tartalma. 

Hatás:  a tervezett termék/szolgáltatás üzleti és piaci megalapozottsága. 

Kivitelezhetőség:  a benyújtott támogatási kérelem minősége, a rendelkezésre álló idő és pénzügyi 

keretek között megvalósítható. 

 

Mind a három szempont egy 0-5-ig terjedő skálán kerül pontozásra az alábbiak szerint: 

 

pontszám szöveges éréték tartalom 

0 pont Nem értékelhető A pályázat nem foglalkozik a vizsgált kritériummal vagy annak 

tartalma nem értékelhető 

1 pont Nagyon gyenge Az adott szempont nem megfelelő módon került kifejtésre a 

kérelemben, vagy súlyos hiányosságai vannak. 

2 pont Közepesen gyenge A támogatási kérelem ugyan foglalkozik az adott szemponttal, de 

jelentős hiányosságok mutat. 

3 pont Jó A támogatási kérelem jól foglalkozik a kritériummal, de 

fejlesztésekre lenne szükség. 

                                                 
1 Alkalmazott kutatás, az első laboratóriumi előállítás 
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4 pont Nagyon jó A javaslat nagyon jól foglalkozik az értékelési szemponttal, bár 

további finomítások még mindig lehetségesek. 

5 pont Kiváló A javaslat sikeresen foglalkozik a szóban forgó értékelési 

szempont valamennyi releváns aspektusával. 

 

Csak olyan kérelem kerül támogatásra, ahol mind a 3 értékelési szempont 4 vagy annál magasabb 

pontot ér el. 

A pályázati dokumentáció kötelező és egyéb elemeinek megfelelősége a tartalmi elbírálás során 
történik. 

 

A kérelmek tartalmi vizsgálata ugyancsak előre meghatározott szempontok alapján történik. Ha a 

KTI a befogadást követő tartalmi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a 

Felhívásban foglalt feltételeknek, a támogatási kérelem elutasításra kerül. A KTI az elutasítás okának 

megjelölésével értesítést küld a Pályázónak a tartalmi ellenőrzést követő 5 munkanapon belül. 

 

A tartalmi ellenőrzés során a KTI hiánypótlásra szólíthatja fel a Pályázót. A projektkiválasztás 

folyamata magában foglalja a támogatási kérelem beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig 

tartó lépéseket. 

A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek megfelelt támogatási kérelmek közül a 
támogatásra javasolt projektek szakmai értékelés alapján kerülnek kiválasztásra. A szakmai értékelést 
3 tagú Értékelő Bizottság végzi. A döntés előkészítését az Értékelő Bizottság írásban dokumentálja. 
Az Értékelő Bizottság tagjainak kijelölését az összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok betartása 
mellett kell megtartani. 
 

5.1.  Kizáró okok  

 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 

a) Korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el; 

b) Valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása 

során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a Támogatás közvetítői Okiratban 

foglaltaktól; 

c) Jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön 

törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból 

való törlési eljárás alatt áll; 

d) Korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy 

lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben; 

e) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerinti és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B.§ (1) bekezdésében foglalt 

összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és 

ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte; 

f) A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

g) Nem felel meg az Áht. 50.§ (1)-(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az 

esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50.§ (4) bekezdésben részletezett köztartozása 

esetén; 
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h) Az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a Támogatás közvetítői Okirat megkötése 
feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, 
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye 

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, 
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért, 
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának 

és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a 
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 

A Felhívás keretében nem nyújtható támogatás: 

a) azon vállalkozás részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 
forgalmazásához használja fel, amennyiben: 

• a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

• a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás. 
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 
c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához, 
f) azon vállalkozás részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem 
tett eleget, 

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 
 

 

6. IGÉNYELHETŐ TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS 

FORMÁJA 
 

6.1. Az önrész mértéke 

 
A KKV-k projektjéhez innovációs tanácsadásként és támogató szolgáltatásként nyújtott támogatás 
legfeljebb 75%-os támogatás tartalmú lehet, 25% önerő mellett, feltéve, hogy az innovációs 
tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg három 
év alatt2 vállalkozásonként a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a Pályázó az 
igényelt támogatással meghaladja a 200.000 eurós keretösszeget, a maximális támogatási intenzitás 
50% lehet (50% önerő mellett). 

A KTI által nyújtott K+F+I szolgáltatás munkadíja nem standardizálható, mivel egyedi, az adott 
projektben megoldandó feladatra kerül meghatározásra. Ennek értelmében a piaci árat egyedileg, a 
KTI által nyújtott K+F+I szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiállításával egy időben a KTI támasztja 
alá. Ehhez a mérnöki kamara napidíjas díjszabását, valamint az igazságügyi szakértői díjszabást 
alkalmazza. 

 

                                                 
2 A pályázati adatlap benyújtását megelőző háromszor 365 napos időszakot kell érteni alatta. 
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6.2. Az önerő igazolása 
 

Önerő típusa Igazolás módja 

 

 
számlapénz 

A forrás igazolására kizárólag a KKV nevére kiállított, 30 naptári 
napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás 
fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a 
számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, 
vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt 
dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell 
tartalmaznia! 

 

 

 
 

bankbetét 

30 naptári napnál nem régebbi, a KKV nevére a számlavezető 
hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak 
meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bankbetét 
rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, a 
becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó 
egyenleget kell tartalmaznia! 

Forinttól eltérő deviza betét esetén a fentiek szerinti napon az 
MNB által közzétett deviza középárfolyamon kell átszámítani 
forintra. 

 
bankhitel 

 
A hitelintézet által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat: 
hiteligérvény, vagy megkötött hitel-, illetve kölcsönszerződés 

 
a projekt megvalósítása 
érdekében végrehajtott 
tőkeemelés 

30 naptári napnál nem régebbi, a hitelintézet által kiadott igazolás a 
törzstőke-emelés címén befizetett összegről. 

Amennyiben számlapénz, bankbetét és értékpapír is forrás, akkor  
az ezeket igazoló dokumentummal egy napon kell kiadni ezt az 
igazolást is. 

 

 

7. A TÁMOGATÁS JOGCÍME, ÉS A TÁMOGATHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 
A KKV-k komplex innovatív technológiafejlesztését, az innovációk megtapadását, sikerességét a 

K+F+I tevékenységhez kapcsolódóan segítjük. Célunk a KTI know-how-jára építve erősíteni a cégek 

gazdasági környezettel szembeni ellenálló-képességét, amelyhez a KKV-k a részükre nyújtott 

innovációs tanácsadást és támogató szolgáltatást a KTI alábbi kompetencia területein vehetik 

igénybe: 

 

Anyag- és technológia fejlesztés 
 

 Anyagfejlesztés, kötési-, megmunkálási és bevonat-technológiák 

 Ipari lézertechnológia fejlesztés és gyártás 

 Mérnöki modellezések 

 Technológia modellezések 
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Anyagvizsgálat 

 

 Mechanikai és roncsolás mentes anyagvizsgálatok 

 Anyagszerkezeti vizsgálatok 

 Elektrokémiai vizsgálatok 

 Analitikai vizsgálatok 
 

VR / AR 

Biotechnológia 
 

 Alkalmazott mikrobiológia 
 

SMART Technológiák 
 

 Terméktervezés 

 Ipar 4.0 eszközökkel megvalósított rugalmas gyártási megoldások és gyártás nyomon 
követés 

 Gépi tanulással és mesterséges intelligenciával integrált gyártási megoldások 

 Robotikával integrált gyártás, gépi érzékelés 

 Logisztikai, gyártás kiszolgálási és raktározási rendszerek 
 

Gyártás technológiák 

 Technológiai szintemelés 

 Ipari lézertechnológiához illeszkedő fejlesztések 

Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózat, horizontális területei: 

 közlekedés/mobilitás, 

 anyagtudomány/anyagtechnológiák területeihez. 

 
 

7.1. A felhívás keretében támogatható tevékenységek bemutatása 

 

A KKV-k által megvalósításra kerülő K+F+I projektekhez a pályázók a KTI által nyújtott alábbi 

innovációs tanácsadási és támogató szolgáltatási tevékenységeket vehetik igénybe (szakterületi 

bontásban): 

 

1. Útügyi kutatások 

• Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok 

• Helyszíni fizikai és kémiai tulajdonsági vizsgálatok 

 

2. Légi közlekedési kutatások 

• digitális kockázatértékelés és engedélyeztetési dokumentáció 

• lakott területek feletti UAS műveletek kockázatértékelése 

• ágazatspecifikus előzetes kockázatértékelési modellek kidolgozása 

• drónra szerelhető ejtőernyők alkalmazásának vizsgálata 

• hidroplánok és kétéltű légi járművek üzemelési feltételeinek fejlesztése 
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3. Közlekedésbiztonság 

• Közúti biztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés, feltárás, stratégia alkotás 

• Beavatkozások hatásvizsgálata, elemzése 

• Közúti biztonság fejlesztésére irányuló tanulmányok, javaslati csomagok kidolgozása 

• Gyermekek közlekedésre felkészítésével kapcsolatos értékelő feladatok, monitoring 

tevékenységek végzése 

• A közlekedésbiztonság és közlekedéspszichológia kapcsolatának vizsgálata 

• Nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférés, irodalomkutatás, adatigénylés, szoros 

együttműködés európai országok kutatóintézeteivel 

 

4. Környezeti zajvédelem  

• Zajmodellezés 

• Környezeti zajszámítási módszerek fejlesztése 

• Környezeti zajmérés 

• Laboratóriumi zajmérések 

 

5. Levegőtisztaság-védelem és járműtechnika 

• A közlekedés - elsősorban a közúti – károsanyag és CO2 kibocsátásának 

meghatározása, a közlekedés zöldítési stratégiája 

• Elektromos járművek fogyasztásmérése 

• Motorfékpadi és görgős járműfékpadi mérések 

• Kipufogógáz utókezelő rendszerek (katalizátorok, részecskeszűrők) vizsgálata 

• Tüzelő- és kenőanyagok motortechnikai és levegőtisztaság-védelmi jellemzőinek 

vizsgálata 

• Alternatív tüzelőanyagok, bio tüzelőanyagok vizsgálata 

• Belsőégésű motoros járművek fogyasztásmérése 

• Klímakamra járműves vizsgálatok 

 

6. Közlekedéstervezés 

• Innovatív közlekedéstervezési eszközök és eljárások kutatása és fejlesztése 

• Mobilitásmenedzsment-eszközök és -megoldások fejlesztése, kidolgozása 

 

7. Intelligens mobilitás 

 
 

7.2. A támogatható tevékenységekre vonatkozó uniós állami támogatási szabályok 
 
A Pályázók részére nyújtott K+F+I szolgáltatásoknak a 25%-os (esetenként 50%-os) önrészen felül 
meg nem fizetett díja (támogatástartalom összegben kifejezve) a Pályázók tekintetében a 

651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti KKV-knak nyújtott innovációs támogatásnak 
minősül. 
 
A KTI és a pályázó a támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási döntéstől számított tíz 
évig kötelesek megőrizni. 
 
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a KKV-nak nyújtott 
innovációs támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós 
forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az 
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Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás 
túllépéséhez.  
 
A KKV-nak nyújtott innovációs támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén 
halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással. 
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az 
irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási 
összeget. 

 

7.3.  A projekt ideje alatt a KTI által ellátandó feladatok: 

 

1. Lebonyolítói tevékenység ellátása 

A feladat része a portfólióba bevont projektek sikeres lebonyolításának adminisztratív 

támogatása a pályáztatástól az egyedi projektek sikeres lezárásáig. Így kifejezetten feladata az 

ügyfélmegkeresések kezelése a pályázat időszakában, a folyamat lebonyolításához szükséges 

formanyomtatványok, folyamatleírások elkészítése, az új folyamatoknak illesztése a KTI 

belső folyamataihoz, valamint az egyes projektek naprakész, a felhívással összhangban álló 

adminisztrációjának, a KTI működési keretrendszerén és belső szabályzatain alapuló 

Működési Kézikönyvben meghatározott szabályszerűségek betartásának és betartatásának 

biztosítása.  

 

A lebonyolítói tevékenység részeként megvalósított fő szakmai feladatok az alábbiak: 

• Projektmenedzsment 

A projektmenedzsment feladata a projektben vállalt feladatok megvalósításának 

koordinálása, a feladatok előre haladásának biztosítása, költségelszámolások, 

beszámolók, feljegyzések készítése a projekt előre haladásáról. Feladata továbbá a 

kapcsolattartás az irányítóhatósággal, együttműködésben a kutatóintézet-hálózat 

Hálózati Központjával. 

• Tájékoztatás, projektkommunikációs és -disszeminációs tevékenység 

A feladat részeként a KTI projektkommunikációs és disszeminációs tevékenységet 

végez, amelynek végrehajtására kommunikációs terv készül, a kötelező nyilvánosság 

biztosítása pedig a felhívással összhangban valósul meg (a szükséges dokumentálás 

mellett). A kommunikáció feladata – a kutatóintézet-hálózat Hálózati Központjának 

kommunikációs tevékenységével összhangban – a pályázati felhívás meghirdetése és a 

kapcsolódó dokumentumok közzététele a lehetséges érdeklődők minél szélesebb 

körének elérésével, továbbá annak biztosítása, hogy az egyedi fejlesztési projektek a 

projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű nyilvánosság betartásával valósuljanak 

meg. 

• Pályázatok lebonyolítása, értékelése és kiválasztása 

A Működési Kézikönyvben meghatározott eljárásrendek, bírálati és kiválasztási 

folyamatok alapján a KTI elkészíti a pályázatok lebonyolítását szolgáló 

dokumentumokat: 

• a pályáztatást támogató dokumentációs csomag (pl. pályázati felhívás, útmutató, 

pályázati dokumentáció), 

• a pályázatok kiválasztási folyamatát támogató dokumentációs csomag (pl. 

értékelési és kiválasztási szempontrendszer, értékelési sablon, nyilatkozatok), 



 

 

13 

• a kiválasztott pályázatok adminisztrációját támogató dokumentációs csomag (pl. 

sablonok, template-ek elkészítése). 

 

A KTI a szakmai kompetenciájához illeszkedő pályázatokat fogad be az alábbi témakörökben: 

útügyi, légi közlekedési, közlekedésbiztonsági, közlekedésakusztikai, levegőtisztaság-

védelmi és járműtechnikai, közlekedéstervezési és intelligens mobilitási K+F+I. A 

projekteknek feltétlenül illeszkedniük kell a KTI fő profilját jelentő közlekedés/mobilitás más 

kiemelt, horizontális területeihez, így kifejezetten az anyagtudomány/anyagtechnológiák, 

biotechnológia, fenntarthatóság, egészségügy területeihez is kapcsolódnak.  

 

2. A KKV-k számára nyújtott K+F+I szolgáltatás 

A KTI szakterületei a KKV vagy startup cég részére innovációs tanácsadást és támogató 

szolgáltatást nyújtanak a KKV-k vagy startup cégek által megvalósítandó egyedi fejlesztési 

projektekhez. A KKV-k vagy startup cégek projektjeihez kapcsolódó K+F+I szolgáltatásokat 

a KTI kijelölt szakmai projektvezetői irányítják.  

A fejlesztési projektek indulásakor a felek közösen kijelölik a kereteket, így kifejezetten a KTI 

részéről a személyi jogosultságokat (projektvezető, szakmai/fejlesztési vezető, a projektben 

részt vevő szakemberek és adminisztatív-technikai munkatársak) és felhatalmazásokat. A 

projektvezető feladata továbbá a belső folyamatok támogatása, például az esetlegesen a KTI 

szervezeti egységei együttműködésében megvalósuló K+F+I szolgáltatások 

folyamatmenedzsmentje, kommunikációja, a belső elszámolások biztosítása, valamint a KKV 

által igénybe vett támogató szolgáltatások (ld. alább) tervezése, szervezése társosztályokkal. 

A szakmai/fejlesztési vezetők a szakterületek munkatársai, feladatuk egyebek mellett a 

szakmai fejlesztési tervek és műszaki specifikációk elkészítése, egyeztetése a KKV-val, a 

fejlesztési tevékenység koordinálása, a szükséges szakmai humán erőforrás biztosítása, a 

fejlesztések nyomon követése, a szakmai teljesítés felügyelete és garantálása. Feladatuk 

továbbá, hogy a fejlesztések dokumentáltan haladjanak előre, az előre haladásról a Működési 

Kézikönyvben meghatározott módon beszámoljanak. A szervezeti egységek 

együttműködésében megvalósuló projektek esetén feladatuk a fent nem részletezett – azaz 

nem a projektvezető kompetenciájába tartozó – feltételek tisztázása, a folyamatos 

visszacsatoláson alapuló fejlesztés megvalósítása. 

A projektvezetők irányítása mellett a projektcsapatok feladata – az ügyfél igénye esetén – a 

K+F+I feladat pontos meghatározása a felhívással összhangban, tanácsadás, a K+F+I 

tevékenységhez kapcsolódó mentorálás. 

A projektek lezárása után a megvalósult fejlesztések a KKV-nál hasznosulnak, fenntartási 

kötelezettség nélkül. 

 

 

8.  PÁLYÁZATI ÉS MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV 
 

A pályázat megvalósításának ütemterve az alábbiak szerint alakul: 
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Feladat Tevékenység Határidő Felelős 

 

Pályázat kiírása  

A KTI megjelenteti a honlapján a 

Pályázati felhívást, Működési 

Kézikönyvet, Általános Pályázati 

útmutatót, Arculati kézikönyvet, 

sablonokat, nyilatkozatokat 

 

2023.  

február 10-ig 

 

 

KTI 

Pályázatok 

benyújtása 

Folyamatos vagy a teljes költségkeret 

háromszorosának megfelelő pályázat 

beérkezéséig, amelyről a KTI a 

honlapján közleményt tesz közzé. 

 

2023.  

március 10-ig 

Pályázó 

 

 

 

 

Pályázatok értékelése 

A Pályázatok értékelésére 10 munkanap 

áll rendelkezésre, amelynek 

eredményéről a KTI értesíti a Pályázót 

2023. 

március 24. 

 

KTI 

-  hiánypótlás 2023. 

március 31. 

Pályázó 

- elutasítás 2023. 

március 31. 

KTI 

- elfogadás 2023. 

április 7-ig 

KTI 

Támogatás közvetítői 

Okirat kiállítása 

A pozitív minősítésben részesített 

Pályázók részére az okirat és kapcsolódó 

mellékletek kibocsátása, melyek 

tartalmazzák a technológia-, vagy 

szolgáltatás-fejlesztési igény munka-, 

költség- és ütemtervét. 

 

 

2023. 

április 7-ig 

 

KTI 

Projekt feladatok 

végrehajtása 

Pályázatban és Támogatás közvetítői 

Okiratban meghatározott feladatok 

végrehajtása 

2023. 

augusztus 15-ig 

Pályázó 

és KTI 

Támogatás 

elszámolás 

Támogatás közvetítői Okiratban 

meghatározott feladatok végrehajtásának 

záró elszámolása a forrásfelhasználásról 

2023. 

augusztus 31. 

Pályázó 

 

A pályázat tevékenységeit és költségeit a fentiek figyelembevételével szükséges megtervezni. 

 

9. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 
 

A támogatás keretében kizárólag a támogatási kérelem (adatlap) benyújtása napját követő naptól 

felmerült, a KKV-k számára nyújtott  innovációs tanácsadás3 és támogató szolgáltatás4 költsége 

számolható el. 

                                                 
3 A tudástranszfer, a szabványok és az azokat magában foglaló szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, 

segítségnyújtás és képzés. 
4 Laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás biztosítása hatékonyabb termékek, eljárások és 

szolgáltatások fejlesztése céljából. 
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10. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ 

TOVÁBBI FELTÉTELEK 

A nyertes Pályázó a projekt keretében köteles a projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű 
nyilvánossági (PR) tevékenység ellátására, melynek során tájékoztatást nyújt a támogatás összegéről 
és megnevezi a támogatót a meghatározott arculati elemek használata mellett, összhangban 
Támogatás közvetítői Okirat ez irányú előírásaival. 

 
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló részeként, mind a Pályázó, mind a KTI nyilatkozik a 
megvalósítási időszakra vállalt kötelező vállalások teljesüléséről, és köteles indokolni és 
alátámasztani a céloktól való eltéréseket. 

 

 

11. KÖTELEZŐ VÁLLALÁS 
 

(1) Kifejlesztett új termék/szolgáltatás vagy prototípus 
(2) Kidolgozott üzleti terv (Pályázó) 
(3) Nyertes pályázat esetén a Pályázó, mint közvetett kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, 

hogy a projekt keretében végzett együttműködés során, a megállapodott ütemterv szerint, az 
előrehaladást rendszeresen ellenőrzi, az előre haladási jelentést havonta jóváhagyja, és erről 
igazolásokat állít ki a KTI részére . 

 
 

12. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 
 

A pályázatok benyújtásának kezdete: a pályázat kiírásának napja, legkorábban 2023. február 10. A 

pályázatok benyújtásának határideje: Folyamatos, legkésőbb 2023. március 10-ig, vagy a teljes 

költségkeret háromszorosának megfelelő pályázatok beérkezéséig, amely utóbbiról a KTI 

közleményt tesz közzé. 

A pályázati dokumentáció kötelező és egyéb elemeit elektronikusan (a pályázati nyilatkoztat 
kivitelével) e-mailen keresztül kell benyújtani oly módon, hogy a Pályázó a benyújtandó 
dokumentumok mindegyikét kinyomtatja, kitölti, cégszerű aláírásával ellátja, majd ezeket 
digitalizálja és pdf formátumban elküldi az alábbi email címre: 

A pályázati email cím: akh@kti.hu 

Emellett a honlapról elérhető Pályázati nyilatkozatot 1 db eredeti példányban, cégszerűen aláírva, 
tértivevényes postai küldeményként kell megküldeni a KTI részére az alábbi levelezési címre: 

 

Levelezési cím:  KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 

          Stratégiai, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság 

  1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. 

A borítékon fel kell tüntetni a Pályázó nevét, valamint az „AKH Pályázat” feliratot. A borítékban a 
Pályázati nyilatkozat eredeti példányán kívül egyéb dokumentum nem szerepelhet. 
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A pályázat beérkezése napjának az a nap minősül, amelyen a Pályázati nyilatkozat eredeti 
példányának KTI-hez való beérkezése és a pályázati anyag e-mailben való beérkezése egyaránt 
megtörtént. 

A napi postával egyszerre több Pályázati nyilatkozat beérkezése esetén azok sorrendiségét az 
elektronikus benyújtás időpontja határozza meg. 

Amennyiben a Pályázati nyilatkozat eredeti példánya az elektronikus dokumentáció elküldésének napját 
követő 5. napon belül nem érkezik meg a KTI-hez, úgy a pályázat érdemi vizsgálat és hiánypótlási 
lehetőség nélkül automatikusan elutasításra kerül. 

A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség. A pályázati dokumentáció kötelező elemei: 

1) Pályázati adatlap és Támogatási kérelem 
2) A Pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya / aláírás mintája 
3) Pályázati nyilatkozat 
4) A saját forrás meglétét igazoló – 30 napnál nem régebbi – eredeti banki igazolás, 

bankszámlakivonat, hitelígérvény vagy szerződés; 

5) Egyéb nyilatkozatok 

A szükséges dokumentumok a következő webcímről tölthetők le: www.kti.hu 
 

A pályázati dokumentáció elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a 

Pályázót terheli. 

 
 

13. A TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE 
 

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztika Intézet Nonprofit Kft. 

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. 
 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Felhívás meghirdetésének napjától az alábbi 

elérhetőségen, kizárólag írásban kérhető: 

email cím: akh@kti.hu 

 

A fenti email címre a pályázati felhívás tartalmával kapcsolatosan 2023. február 10., 18:00 óráig 

beérkezett kérdések legfeljebb 5 munkanapon belül a KTI honlapján (www.kti.hu) írásban kerülnek 

megválaszolásra. 
 

 

14. A PÁLYÁZÓK KIÉRTESÍTÉSE 

A pályázati döntésről a Pályázókat a KTI az elbírálást követően, a pályázat befogadásától számított 
10 munkanapon belül értesíti emailen keresztül megküldött közlemény formájában. 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredménye nyilvános, a nyertes pályázatok főbb adatai 
(Pályázó neve, projekt neve) a www.kti.hu weboldalon publikálásra kerülnek. 

Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. 
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A döntés ellen a Pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. 

Az Ávr. 102/D. §-a szerint a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a 
pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatás közvetítői Okirat kiadására, a 
költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint 
jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a Támogatás közvetítői Okiratba ütközik. A kifogást a KTI-
nek kell címezni és az akh@kti.hu e-mail címen benyújtani az Ávr. 102/D. §-a szerinti határidőben 
és tartalommal. A tartalmi értékeléssel szemben kifogásnak helye nincs. 
 
 

15. TÁMOGATÁS KÖZVETÍTŐI OKIRAT KIÁLLÍTÁSA 
 
A támogatási döntésről szóló értesítés tartalmazza a Támogatás közvetítői Okirat kiállításának 
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatás 
igénybevételére a Támogatás közvetítői Okirat keretei között van lehetőség. 
 

Amennyiben a Támogatás közvetítői Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen Kézikönyv 
szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló 
értesítés kézbesítését követő 5 munkanapon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában 
Támogatás közvetítői Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül. 

A KTI a beérkezett iratokat megvizsgálja, és amennyiben a Támogatás közvetítői Okirat kiállításához 
szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a KTI a 
kedvezményezettet, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás 
időtartama a KTI-re vonatkozó, a kiértesítéstől számított Támogatás közvetítői Okirat kiállítási 
határidejébe nem számítandó bele. 

A Pályázó felelőssége, hogy a pályázati adatlapon olyan hivatalos elektronikus levelezési címet 
tüntessen fel, amelyet napi gyakorisággal ellenőriz és elérhető. A támogatói döntés hatályát veszti, 
ha a kedvezményezett a fent megjelölt hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőben nem, vagy 
nem a hiánypótlási felhívás szerinti tartalommal nyújt be hiánypótlást. 

A Támogatás közvetítői Okirat kiállításához szükséges valamennyi feltétel határidőben való 
teljesülése esetén a KTI Támogatás közvetítői Okiratot állít ki a közvetett kedvezményezett részére. 

Hatályát veszti a támogatási döntés, ha az Okirat a támogatásról szóló értesítésben megjelölt 
határidőtől számított további 5 munkanapon belül a Pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb 
okból nem állítható ki. A Támogatás közvetítői Okirat kiállíthatóságának meghiúsulásáról a KTI 
elektronikus úton értesíti a Pályázót. 

Ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, az Ávr. 75.§ (2) bekezdés h) pontjával 
összhangban a kedvezményezettnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az 
annak megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében a szükséges jogi lépéseket 
megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta. 

A Támogatás közvetítői Okirat kiállításához a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok 
(különösen az Ávr. 75.§ (2)-(4) bekezdései, valamint az Ávr. 84.§ (2) bekezdése szerinti), illetve a 
KTI által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

 

mailto:akh@kti.hu
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• a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett 
felhatalmazó levél a kedvezményezett fizetési számlájára a Támogatás közvetítői Okirat 
aláírási napjától a projekt zárás utáni 40. munkanapig terjedő hatállyal; 

• a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd 

vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának 

eredeti példányát vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát vagy az aláírási 

címpéldány közjegyző által kiállított eredeti példányát; 

• a saját forrás meglétét igazoló – 30 napnál nem régebbi – eredeti banki igazolás, 

bankszámlakivonat, hitelígérvény vagy szerződés; 

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a 25%-os (esetenként az 50%-os) önrész 
nem kerül kifizetésre, vagy a projekt szállítása a KTI felelősségi körén kívül eső okokból meghiúsul, 
vagy a megállapodott projekt terv szerinti teljesítés esetén sem kerül teljesítésigazolásra a 
technológia- vagy szolgáltatásfejlesztési igény, akkor a KTI az őt megillető összegre a felhatalmazó 
levélben szereplő bankszámla terhére azonnali beszedési megbízást nyújthat be. 

A költségvetési támogatások felhasználását közbeszerzés alkalmazásához kell kötni, amennyiben 

ennek feltételei a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti fennállnak. 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 

fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek 

megállapítása és betartása a KTI és a közvetett kedvezményezett egymás között jogviszonya 

vonatkozásában KTI feladata. 

 

 

16. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 
 

A projektek pénzügyi elszámolásának részleteit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

A támogatással kapcsolatos szerződéses 
kötelem 

A NKFIH az AKH konstrukció keretében a KKV-k 

részére állami finanszírozást biztosít technológia 

(termék vagy prototípus)-, vagy szolgáltatás- 

fejlesztéseik megvalósításához 

A program keretében a KTI, mint AKH hálózati tag 

kezeli a támogatási forrást. 

Így szerződéses kapcsolat a KTI és a támogatott Pályázó 

KKV-k között jön létre. 

A KTI által nyújtott szolgáltatás A KTI innovációs tanácsadást és támogató szolgáltatást 
magában foglaló K+F+I szolgáltatást nyújt a KKV 
Pályázók számára. 

Ennek a szolgáltatásnak: 

o a 75%-át (esetenként az 50%-át) az NKFIH által 

nyújtott támogatás, 
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o a 25%-át (esetenként az 50%-át) a KKV Pályázó 

önrész fedezi. 

Támogatás (75%, esetenként 50%) A KTI-nek a támogatást az NKFIH felé kell elszámolnia. 

A támogatással szembe kell vezetnie a költségszámlákat 
(innovációs tanácsadás, támogató szolgáltatás), illetve 
be kell mutassa a KKV Pályázó önrész számláját. 

Önrész (25%, esetenként 50%) A projekt megvalósítás önrészét a KKV Pályázó fedezi. 

 

 

 

 

 

Pénzügyi folyamat 

A projekt befejezésekor a KKV Pályázó teljesítés 
igazolást állít ki a teljes szolgáltatásról. 

A KTI: 
o a költségszámlák mentén elszámolja az NKFIH felé 

a támogatást 

o a kiállított teljesítési igazolás alapján a KKV 
Pályázó felé kiállítja a számlát a KTI által nyújtott 
szolgáltatásról 

KKV Pályázó teljesítésigazolás o A szolgáltatás teljes költsége (100%) 

o a támogatás összege (a támogatási szerződés szerint 
75%) 

o Összegzés, azaz az önrész (25%) értéke 

 
 
KTI számla a KKV Pályázó felé 

o A szolgáltatás teljes költsége (100%) 

o (-) a támogatás összege (a támogatási szerződés 
szerint) (-75%, esetenként -50%) 

o Összegzés, azaz az önrész (25%, esetenként 50%) 

értéke 
 

 

 

17. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
 
A pályázati adatlappal és a benyújtandó mellékletekkel együtt képezik a pályázati dokumentációt és 
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás,  a Működési Kézikönyv, 
a különböző nyilatkozatok és a benyújtandó mellékletek letölthetők a www.kti.hu honlapról. 
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18. TÁJÉKOZTATÁS 

 
A támogatást elnyerő Pályázó számára a KTI felé alapvető tájékoztatási kötelezettség az alábbi 
esetekben áll fenn: 

• A tulajdonosi körben történő változás 

• Fizetésképtelenség, csődeljárás 

• Bankszámla változás, új bankszámla nyitás 

 

 

19. ELLENŐRZÉS 
 

A pályázatok kapcsán felmerült – a támogatással kapcsolatos – szabálytalansági és elszámolási 
kockázatokat is teljes mértékben a KTI viseli, és amennyiben e tekintetben visszafizetési 
kötelezettség is megállapításra kerül, azt a KTI köteles teljesíteni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap részére. 

 
A pályázati ellenőrzést a KTI végzi. Az ellenőrzés idejére a közvetett kedvezményezettnek szükség 
szerint rendelkezésre kell állnia. 

A projekt megvalósítási időszakát követően az alábbi kötelezettségek állnak fenn, mind a közvetlen, 
mind a közvetett kedvezményezett vonatkozásában: 

• ellenőrzéstűrési kötelezettség: az NKFI Hivatal, továbbá minden jogszabályban, vagy egyéb 

megbízásban, szerződésben feljogosított ellenőrző szervezet ellenőrzésének tudomásul vétele 

és az abban való közreműködés kötelezettsége a projekt lezárását követő 5 évig, 

• dokumentumok megőrzési kötelezettség a projekt lezárásától számított 10 évig. 

 
-o- 

 

 

 


