1. Az „Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása a
vállalkozásba” kötelező vállalás választása esetén ki számít új foglalkoztatottnak?
Az új foglalkoztatott minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítéssel rendelkező
alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítéssel rendelkező, a
projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személy kell, hogy legyen, aki a
projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként
részt vesz.
2. Amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítás során foglalkoztat
egy MSC végzettséggel rendelkező fejlesztő mérnököt kutató-fejlesztőként,
azonban a projekt megvalósításában a mérnök nem vesz részt, abban az esetben
beleszámítható a kötelező létszámtartási vállalásba, mint K+F foglalkoztatott?
A Felhívás 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a létszámtartás tekintetében tett vállalás
esetében csak és kizárólag a projektben résztvevő minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy
MSC képzettséggel, valamint a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező
kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet létszám adata vehető figyelembe. Tehát azon
fejlesztő mérnök, aki nem vesz részt a projektben, nem járulhat hozzá a vállalt létszámhoz. Csak
abban az esetben számítható be a létszámtartásba, ha részt vesz a projektben.
3. Elszámolható-e a projektben olyan személy bére is, akik megfelelő szakmai
tapasztalattal, azonban csak középfokú végzettséggel rendelkezik?
Igen, elszámolható azon középfokú végzettséggel rendelkező foglalkoztatott bérköltsége, aki a
projektben részt vesz. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a létszámtartás tekintetében tett
vállalásba nem számítható bele a középfokú végzettséggel rendelkező, kizárólag a projektben
résztvevő BSC vagy MSC képesítéssel rendelkező kutató-fejlesztők és/vagy technikus
segédszemélyzet.
4. Teljesítettnek minősül-e a kötelező létszámtartási vállalás abban az esetben, ha a
támogatást igénylő a projekt során felvesz egy új BSC vagy MSC képzettséggel és
a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személyt, aki a
projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus
segédszemélyzetként részt vesz, azonban a projekt befejezéséig a támogatást
igénylő foglalkoztatottjainak száma (alkalmazott vagy megbízási szerződéssel
rendelkező foglalkoztatottak) összességében csökken?
A kötelező létszámtartási vállalás abban az esetben minősül teljesítettnek, ha a támogatást igénylő
foglalkoztatásában álló, minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű alkalmazott
vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű, a projekthez kapcsolódó
szakirányú végzettséggel rendelkezők száma (alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező
foglalkoztatottak) a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig nem csökken a projekt
kezdés időpontjában fennálló létszámhoz képest, amely legalább 1 fő. A vállalás akkor nem
minősül teljesítettnek, amennyiben a létszámtartással érintett munkavállaló(k) munkaviszonya
időarányosan nem éri el a vállalás 75%-át.
5. Teljesítettnek minősül-e az „Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet
bevonása a vállalkozásba” kötelező létszámtartási vállalás abban az esetben, ha a
támogatást igénylő a projekt során felvesz egy új BSC vagy MSC képzettséggel és
a projekthez kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkező személyt, aki a

projekt megvalósításában kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus
segédszemélyzetként részt vesz, azonban a projekt befejezéséig a támogatást
igénylő foglalkoztatottjainak száma (alkalmazott vagy megbízási szerződéssel
rendelkező foglalkoztatottak) összességében nem nő?
Az új foglalkoztatott bevonása vállalás abban az esetben minősül teljesítettnek, ha a támogatást
igénylő foglalkoztatásában álló, minimum napi 4 órában dolgozó BSC vagy MSC képesítésű
alkalmazott vagy megbízási szerződéssel rendelkező BSC vagy MSC képesítésű, a projekthez
kapcsolódó szakirányú végzettséggel rendelkezők száma (alkalmazott vagy megbízási szerződéssel
rendelkező foglalkoztatottak) a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig növekszik
legalább 1 fővel. A vállalás akkor nem minősül teljesítettnek, amennyiben a kötelező vállalással
érintett munkavállaló(k) munkaviszonya időarányosan nem éri el a vállalás 75%-át.
6. Kik számára választható a „Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet
megtartása” kötelező vállalás?
A „Kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet megtartása” kötelező vállalást azon
támogatást igénylőknek áll módjában választani, akik a projekt megkezdését megelőzően
foglalkoztattak kutató-fejlesztő munkatársként vagy technikus segédszemélyzetként BSC vagy
MSC képesítéssel rendelkező alkalmazottat minimum napi 4 órában.
7. Benyújthatnak-e támogatási kérelmet azon támogatást igénylők, akik a projekt
megkezdését megelőzően nem foglalkoztattak sem kutató-fejlesztő, sem
technikus segédszemélyzet alkalmazottat?
Igen, azonban ebben az esetben az „Új kutató-fejlesztő vagy technikus segédszemélyzet bevonása
a vállalkozásba” kötelező vállalást szükséges választaniuk.
8. Mit tekint az NKFI Hivatal üzleti tervnek, szakmai támogató vélemény kiadása
kapcsán?
A 2-5 oldalas üzleti terv az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen
(kfivelemeny.nkfih.gov.hu) kitöltött szakmai vélemény iránti kérelem.
9. Mit kell tartalmaznia a pénzügyi tervnek?
A pénzügyi tervnek alapvetően költségtervet és bevételtervet szükséges tartalmaznia.
10. Amennyiben korábban a vállalkozás a Felhívás 3.1. pontjában részletezett NKFI
Alap és/vagy GINOP és/vagy VEKOP felhívás keretében támogatást nyert el,
megkapta a Támogatói okiratot vagy hatályba lépett a Támogatási szerződés, de a
projektet végül nem valósította meg, visszavonta a támogatási kérelmét,
felbontotta a Támogatói okiratot vagy a Támogatási szerződést, illetve
forráslehívásra nem került sor, abban az esetben is kizárásra kerül a támogatást
igénylők köréből?
Nem, ebben az esetben jogosultak a támogatási kérelem benyújtására, viszont a támogatói
jogviszony megszüntetését/megszüntetésre vonatkozó szándékot igazolni szükséges,
megszüntetésről szóló dokumentum másolatával

11. A projekt keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a támogatást
igénylőt terheli-e továbbfoglalkoztatási kötelezettség az egy éves fenntartási
időszakra vonatkozóan?
A bérköltségek vonatkozásában nincs fenntartási időszak, nem terheli továbbfoglalkoztatási
kötelezettség a támogatást igénylőt. A projekt fizikai befejezése a mérvadó a vállalások
teljesítésében. A Felhívás 7. pontjában foglaltaknak megfelelően csak és kizárólag immateriális
javak vagy eszköz(ök) beszerzése esetén szükséges 1 éves fenntartási időszakot vállalni.
12. Mely gazdasági feltétel teljesítésébe számítható bele partner és/vagy kapcsolt
vállalkozás gazdasági adata?
A gazdasági feltételeket a vállalkozásnak önállóan kell teljesíteni, a partner és/vagy kapcsolt
vállalkozás(ok) adatai nem számolhatóak össze.
13. Mikor kell figyelembe venni a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások adatait?
A KKV minősítés megállapításánál a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások adatait, a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján szükséges figyelembe venni. A Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalmának összeszámítása esetében pedig a kapcsolt vállalkozás
adatait kell figyelembe venni.
14. A Felhívásban előírt minimum 2 fős átlagos statisztikai létszámot lehet teljesíteni
a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások adataival együtt?
Nem lehet.
15. A szakmai vélemény iránti kérelemben kitölthetők a gazdálkodási adatok a 2019.
évi üzleti beszámoló alapján, ha alapító határozat hiányában nincs lezárva? A
támogatási kérelem benyújtásakor az üzleti évre vonatkozó alapítói határozat már
rendelkezésre fog állni.
A leírtak alapján a 2019. évi beszámoló adatai nem elfogadhatóak, mert a Felhívás 3.2. pontja
alapján amennyiben a 2019. évi teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó
beszámoló a kfivelemeny.nkfih.gov.hu elektronikus felületen benyújtott kérelem benyújtásáig
nem kerül közzétételre, úgy a jogosultsági gazdasági feltételeket a pályázónak a 2018. évi teljes
(365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, közzétett beszámolót alapul véve kell teljesítenie.
Továbbá a Felhívás 3.3. pontja rögzíti, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat
(támogatási kérelem) érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha a jogosultsági gazdasági
feltételek teljesítése érdekében rögzített adatokat tartalmazó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre
vonatkozó
beszámoló
nincs
közzétéve a https://e-beszamolo.im.gov.hu
oldalon. A közzétételnek meg kell történnie a kfivelemeny.nkfih.gov.hu elektronikus felületen
benyújtott kérelem benyújtásáig.
16. A Felhívásban rögzített jogosultsági gazdasági feltétel előírja, hogy a pályázó
utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti
átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 2 főnél. Cégbeolvadás
esetén ezt a feltételt hogyan kell értelmezni?

A pályázó cégnek az egyszerűsített éves beszámolója szerint kell vizsgálni az átlagos statisztikai
állományi létszámot, amely az éves beszámoló kiegészítő melléklet részében található meg (Sztv.
91. § a) pont, 133. § (4) bek. c) pont). Ha ez alapján a létszám minimum 2 fő, akkor tud csak
pályázni a cég.
17. Mely költségek alátámasztására kell árajánlatot benyújtani?
Az Általános Útmutató 9.2. pontja alapján minden alábbi költségtétel alátámasztására 3 db (a
kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében igénybevett szolgáltatás
vonatkozásában 1 db) érvényes árajánlat beszerzése szükséges a támogatási kérelem benyújtásáig.
A támogatási kérelemhez az adott költségtétel alátámasztására csak a kiválasztott és a
költségvetésbe tervezett ajánlatot szükséges csatolni.
Árajánlatok csatolása szükséges az alábbi költségsorok alátámasztásához:
− 11. Immateriális javak
− 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
− 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
− 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
 Az 52. Igénybe vett szolgáltatások költségeinek alátámasztásához

Innováció bevezetésére irányuló tevékenység, Adaptív innovációs
tevékenység és Fejlesztési tevékenység esetén az árajánlatokat már a
kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületre is szükséges csatolni.

18. A bérköltséget személyenként kell rögzíteni EPTK felületen vagy elegendő
kategóriánként felvinni az összesített béradatokat és a szöveges részben
részletezni annak megoszlását?
EPTK felületen a Költségvetés funkció kitöltésekor az 54. Bérköltség, az 55. Személyi jellegű
egyéb kifizetések és az 56. Bérjárulék költség kategóriák nem személyenkénti megbontásban
kérjük rögzíteni, hanem tevékenységenként és munkakörönként (kutató-fejlesztő munkatárs,
technikus segédszemélyzet) összesítve a teljes projekt futamidő vonatkozásában.
A kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületen az 54. Bérköltség, az 55. Személyi jellegű egyéb
kifizetések és az 56. Bérjárulék költség kategóriák megbontására sincs szükség.

