7. Fogalomtár
ÁHT azonosító:
a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]
Alapkutatás:
2003. évi XC törvény szerint az általános tudományos és technikai tudásanyag b,vítése, mely nem
kapcsolódik ipari vagy kereskedelmi célkit/zéshez.
Aláírási címpéldány:
meghatározott tartalmi és formai kellékekkel rendelkez,, közjegyz, által hitelesített okirat, amely
tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosultak - cégjegyzésre jogosultak - aláírásának
mintáját. A KPI elfogadja a számlavezet, bank, illetve a Magyar Államkincstár által jóváhagyott
aláírás bejelent, másolatát is.
Alkalmazott kutatás:
Ld. ipari vagy alkalmazott kutatás.
Államháztartási alrendszer:
a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. szerint az államháztartás alrendszerei:
•
a központi költségvetés
•
elkülönített állami pénzalapok
•
a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok
•
a társadalombiztosítás
Audit:
a végrehajtástól független tevékenység. Célja, hogy a (belsõ vagy külsõ) ellenõr képes legyen
kifejteni független véleményét arról, hogy egy szervezet tevékenységét az elõre meghatározott
ismérvek alapján végezték-e el.
Azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás:
a támogatási szerz,dés kedvezményezettjének számlavezet, pénzintézete által elfogadott
felhatalmazás, amellyel a kedvezményezett felhatalmazza a pénzintézetet arra, hogy a KPI - mint
jogosult - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. eseteire vonatkozó követelését a megadott számláról
beszedje.
Beruházás:
133/2004 (IV.29.) Kormányrendelet mellékletének 1.b. pontja.
Cégkivonat:
a cégbíróság által kiállított okirat, amely hitelesen tanúsítja a cégjegyzék fennálló adatait. A KPI
elfogadja az eredeti cégkivonatot és az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából kinyomtatott
cégkivonat közjegyz, által hitelesített másolatát is.
Cégszer& aláírás (cégjegyzés):
olyan írásbeli jognyilatkozat, amelyet a társaság képviseletére jogosult személy a társaság nevében,
meghatározott formában tesz (ld. aláírási címpéldány). Olyan szervezet esetében, amely nem
gazdasági társaság, cégszer/ aláírás a szervezet képviseletére jogosult személynek a szervezet
nevében aláírt jognyilatkozata. (A cégszer/ aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet

megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott bet/vel kiírt) teljes neve és aláírása. A
pályázattal kapcsolatos ügyekben nem kötelez, a bélyegz, használata, de ha használják, akkor
következetesen használni kell.)
Célkit&zés:
A pályázónak (konzorciumnak) a projektjavaslat megvalósításával elérend, alapvet, céljai.
Cs*d, felszámolás, végelszámolás:
Az 1991. évi XLIX. törvény szabályozza a cs,deljárást, a felszámolási eljárást és a végelszámolást.
Ennek rendelkezései szerint:
A cs,deljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a cs,degyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kezdeményez, illetve cs,degyezség megkötésére tesz kísérletet.
A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli
megszüntetése során a hitelez,k a fenti törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.
A végelszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó
szervezet - a jogutód nélküli megsz/nését elhatározva - a hitelez,it kielégíti.
Egyéb forrás:
A projekt összköltségének az a része, amely a pályázó (konzorcium) rendelkezésére áll a saját
forrásán és a KPI által nyújtott támogatáson felül. Egyéb (támogatási) forrás a hazai központi-,
vagy önkormányzati költségvetési szerv (beleértve a területfejlesztési tanácsok) által nyújtott
pénzeszköz.
El*leg:
A 133/2001 Korm. rendelet 18.§ rendelkezéseinek értelmében lehet,ség van több részletben
történ, el,legfizetésre a finanszírozás évenkénti ütemének figyelembevételével. Az el,leg
folyósításáról a támogatási szerz,désben kell rendelkezni. Az el,legrész átutalása csak az el,z,
el,legrész felhasználásáról szóló szakmai beszámoló elfogadása és pénzügyi elszámolása után
kerülhet sor. Az egyes el,legrészekkel a folyósítástól számított 12 hónapon belül el kell számolni.
El,leg igénybevétele esetén – a költségvetési szervek kivételével – a támogatási összeg utolsó
10%-a csak a szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után folyósítható.
Elszámolható költségek:
133/2004 (IV.29.) mellékletének 8. pontja alapján kizárólag az adott kutatási programban részt
vev,k (kutatók, technikusok, kisegít, személyzet stb.) személyi jelleg/ ráfordításai, kizárólag és
folyamatosan kutatási célra használt eszközök (m/szerek, berendezések) bekerülési értéke,
valamint kizárólag a kutatási célra használt immateriális javak bekerülési értéke.
70/2001/EK rendelet szerint a szaktanácsadási és hasonló szolgáltatások költségei, melyek
kizárólag a kutatási tevékenységhez kerültek felhasználásra, beleértve a küls, forrásokból vásárolt
kutatásokat, m/szaki ismereteket, szabadalmakat is, közvetlenül a kutatási tevékenység miatt
felmerült pótlólagos általános költségek, valamint közvetlenül a kutatási tevékenység miatt
felmerült egyéb m/ködési költségek (pl. anyagköltség, közm/díjak és hasonló termékek)

Eredmény:
olyan m/szaki leírás, publikáció, prototípus stb., amelyet a pályázó (konzorcium) a KPI-nak egyegy munkaszakasz befejeztével átad, ill. bemutat, és amellyel kézzelfogható, ellen,rizhet, módon
igazolni tudja, hogy a szerz,désben vállaltakat teljesítette.
Eredményesség:
egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása
közötti kapcsolat. (A 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2§ 66 pont.)

Értékelés:
a programok tervezésének és megvalósításának független, kritikus elemzése vagy tanulmányozása.
Az értékelés vizsgálhatja a már elért hatást, vagy a kívánt hatás elérése érdekében alkalmazott
eljárásokat és módszereket.
Érték a pénzért:
a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztési projektek eredményességének egyik mér,száma, ami azt
fejezi ki, hogy a projektre fordított közpénz hogyan térül meg, milyen eredményt hoz. Ennek
megítélése gyakran az értékel, becslésére van bízva, mert a kutatás-fejlesztésre általánosan
jellemz, az, hogy eredményei hosszabb id, alatt, és nem közvetlenül a K+F tevékenységet végz,
szervezetnél, és nem is mindig pénzben kimutathatóan hasznosulnak. Érték például az emberi
egészséget vagy a környezet megóvását segít, eljárás akkor is, ha a vállalkozásoknál nem lehet
pénzügyi eredményt kimutatni; részben éppen az ilyen hatások miatt indokolt e témák közpénzb,l
történ, támogatása.
Fenntartható fejl*dés:
A környezetvédelemhez szorosan kapcsolódik a fenntartható fejl,dés fogalma. Az ENSZ
Környezet és Fejl,dés Világbizottsága 1987-ben „Közös jöv,nk” címmel kiadott jelentésében a
fenntartható fejl,dés fogalmát a következ,képpen határozta meg: „a fenntartható fejl,dés olyan
fejl,dés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jöv, nemzedékek
esélyét arra, hogy ,k is kielégíthessék szükségleteiket”. A fenntartható fejl,dés három alappilléren
nyugszik: a társadalmi, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen,
kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböz, fejlesztési stratégiák, programok
kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. Ezt az elvet az Európai Unió
is elfogadja és érvényesülését különböz, intézkedésekkel segíti.
Gantt táblázat:
olyan ütemterv, amely a munkaszakaszokat, a munkaszakaszokon belül a feladatokat és
részfeladatokat, továbbá az elvégzésükhöz szükséges id,t (év, hónap, hét, esetleg nap) tartalmazza.
Gazdálkodási forma kódja:
a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók
körének meghatározásához és az ellen,rzéshez használja (vö. statisztikai szám).
Gazdaságosság:
Egy adott tevékenység ellátásához felhasznált er,források költségének optimalizálása a megfelel,
min,ség biztosítása mellett. (217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2§ 64.)

Hasznosítási jog:
Ld.: licenc
Hasznosítási terv:
a projekt kutatás-fejlesztési eredményeinek a projekt befejezése utáni 3-5 éves id,szakra szóló
felhasználási terve.
Használati minta:
Az 1991. évi XXXVIII. törvény szerint használati mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom)
részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó
megoldás (a továbbiakban: minta), ha új, ha feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.
Nem részesülhet mintaoltalomban különösen
a) a termék esztétikai kialakítása,
b) növényfajta.
Hatékonyság:
egy adott tevékenység során el,állított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az
el,állításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. (217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2§ 65.
pont)
Induló vállalkozás:
olyan Magyarországon bejegyzett és tevékenységét Magyarországon folytató egyéni vállalkozó
vagy mikrovállalkozás,
• amely a m/ködését a projektjavaslat beadását megel,z, 5 éven belül kezdte meg (a
m/ködés megkezdését a pályázat szempontjából a vállalkozói igazolvány, illetve a
cégbejegyzés kelte jelenti), vagy
• amelynek a tervezett projekt gyökeresen megváltoztatja eddigi üzletmenetét, és várható,
hogy a befejezése után a vállalkozás egésze a projekt eredményére épül.
Indikátor:
a programok, illetve projektek céljának számszer/sítésére alkalmas pénzügyi vagy fizikai mutató.
A programok céljainak számszer/sítésére négyszint/ mutatórendszer használható
• az input mutatók (bemenet vagy forrás mutatók) a támogatás egyes szintjeinek (program/
prioritás/ intézkedés/ projekt) költségvetésére vonatkoznak;
• az output mutatók (kimenet mutatók) a tevékenységre vonatkoznak (pl. megépített út
hossza, a támogatott cégek száma);
• az eredmény mutatók a program azonnali, közvetlen hatásaira vonatkoznak. A közvetlen
résztvevõket, illetve igénybevevõket érintõ változásokról nyújtanak információt;
• a hatás mutatók a program olyan következményeire utalnak, amelyek a résztvev,kre
gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenõen jönnek létre.
Integrátor:
az a nagyvállalat, amely az általa kiválasztott és a m/szaki fejlesztés eredményeként számára
beszállítói min,sítésre alkalmassá váló minimálisan két vagy több kis- vagy középvállalkozással
együtt pályázik.

Ipari vagy alkalmazott kutatás:
2003. évi XC törvény 12. § értelmében új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek
célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy
szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelent,s javulást eredményezzen a már meglév,
termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.
Kedvezményezett:
a támogatási szerz,désben: támogatott; támogatásban részesül,.
Kísérleti fejlesztés:
az alkalmazott kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek,
eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerül,
prototípus elkészítése is). Nem min,sül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési
eljárásokban, folyamatokban, létez, szolgáltatásokon végzett rutinszer/ változtatás, még ha az
adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejl,dését is eredményezi.
Know-how:
vagyoni érték/ gazdasági, m/szaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok összessége.
KKK:
Kooperációs Kutató Központ
Kompenzáció a szellemi tulajdonért:
A szellemi tulajdon használatáért, hasznosításáért a jogosultnak adott ellenérték valamely formája.
Konzorcium:
pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult együttm/ködési
társulás. A konzorcium bels, munkamegoszlását és a bevitt, illetve létrehozott szellemi alkotások
tulajdonjogára vonatkozó szabályozást a résztvev,k a konzorciumi szerz,désben
(megállapodásban) határozzák meg.(133/2004 (IV. 29.) Korm. rendelet 10 §. (2) bekezdése).
Koordinátor:
a konzorcium tagjai közül az a szervezet, amelyet a többiek a projekttel kapcsolatos ügyekben
közös képviseletükre felhatalmaztak.
Közbeszerzés:
a közbeszerzésr,l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2.§-a szerint e törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkér,ként meghatározott szervezetek
visszterhes szerz,dés megkötése céljából kötelesek lefolytatni magadott tárgyú és érték/
beszerzések megvalósítása érdekében.
Közhasznú alkalmazás:
közhasznúnak tekinthet, az olyan nyereségszerzésre nem irányuló alkalmazás (termék, eszköz,
szolgáltatás), amelynek létrejöttéhez, megvalósulásához társadalmi érdek f/z,dik, a társadalom
egésze vagy egy rétege számára hasznot jelent, általánosan elfogadott értéket képvisel, ugyanakkor
jelenleg nem és hosszabb távon sem várható iránta fizet,képes piaci kereslet.

Köztartozás:
a 2003 évi XCII. tv. 178. § 20 pont szerint az államháztartás alrendszereinek költségvetéseib,l
ellátandó feladatok fedezetére el,írt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellen,rzése,
behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület
m/ködésének fedezetére törvényben el,írt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az
esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek
költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetését,l eltér,en felhasznált
támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkez, szerv elrendeli, és azt a
kötelezett az el,írt határid,ig nem teljesíti. Az állami adóhatóság a támogatás visszafizetésér,l
rendelkez, szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások
tekintetében is gyakorolja.
KPI:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda. A támogatási szerz,dést megköt,
szervezet.
Küls* szakért*:
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tett, az adott témakörben elismert olyan hazai
szakember, aki sem a KPI-vel, sem a pályázóval nincs sem állandó, sem szerz,déses
munkaviszonyban.
Kutatóhely:
olyan Magyarországon bejegyzett és tevékenységét Magyarországon folytató szervezet, amelynek
tevékenységi körében a kutatás-fejlesztés (TEAOR 7310 és 7320) szerepel.
Licenc:
Hasznosítási szerz,dés (licenciaszerz,dés) alapján kezelt jogosultság, melyben a használati
mintaoltalom jogosultja engedélyt ad a minta hasznosítására, a hasznosító pedig ennek fejében díjat
fizet.
Megbízólevél:
az aláírásra jogosult vezet, által aláírt felhatalmazás, amellyel aláírási jogát meghatározott (pl. a
projekt elszámolásával kapcsolatos) ügyekben tartósan átruházza valamely megbízottjára.
Szerepelnie kell a megbízólevélben a megbízás tárgyának és id,tartamának, valamint a megbízott
nevének és aláírásának, esetleg bélyegz,lenyomatának úgy, ahogyan azt iratok aláírásakor
használni fogja.
Megalapozottság:
Amennyiben a Bíráló Bizottság indokoltnak látja – nem áll rendelkezésére a döntési javaslat
meghozatalához szükséges valamennyi információ-, a döntés megalapozottsága érdekében el,zetes
helyszíni ellen,rzést javasolhat. Ez természetszer/leg az adott pályázat vonatkozásában
meghozandó döntés a következ, bizottsági ülés id,pontjáig történ, elnapolását vonja maga után.
Megkezdett beruházási projekt:
A 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 82.§ (4) bekezdése szerint a támogatási igény benyújtása el,tt
megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez támogatás nem adható. A beruházás megkezdése
id,pontjának - jogszabály eltér, rendelkezése hiányában - a kivitelez,i szerz,déskötés vagy a
megrendelés id,pontját kell tekinteni.
Megvalósíthatóság:

A beruházási cél értékelése során a bírálónak arról kell véleményt formálnia, hogy a pályázó
tervezett fejlesztési céljának megvalósíthatósága reális-e, a fejlesztend, tevékenység piacképessége
megfelel,-e, az üzleti célok illeszkednek-e a helyi termelési és értékesítési adottságokhoz, vannak-e
speciális értékesítési feltételek, és ezek hogyan érinthetik a pályázó által tervezett üzleti
elképzelések megvalósítását. A cél nyilvánvalóan az, hogy a támogatás olyan tevékenységek
fejlesztéséhez kapcsolódjon, amelyek üzletképesek.
Mérföldk* (milestone):
Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen
megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellen,rzési pontban a projekt megvalósításának
el,rehaladását, a költségek alakulását, a munka min,ségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet
figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a költségvetés komolyabb veszélyeztetése nélkül be lehet
avatkozni a munka további menetébe.
Mintaoltalmi bejelentés:
A mintaoltalom megadására irányuló eljárás a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz intézett bejelentéssel
indul meg.
A mintaoltalmi bejelentés a kérelemb,l, a minta leírásából és az ezekkel kapcsolatos egyéb
mellékletekb,l áll.
A bejelentés részletes alaki szabályait külön jogszabály állapítja meg. (1991. évi XXXVIII.
törvény)
Monitoring:
a támogatás céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gy/jtését, elemzését és vezetõi
döntésekhez történõ felhasználását jelenti.
A 124/2003 (VIII.15.) Korm. rendelet szerint a források, az eredmények és a teljesítmények
mindenre kiterjed, és rendszeres vizsgálata, amely a központi költségvetésb,l, nemzetközi
segélyb,l vagy támogatásból, illetve az Európai Unió által nyújtott támogatásokkal végrehajtandó
programok eredményes, tervszer/ és hatékony megvalósítása érdekében történik. A monitoring
kiterjed annak vizsgálatára is, hogy a programok megvalósítása megfelelt-e azoknak a
célkit/zéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehet,vé tették.
Munkaszakasz:
a projektterv felbontása beszámolási id,szakokra, a munkaterv meghatározott tartalmú és idej/
szakasza. A munkaszakaszt szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás zárja.
Munkaterv:
a projekt megvalósításának terve.
Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer:
a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rend. értelmében 2001. január 1-t,l az államháztartás alrendszereib,l
közpénzt használó, kutatást-fejlesztést végz, összes szervezet köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti
Kutatás-nyilvántartási Rendszernek. A magyarországi kutatási projektek, kutatók és kutatóhelyek
adatbázisát a Budapesti M/szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az Országos M/szaki és
Információs Központ és Könyvtár <www.info.omikk.bme.hu/nkr1> munkatársai m/ködtetik az Oktatási
Minisztérium szakmai felügyeletével. Az adatszolgáltatás a kutatást támogató szervezeten keresztül
és közvetlenül (a projektindító és projektzáró adatlap elektronikusan kitöltend,) történik. Az
adatokat a kutatást támogató szervezet a szerz,déskötéskor, valamint a kutatási téma befejezésekor
magyar és angol nyelven várja a támogatottól.

Nemzetközi együttm&ködési projekt:
egy vagy több külföldi partner részvétele a projektben.
Összköltség:
az az összeg, amelyet a konzorcium (pályázó) saját forrásból, a támogatásából és esetleg egyéb
forrásból összesen fordít a projekt megvalósítására.
PPP:
a közszféra és a magánszféra együttm/ködése a fejlesztések, különösen az infrastruktúra-fejlesztés
finanszírozásában (public-private partnership).
Pert diagram:
programértékelési és felülvizsgálati technika. Az ún. hálódiagram alapeleme az eseménytevékenység pár, amellyel folyamatokat, funkciókat mutatunk be. Az esemény kezd, és befejez,
id,pontját, a tartalékid,t, a kritikus utat, a tevékenység szöveges megnevezését és költségét
tartalmazza.
Projektjavaslat:
a Pályázati Felhívásra az útmutató kívánalmainak megfelel,en összeállított tervezet (vö.
pályamunka).
Projekt:
tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelel, pénzügyi háttérrel és végrehajtási
ütemezéssel rendelkez, tervezet alapján folyó tevékenység.
Projektvezetés:
a pályázó (konzorciumi tagok) képvisel,ib,l álló, a projekt megvalósítását irányító csoport.
Projektvezet*:
az a személy, aki a pályázó (koordinátor) megbízásából a projekt egészéért felel,s.
Részfeladat:
a projekt munkaterve szerint az egyes munkaszakaszokban elvégzend,, egymástól jól elválasztható
kisebb feladatok.
Saját forrás, saját hozzájárulás:
a támogatott projekt megvalósítására a kedvezményezett által rendelkezésre bocsátott összeg,
amelybe az államháztartás alrendszereit,l és az államközi szerz,dések alapján kapott külföldi
támogatás nem számítható bele. Költségvetési szervek esetén a jóváhagyott el,irányzat saját
forrásnak min,sül. [217/1998. (XII. 30.) Korm. rend.]
Spin-off vállalkozás:
az OECD ajánlása alapján spin-off vállalkozáson olyan vállalatot, vállalkozást értünk, amelyet az
alábbiak közül legalább egy jellemez:
• olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy fels,oktatási
intézmény kutatói vagy oktatói besorolású alkalmazottja alapított;
• olyan új gazdálkodó szervezet, amely technológiáját licenc-eljárás keretében
közfinanszírozású kutatóintézett,l vagy fels,oktatási intézményt,l szerezte;
• olyan új gazdálkodó szervezet, amelyet közfinanszírozású kutatóintézet vagy fels,oktatási
intézmény alapított, illetve amelyben ilyen intézmény t,kerészesedéssel vesz részt.

Statisztikai szám:
17 jegy/ szám, amelyben az 1.-8. jegy a törzsszám, a 9.-12. jegy a szakágazati kód (a
f,tevékenység TEÁOR-kódja), a 13.-15. jegy a gazdálkodási forma kódja, a 16.-17. jegy pedig a
területi kód (a megye kódja). A törzsszám azonos az adószám els, nyolc jegyével. A gazdasági
szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását a pályázat kiírója a pályázók körének
meghatározásához és az ellen,rzéshez használja.
Szabadalom:
Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a
technika bármely területén.
Nem min,sül szabadalmazható találmánynak különösen
a) a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer;
b) az esztétikai alkotás;
c) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a
számítógépi program;
d) az információk megjelenítése. (1995. évi XXXIII. törvény)
Számviteli dokumentum, számla, bizonylat:
A számvitelr,l szóló 2000. évi C. törvény szerint számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó
által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes
személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerz,dés, megállapodás,
kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek
min,síthet, irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb el,állítási módjától -, amelyet a
gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely rendelkezik az e
törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel
Szellemi alkotáshoz f&z*d* jogok:
Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 86-87.§-aiban, valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglalt
jogosultságok rendszere. (Pl. a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény, a védjegy és földrajzi árujelz,k oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerz,i jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény)
Szerz*déskötési ajánlat:
a támogatást nyújtó a projektjavaslat elfogadásáról szóló döntést követ,en szerz,déskötési ajánlatot
tesz a nyertes pályázónak. Az ajánlati kötöttség id,tartama az ajánlat kézhezvételét,l számított 30
nap.
Szinten tartó beruházás:
a meglév, tárgyi eszközök élettartamának, teljesít,képességének közvetlen növelését eredményez,
tevékenység, illetve olyan új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történ,
el,állítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszer/ használatbavétele
érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszer/ használatbavételig végzett tevékenység,
amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új
eszközök a termékben, a nyújtott szolgáltatásban, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamatban
(ésszer/sítés, diverzifikálás vagy korszer/sítés útján) alapvet, változást hoznának.
Szoftverfejlesztés:

az OECD által kiadott Frascati Kézikönyv (tájékoztató jelleggel) vázolja azokat a tevékenységeket
a szoftverfejlesztésen belül, amelyek kutatás-fejlesztésnek tekinthet,k, és azokat, amelyek nem
tekinthet,k kutatás-fejlesztésnek.
Támogatás:
a kutatás-fejlesztési tevékenység költségeihez való részbeni vagy teljes mérték/ költségvetési
hozzájárulás.
Támogatáshalmozódás:
egyéb források felhasználása
támogatáshalmozódásnak.

esetén

a

támogatások

összeadódnak,

ezt

nevezzük

Támogatásigényl* lap:
formanyomtatvány, amelyen a kedvezményezett összegszer/en igényli - a támogatási szerz,désben
meghatározott munkaszakaszokban - az el,leget, ill. a támogatást, és számot ad a saját, ill. az egyéb
forrás felhasználásáról.
Támogatási intenzitás:
a támogatás fels, határának mér,száma, amely a támogatástartalom és az elszámolható költségek
jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve.
Támogatási szerz*dés:
a 233/2003. Korm. rendelet 2 § (1) bekezdés 9. pontja szerint projektjavaslat elfogadása esetén a
közrem/köd, szervezetnek (KPI) a kedvezményezettel kötött szerz,dése, amely a támogatás
felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza.
Technológiai innováció:
minden olyan tudományos, m/szaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jelleg tevékenység,
beleértve az új ismeretanyagba történ befektetéseket is, amely ténylegesen vagy szándék szerint
m/szakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet.
Témavezet*:
az a személy, aki a pályázó megbízásából a projektnek a pályázóra es, részéért felel,s.
Technológiaintenzív jelleg:
a jelen pályázat vonatkozásában technológiaintenzív az olyan vállalkozás vagy projekt, amelyben
meghatározó arányú a kutatás-fejlesztési eredmények felhasználása. Kutatás-fejlesztési
tevékenységen a vállalkozás saját kutatás-fejlesztési tevékenységét, a vállalkozás számára
megbízásból végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet, továbbá a beruházási eszközökben
megtestesül, kutatás-fejlesztési tevékenységet egyaránt érteni kell. Az utóbbi két esetben a
vállalkozás akkor tekinthet, technológiaintenzívnek, ha meglév, m/szaki megoldások
kombinációjával új utakat, új megoldásokat keres, és ezeket piaci próbának veti alá.
Technológiai központ:
a m/szaki kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlatban használható eszközzé, szolgáltatássá,
eljárássá formálásában jártas szervezet.
Telephely, székhely, fióktelep:
Az 1997. évi CXLV. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a cég székhelye a központi ügyintézés
helye, melyet a cégnek cégtáblával kell megjelölnie.

A 16. § (2) bekezdése értelmében a cég - székhelyét,l különböz, helyen lév, - telephelye a
tevékenység gyakorlásának helye, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más városban vagy
községben - magyar cég külföldön lév, fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég
székhelye és telephelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.
Újdonságvizsgálat:
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény szerint új a találmány, ha
nem tartozik a technika állásához.
A technika állásához tartozik mindaz, ami az els,bbség id,pontja el,tt írásbeli közlés, szóbeli
ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhet,vé vált.
A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi els,bbség/ belföldi szabadalmi
vagy használati mintaoltalmi bejelentés tartalmát is, amelyet a bejelentési eljárásban az els,bbségi
id,pontot követ,en tettek közzé, illetve hirdettek meg. Az ilyen európai szabadalmi bejelentés
[84/B. § (2) bek.] és nemzetközi szabadalmi bejelentés [84/P. § (1) bek.] tartalmát csak az e
törvényben külön meghatározott feltételekkel [84/D. § (2) bek. és 84/T. § (2) bek.] kell a technika
állásához tartozónak tekinteni. E rendelkezések alkalmazásában a kivonat nem tartozik a bejelentés
tartalmához.
A fenti rendelkezések nem zárják ki a technika állásához tartozó anyag (vegyület) vagy keverék
szabadalmazását emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárásban,
illetve emberi vagy állati testen végezhet, diagnosztikai eljárásban történ, alkalmazásra, ha az
ilyen eljárásban való alkalmazás nem tartozik a technika állásához. A technika állásának részeként
nem vehet, figyelembe a találmánynak az els,bbség napját legfeljebb hat hónappal megel,z,
nyilvánosságra jutása, ha az
a) a bejelent,vel vagy jogel,djével szemben elkövetett jogsértés következménye, vagy
b) annak eredménye, hogy a bejelent, vagy jogel,dje a találmányt a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnökének a Magyar Közlönyben közzétett közleményében megjelölt kiállításon bemutatta.
Védjegy:
Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra,
hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A
védjegyoltalomban részesül, megjelölés lehet
a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, b) bet/, szám,
c) ábra, kép, d) sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját,
e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram, f) hang, valamint
g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele. (1997. évi XI. törvény)
Végs* kedvezményezett:
a 124/2003 (VIII.15.) Korm. rendelet 1§ (3) bekezdése szerint olyan szervezetek, állami vagy
magáncégek, amelyek a m/veletek megbízóiként szerepelnek; állami támogatás és a tagállam által
kijelölt szervezetek által nyújtott támogatás esetében a támogatást nyújtó szervezet.

