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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram 

GINOP 8.1.1-16 - TERVEZET 

1. A pályázat tárgya 

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel: 

 az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a 

technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati 

alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá 

 a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési 

intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának 

támogatása. 

2. A pályázók köre 

A pályázók köre Közép-Magyarországi régión (Budapest és Pest megye) kívül eső székhellyel 

VAGY telephellyel rendelkező kis-, közép- és nagyvállalkozások 

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 

3. Pénzügyi adatok 

  

Támogatás jellege: visszatérítendő támogatás 

Támogatási keretösszeg:  32 milliárd forint 

Támogatás összege: 

 Ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 

3.000 millió forint 

 Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím 

esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól 

függően (max. 4 M EUR). 

 Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás 

nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget 

igényelhetnek. 

Saját forrás: 

 A projekt elszámolható összköltségének 10%-a 

 Regionális beruházási támogatás esetében legalább a 

projekt elszámolható összköltségének 25%-a 

Kamat: 0% 

Futamidő:  

 

 A kölcsönszerződés megkötésétől számított 

legfeljebb 15 év. 

 Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím 

esetén legfeljebb 10 év. 
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Rendelkezésre tartási idő: 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 

hónap, amely 1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén 12 

hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő 

csökkentésének a terhére történhet). 

Türelmi idő: 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 24 

hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 

18 hónap. 1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén 

legfeljebb a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 

maximum 36 hónap, de a rendelkezésre tartás végétől 

számított legfeljebb 18 hónap. 

Projekt megvalósulásának 

határideje: 

A Projekt megvalósítását (pénzügyileg befejezett) a 

rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni. 

Biztosítékok köre: 

 ingatlan jelzálog, 

 ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, 

készleten), 

 fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

 gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos 

készfizető kezessége, 

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető 

kezessége, 

 speciális „adósságszolgálati tartalék számla” 

megnyitása, amelyen olyan összeget köteles tartani a 

hitelfelvevő, amely a következő kamatperiódus(ok)ra 

számított adósságszolgálatot vagy annak 

meghatározott hányadát fedezi. 

A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett ”K+F+I szempontú szakpolitikai 

véleményt” (http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese). Az 

NKFIH K+F+I szakpolitikai szempontú véleményt csak azon igénylőknek állít ki, amelyek a 

hitelkérelem benyújtása előtt előzetes jogosultságvizsgálaton estek át az MFB Pontok 

egyikén. 

 

4. Támogatható tevékenységek: 

A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek 

A1) Személyi jellegű ráfordítás, 

A2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, 

A3) Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan, 

A4) Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 

kapcsolódóan, 

A5) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés 

bekerülési értéke, 

A6) Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a 

projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése, 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese
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A7) Immateriális javak beszerzése, 

A8) Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei. 

B. Innovációs tevékenységek 

B1) Személyi jellegű ráfordítás, 

B2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások. 

C. Termék piacra viteli tevékenységek 

C1) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei, 

C2) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja, 

C3) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez 

kapcsolódó marketingeszközök elkészítése, beszerzése, média-megjelenések, 

sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége, 

C4) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék 

szállítmányozási és biztosítási költségei. 

D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek 

D1) Projekt előkészítés, 

D2) Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez 

igénybevett szakértői szolgáltatás díja, 

D3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

Kötelezően előírt nyilvánosság költségei. 

E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú 

tevékenységek 

E1) Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás, 

E2) Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, 

arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan), 

E3) Weboldal, marketing megjelenések. 

 

5. Elszámolható költségek 

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében elszámolható költségek: 

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

 Munkabér, megbízási díj, 

 személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, 

cafeteria), 

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. 

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
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a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, 

b) Hazai oltalomszerzés költségei: 

 újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel 

költsége, 

 oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának 

költsége, 

 dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége, 

 érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére, 

 kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok költsége (nem ügyvivői szakmai), 

 bejelentési és kutatási díj, 

 bejelentési díj. 

c) Külföldi oltalomszerzés költségei: 

 újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel 

költsége, 

 oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának 

költsége, 

 dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége 

 érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére, 

 külföldi ügyvivői közreműködés költsége, 

 kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok (nem ügyvivői szakmai) költsége, 

 fordítási díj, 

 hazai elsőbbségi bejelentés díja, 

 külföldi bejelentés díja. 

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 

a) Anyagköltségek 

 Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez 

veszik igénybe. 

4) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés, 

felújítás) és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke. 

5) Beruházási költségek: 

a) Eszközbeszerzés költségei 

 Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, 

gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való 
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használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció). 

 A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a 

vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe 

helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét 

is). 

b) Immateriális javak beszerzésének költsége 

 Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. 

licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) 

kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci 

feltételeknek megfelelően került sor. 

 A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához 

szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható. 

 Regionális beruházási támogatási jogcím alatt nagyvállalkozások esetében az 

immateriális javak költségei csupán az induló beruházás teljes elszámolható 

beruházási költségeinek 50%-áig számolhatók el. 

Innovációs tevékenység keretében: 

6) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások 

 Fejlesztők, technikusok, és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - 

megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alábbi költségek 

számolhatók el a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett 

tevékenység mértékéig: 

(1) munkabér, megbízási díj, 

(2) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás 

költsége, cafeteria), 

(3) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. 

7) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 Piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt innovációs tevékenység díja. 

Termék piacra vitele keretében: 

8) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele, 

9) Marketing költségek 
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a) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő: 

 beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja, 

 kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. 

személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás 

idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.), 

 kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége, 

 területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás). 

b) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások: 

 marketingeszközök elkészítése, beszerzése, 

 média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége. 

10) Egyéb szolgáltatási költség 

a) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások: 

 árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási 

költségei, 

 árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére), 

 szállásköltség. 

A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében: 

11) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek: 

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

 Jogszabály, hatóság, Felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése, 

 környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati 

engedélyhez kapcsolódó vizsgálat, 

 egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett 

terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez 

kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget, 

 szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és 

ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási 

költség)bköltségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel 

adminisztratív költségét is, 

 előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, 

szakértői műhelymunkák, 

 szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, 

 tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező. 
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b) Közbeszerzési költségek 

 Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is). 

12) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek: 

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

 A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai: 

(1) munkabér, megbízási díj, 

(2) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, 

cafeteria), 

(3) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. 

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

 A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 

szolgáltatás díja, közszféra szervezet kedvezményezettek esetén a Nemzeti 

13) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége: 

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

 A kötelezően előírt nyilvánosság költségének. 

 

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek 

keretében: 

14) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői 

és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele. 

 Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások: 

(1) grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (marketingeszközökhöz, 

arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan). 
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Elszámolható költség korlátozás 

Fejlesztő munkatárs személyi jellegű 

ráfordítása 
legfeljebb 1.700.000 Ft/hó 

Projektmenedzser és marketing munkatárs 

személyi jellegű ráfordítása 
legfeljebb 800.000 Ft/hó 

Technikus/segédszemélyzet személyi jellegű 

ráfordítása 
legfeljebb 600.000 Ft/hó 

pari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, 

és/vagy Eljárási információs tevékenység 

kötelező a projekt elszámolható költségének 

minimum 5%-a mértékben 

Költségtípus 

Maximális mérték az összes elszámolható 

költségre, (kutatás-fejlesztési projekthez, 

illetve eljárási innovációhoz nyújtott 

támogatás esetén az arra eső elszámolható 

költségekre) vetítve 

Projekt előkészítéshez, tervezéshez 

kapcsolódó költségek (kivéve a 

közbeszerzési eljárások költségeit) 

5% 

Közbeszerzési eljárások költségei 1% 

Ingatlanvásárlás költségei 2% 

Terület-előkészítési költségek 2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1% 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

költségek 
2,5% 

Kötelezően előírt tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosításához kapcsolódó költségek 
0,5% 

Könyvvizsgálat költségei 0,5% 

Általános (rezsi) költségek 1% 

 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt 

esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben 

emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

6. A pályázat benyújtása 

A Hitelprogram keretében utoljára 2019. december 02-án lehet Hitelkérelmet benyújtani. 


