Fogalomtár
a „K+F projektek támogatása” c. pályázati útmutatóhoz
Egyéb kisegítı személyzet
Pl. laboránsok, a kísérleti rendszer összeállításában résztvevı szakmunkások.

Egyéb mőködési (dologi) kiadások
A mőködési kiadások közül a nem személyi kiadások és nem külsı megbízás költsége, pl. a
projekttevékenység keretében felhasznált szolgáltatások anyagok és fogyóeszközök költségei. A
felhasznált szolgáltatások lehetnek elkülönítetten nyilvántartható közösségi szolgáltatások (pl.
energia, távközlés), vagy a projekt érdekében igénybe vett speciális szolgáltatások (pl. adatbanki
szolgáltatások, bérleti díj, a projekttevékenység melléktermékeinek, hulladékainak ártalmatlanítása,
ırzı-védı szolgáltatás, kártevık irtása stb.).
Fióktelep
A szervezetnek a bejegyzett székhelyétıl földrajzilag eltérı helyen bejegyzett, telephelye,
amelyen a szervezet számára profitorientált gazdasági tevékenységet folytatnak. A fióktelep
nem rendelkezik jogi személyiséggel.
Független felek
Jelen pályázatban egy tranzakció költsége akkor számolható el, ha az a kis- és
középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 4. §-a szerinti
önálló vállalkozások között jött létre.
Emellett nem tekinthetı függetlennek az a kiválasztott szállító vállalkozás, ha abban a pályázó
tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy annak vezetı tisztségviselıje, könyvvizsgálója,
felügyelı bizottsági tagja. Nem tekinthetı továbbá függetlennek a kiválasztott alvállalkozó
személy vagy a kiválasztott szállító vállalkozás, ha annak tulajdonosa, vezetıje,
tisztségviselıje
a) a pályázóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
vagy a kiválasztást megelızı 3 éven belül állt;
b) a pályázónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója;
c) a pályázó gazdálkodó szervezet fenntartójával, tulajdonosával, felügyeleti szervével
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
d) a pályázó gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy annak
vezetı tisztségviselıje, könyvvizsgálója, felügyelı bizottsági tagja.
Független szakértı
A pályázótól, illetve a kedvezményezettıl, a közremőködı szervezettıl, valamint a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivataltól független szakértı, akinek a szakértıi tevékenység
ellátására vonatkozó szerzıdés kivételével a felsoroltak egyikével sincs elfogultságra okot adó
kapcsolata.
Ipari kutatás
Jelen pályázat keretében az ipari kutatás célja olyan találmányértékő összefüggések feltárása a
mőszaki és természettudományok területén, amelyet eddig semmilyen formában nem
publikáltak, és mások számára nem tették hozzáférhetıvé. Lényeges követelmény, hogy a
kutatás eredménye kísérleti fejlesztésben felhasználható, gazdaságilag hasznosítható legyen
azok számára, akiknek a kutatás eredményét hozzáférhetıvé teszik. Jelen pályázat keretében a
természeti erıforrások utáni kutatás és a rutinszerő szoftverfejlesztés nem minısül ipari
kutatásnak.

Példák a rutinszerő szoftverfejlesztésre:
• ismert és rendelkezésre álló módszerek és szoftvereszközök alkalmazása a vállalati
szoftver- és információs rendszer-fejlesztésben,
• a meglévı rendszerek támogatása,
• számítógépes nyelvek konvertálása és/vagy fordítása,
• felhasználói funkciók hozzáadása az alkalmazási programokhoz,
• a rendszerek hibáinak kiküszöbölése (vírustalanítás),
• a meglévı szoftver adaptációja,
• felhasználói dokumentáció kidolgozása.
Kísérleti fejlesztés
Jelen pályázat keretében a kísérleti fejlesztés célja mőszakilag vagy biológiailag új (valamely
piacon eddig nem elérhetı) termékek, technológiák (gyártási eljárások), szolgáltatások
kifejlesztése, vagy a piacon elérhetık lényeges továbbfejlesztése, versenyképesebbé tétele.
Alapkövetelmény, hogy a kísérleti fejlesztés eredménye gazdaságilag hasznosítható legyen a
fejlesztı számára, vagy azok számára, akiknek a fejlesztés eredményét hozzáférhetıvé teszik.
Nem minısül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban,
létezı szolgáltatásokon végzett rutinszerő változtatás, még ha az az adott termék, eljárás,
folyamat vagy szolgáltatás fejlıdését is eredményezi.
Kis- és közép-vállalkozás (KKV):
A KKV minısítés alapvetı feltételei:
KKV-nak minısül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 fınél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelı forintösszeg, vagy
mérlegfıösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelı forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minısül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 fınél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelı
forintösszeg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti mutatók szerinti értékelés nem elégséges annak
eldöntéséhez, hogy az adott vállalkozás KKV-nak minısül-e, vagy sem. A KKV minısítés
teljes feltételrendszerét a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. tv. tartalmazza.
Konzorcium
Jelen pályázat keretében a konzorcium az abban részes felek (tagok) polgári jogi
szerzıdésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttmőködése egy kutatásfejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából. Értelemszerően a
konzorcium tagja olyan képességekkel rendelkezik, amelyekkel a többi konzorciumi tag nem,
és ugyanakkor ezek a képességek nélkülözhetetlenek a projekt megvalósításához. Ebbıl
következik, hogy a konzorcium tagjai a projekt megvalósítása érdekében egymásnak nem
számlázhatnak, azaz egyik tag sem lehet a másik vagy a többi alvállalkozója. A konzorcium
ügyeiben az általános és kizárólagos felelıs a konzorciumvezetı. A támogatási szerzıdés
megvalósítása vonatkozásában konzorciumvezetı rendelkezik jogokkal, ıt terhelik a
kötelezettségek és a pénzügyi elszámolásért is ı felel.
Közremőködı szervezet
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérıl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.
29.) Korm. rendelet értelmében az Alapot kezelı Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a

pályázatkezelés és a szerzıdéskezelés egyes feladatainak ellátásával közremőködı szervezetet
bízhat meg. Ez a pályázó vagy a támogatás kedvezményezettje számára azt jelenti, hogy ık a
közremőködı szervezettel, illetve annak ügyintézıjével kerülnek kapcsolatba pályázati és
szerzıdéses ügyeik intézésénél. A Közép-magyarországi Régióban a MAG Zrt. a közremőködı
szervezet, a többi hat régióban a Regionális Fejlesztési Ügynökség.
Kutatóhely
Jelen pályázat keretében kutatóhelynek minısül a természettudományok és a mőszaki
tudományok terén kutatás-fejlesztési kapacitásokat fenntartó és mőködtetı felsıoktatási
intézet, költségvetési körbe tartozó kutatóintézet (MTA kutatóintézet, ágazati kutatóintézet),
költségvetési szerv, kutató intézménye (pl. felsıoktatási intézményhez tartozó vagy
önkormányzat által fenntartott olyan klinika, amelyben kutatási tevékenység is folyik), jogi
személyiséggel rendelkezı nonprofit és alapítványi kutatóintézet.
Kutatási szervezet
Olyan kutatóhely, amelynek - jogállásától és finanszírozási módjától függetlenül - elsıdleges célja az
alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás,
közzététel vagy technológiaátadás útján. Ezen kutatóhelyek minden nyereséget ismét ilyen
tevékenységekbe, eredményeik terjesztésébe vagy oktatásba fektetnek. Azok a vállalkozások, melyek
befolyással lehetnek adott kutatási szervezetre, így például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek
preferenciális hozzáférést a szervezet kutatási kapacitásaihoz vagy az általa elért kutatási
eredményekhez.

K+F eszköz és a K+F tevékenységet támogató szoftver
Jelen pályázati felhívás keretében ez olyan leírható eszköz vagy szoftver, amelyet a
beszerzésétıl számítva 3 évig kizárólag a projekt céljának megfelelıen, kutatás-fejlesztési
tevékenységben használnak, és amelyet ebben az idıszakban a támogatást nyújtó
hozzájárulása nélkül sem eredeti formájában, sem átalakítással nem alkalmaznak termelési
vagy üzletszerően nyújtott szolgáltatási tevékenységet szolgáló feladatok ellátására. A tilalom
nem vonatkozik a K+F szolgáltatás nyújtására, azaz a megbízás alapján végzett K+F
tevékenységre.
A kutatás-fejlesztést szolgáló laboratóriumi fogyóeszközök nem tartoznak ebbe a kategóriába.
Nehéz helyzetben lévı vállalkozás
1. Akkor tekinthetı egy vállalkozás nehéz helyzetben lévınek, ha az képtelen - akár saját
erejébıl, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezıi által biztosított források
révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külsı
beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy
középtávon feladja üzleti tevékenységét.
2. Valamely vállalkozás, méretétıl, illetve a körülményektıl függetlenül, akkor tekinthetı
nehéz helyzetben lévınek, ha:
a) korlátolt felelısségi alapon mőködı társaság esetén jegyzett tıkéjének több mint a fele
nincs meg, és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el; vagy
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelısséggel bírnak a társaság
tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tıkének több mint a fele nincs meg,
és annak több mint egynegyede az elızı 12 hónap során veszett el; vagy
c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás
kritériumainak.
3. Egy vállalat a 2. pontban hivatkozott feltételek hiányában is nehéz helyzetben lévınek
tekinthetı, amennyiben egy vállalkozás nehéz helyzetére utaló szokásos jelek mutatkoznak,
mint a növekvı veszteségek, a csökkenı forgalom, a felhalmozódó leltári készletek, a fölös

kapacitás, a lanyhuló pénzforgalom, a növekvı adósságok, az emelkedı kamatköltségek és a
zuhanó vagy nullára leírt nettó eszközérték. Súlyos helyzetben nem kizárt, hogy a vállalkozás
már fizetésképtelenné vált, vagy kollektív felszámolási eljárást indítottak ellene.
Prototípus
A kifejlesztendı terméknek a modellje, amelyik rendelkezik a kifejlesztendı termék minden,
elıre eltervezett tulajdonságával, de kereskedelmi forgalomba nem hozható, illetve erre nem
alkalmas.
Szövetkezet
Jelen pályázati felhívás keretében az a 2006. évi X. tv. 7. §-ában meghatározott szervezet,
amely profitorientált gazdasági tevékenységet folytat.

További általános költségek
A projekt megvalósításában résztvevı szervezetnél felmerülı olyan, belsı szabályzat szerint
nem elkülönített költségek, amelyeket valamilyen számítás alapján osztanak föl és terhelnek
rá az egyes tevékenységek, adott esetben a projekttevékenység költségére. Ilyenek általában a
nem elkülönítetten könyvelt közösségi szolgáltatások (villamos energia, gáz, ivóvíz,
kommunális szennyvíz, távközlés, internet) költségei, pl. az egyetem esetében a teljes éves
főtési költség, amelyet pl. a projektben résztvevı laboratórium alapterületével, valamint a
projekttevékenység idıtartamával arányoson osztanak le és terhelnek rá a projektre.

