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1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott 

támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának 

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

fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs 

infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. 

Jelen célkitűzések megvalósításának érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi 

szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása 

érdekében” címmel. 

Magyarországon alacsony a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma mind európai, 

mind nemzetközi viszonylatban. A vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) 

kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek oka az alacsony 

vállalati KFI aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának 

tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai 

vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és KFI tevékenységre fordított forrásainak 

megtérülését. 

Jelen pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy 

nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló alábbi tevékenységek támogatása:  

● találmányok, növényfajták, használati minták, védjegyek és formatervezési minták 
tekintetében hazai iparjogvédelmi oltalmi bejelentés benyújtása; 

● a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés benyújtása; 

● a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása; 

● európai szabadalom hatályosítása; 

● európai uniós védjegybejelentés benyújtása; 

● nemzetközi védjegybejelentés benyújtása; 

● közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása. 
  

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet 2. (Innovációs 

Alaprész) címe. 

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 80 millió forint. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 20-60 db. A támogatható támogatási kérelmek 

száma indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében 

változhat. 
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3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 
 

3.1. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek kizárólag önállóan nyújthatók be, konzorciumi 

formában történő pályázásra nincs lehetőség. Amennyiben a bejelentésnek (vagy oltalomnak) 

egynél több jogosultja van, úgy a támogatást igénylő köteles valamennyi jogosult (pl: 

szabadalmastárs) aláírásával ellátott nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy a jogosultak 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújtson be, valamint azt, 

hogy a jogosultak milyen arányban fognak részesülni a támogatásból1.  

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be magyarországi lakcímmel rendelkező természetes 

személyek, valamint Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezők az 

alábbiak szerint: 

a) Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági 
társaságok (GFO: 113, 114, 116,117, 141, 231, 572, 573); 

b) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311,312, 322, 341, 
342, 381, 382); 

c) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 
599, 931). 

 

3.2. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés esetén: 

● a támogatást igénylő csak az lehet, aki benyújtotta a bejelentést, 

● a bejelentés benyújtása a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarában tagként bejegyzett 

szabadalmi ügyvivő által történt, 

● a bejelentés bejelentési napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem 

benyújtásának napja.  

 

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés esetén: 

● támogatást igénylő csak az lehet, aki benyújtotta a nemzetközi bejelentést, 

● az SZTNH által kiállított szabadalomképességi értékelés benyújtása, amely igazolja, hogy a 

bejelentésben van olyan műszaki tartalom, ami kielégítheti az újdonság, feltalálói 

tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét,  

● a nemzetközi szabadalmi bejelentés bejelentési napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint 

a támogatási kérelem benyújtásának napja. 

 

                                                           
1 Amennyiben a többi jogosultra eső támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak minősül, úgy 

kötelesek de minimis támogatásként nyilvántartani, könyvelni és elszámolni. 
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III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása 

esetén: 

● a támogatást igénylő a nemzeti eljárás megindítója, 

● a nemzetközi bejelentés magyar elsőbbséggel rendelkezik, 

● a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis. 1 szabály alapján 
kiállított írásos vélemény csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között 
van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság 
követelményét, vagy 

● a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi 
elővizsgálati jelentés csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van 
olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság 
követelményét, 

● a nemzeti/regionális hatóság által kiállított értesítés csatolása a nemzeti szakaszba 
léptetésről, 

● a nemzeti eljárás megindításának napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási 
kérelem benyújtásának napja. 

IV. Európai szabadalom hatályosítása esetén: 

● a támogatást igénylő az európai szabadalom jogosultja, illetve annak jogutódja, 

● az európai szabadalom magyar elsőbbséggel rendelkezik, 

● az európai szabadalom megadásáról szóló határozat csatolása, 

● az egyes nemzeti hatóságok által kiállított döntés csatolása az európai szabadalom 
hatályosításáról, 

● az európai szabadalom megadásáról szóló döntés keltének napja legfeljebb 12 hónappal 
korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja. 

V. Hazai védjegy esetén: 

● a támogatást igénylő a védjegy jogosultja, 

● a védjegy lajstromozása megtörtént, 

● a lajstromozó határozat kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem 

benyújtásának napja. 

VI. Európai uniós védjegy esetén: 

● a támogatást igénylő az európai uniós védjegy jogosultja, 

● az európai uniós védjegy magyar elsőbbséggel rendelkezik, 

● az európai uniós védjegy lajstromozása megtörtént, 

● a lajstromozó döntés kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem 

benyújtásának napja. 
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VII. Nemzetközi védjegy esetén: 

● a támogatást igénylő a nemzetközi védjegy jogosultja, 

● a nemzetközi védjegy magyar elsőbbséggel rendelkezik, 

● a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Közös Végrehajtási Szabályzat 14. 

szabályának (1) bekezdése alapján a Nemzetközi Iroda általi lajstromozás megtörtént, a 

jogosult megkapta a Nemzetközi Iroda által kiállított védjegyokiratot, 

● a Nemzetközi Iroda általi nemzetközi lajstromozás napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, 

mint a támogatási kérelem benyújtásának napja. 

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalom esetén: 

● a támogatást igénylő a formatervezésiminta-oltalom jogosultja, 

● a formatervezési minta lajstromozása megtörtént, 

● a lajstromozó határozat kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem 

benyújtásának napja. 

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalom esetén: 

● támogatást igénylő a közösségi formatervezésiminta-oltalom jogosultja, 

● a közösségi formatervezésiminta-oltalom magyar elsőbbséggel rendelkezik 

● a közösségi formatervezésiminta-oltalom lajstromozása megtörtént, 

● a lajstromozó döntés kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem 

benyújtásának napja. 

 

3.3. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM JOGOSULTSÁGI ELLENŐRZÉSE SORÁN AZ 

ÉRDEMI VIZSGÁLAT NÉLKÜLI ELUTASÍTÁSI INDOKOK 

Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, 

ha: 

1) a minősített elektronikus aláírással vagy nem elektronikus aláírással ellátott, elektronikus úton 
benyújtott nyilatkozat hiányzik, hiányos vagy hibás,  

2) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be, 
3) valamely támogatást igénylővel szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely 

jogszabályban, a Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző pályázati útmutatóban 
(továbbiakban: Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn, 

4) a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a 
támogatási kérelem (pályázati útmutató szerinti) befogadása. 

 

3.4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM TERÜLETI KORLÁTOZÁSA  

Jelen Felhívás keretében nincs területi alapú korlátozás.   
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES 

INFORMÁCIÓK 
 

4.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés 

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés 

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása 

IV. Európai szabadalom hatályosítása 

V. Hazai védjegy bejelentés 

VI. Európai uniós védjegy bejelentés 

VII. Nemzetközi védjegy bejelentés 

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 

 

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható; 

viszont, támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre 

külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt, 

többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú 

iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban. 

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában a jelen Felhívás futamideje alatt legfeljebb összesen 

öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai 

védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés 

tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket). 

  

4.2. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK SZERINTI 

BESOROLÁSA 

A támogatás jogcíme a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 

törvény (a továbbiakban: KFItv.) 28.§ b-d) pontja. 
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A támogatás az alábbi támogatási kategóriák alatt nyújtható: 

 

Támogatható tevékenység Támogatási kategória 

Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi 

vagy növényfajta-oltalmi bejelentés 
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Szabadalmi Együttműködési Szerződés 

(PCT) szerinti bejelentés 
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Szabadalmi Együttműködési Szerződés 

(PCT) szerinti nemzeti eljárások 

megindítása 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Európai szabadalom hatályosítása 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Hazai védjegy bejelentés 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Európai uniós védjegy bejelentés 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Nemzetközi védjegy bejelentés 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Hazai formatervezésiminta-oltalmi 

bejelentés 
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

Közösségi formatervezésiminta-oltalmi 

bejelentés 
380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja 

alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 

 

4.3. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

ELVÁRÁSOK ÉS HATÁRIDŐK 

A támogatási kérelemben foglalt tevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

minimum 6 - maximum 18 hónap. 

A tevékenység megvalósítása a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 12 hónappal előbb 

kezdhető meg. 
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ 

INFORMÁCIÓK 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Előleg: Jelen Felhívás keretében nem releváns. 

Jelen Felhívás keretében az Útmutató pontja alapján átalány alapú finanszírozás az irányadó. 

A támogatás intenzitása: 100%. 

A támogatás összege:  

Támogatható tevékenység Támogatási összeg 

Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy 

növényfajta-oltalmi bejelentés megtételével 

kapcsolatos tevékenység esetén 
600 000 Ft 

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 

szerinti bejelentés megtételével kapcsolatos 

tevékenység esetén 
3 000 000 Ft 

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) 

szerinti nemzeti eljárások megindításával kapcsolatos 

tevékenység esetén 

nemzeti eljárásonként 1 500 000 Ft, de 

maximum 7 500 000 Ft 

Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatos 

tevékenységek esetén 

országonként, 

leírás fordítás 

esetén  

500 000 Ft 

országonként, 

kizárólag igénypont 

fordítás esetén 

300 000 Ft 

de összesen maximum 2 000 000 Ft 

Hazai védjegy bejelentés megtételével kapcsolatos 

tevékenység esetén 100 000 Ft 

Európai uniós védjegy bejelentés megtételével 

kapcsolatos tevékenység esetén 250 000 Ft 

Nemzetközi védjegy bejelentés megtételével 

kapcsolatos tevékenység esetén 400 000 Ft 

Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés  

megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 100 000 Ft 

Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 

megtételével kapcsolatos tevékenység esetén 100 000 Ft 
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5.1. TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 

 

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentéssel 

kapcsolatosan: 

● hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés bejelentési és 
kutatási vagy bejelentési díja; 

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége. 

 

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentéssel kapcsolatosan: 

● a PCT bejelentés bejelentési, továbbítási, kutatási és elővizsgálati díja; 

● iparjogvédelmi tanácsadás költsége; 

● szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége. 

 

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások 

megindításával kapcsolatosan: 

● a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindításának 
díja; 

●  szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége. 

 

IV. Európai szabadalom hatályosításával kapcsolatosan: 

● fordítás-meghirdetési díj; 

●  szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége. 

 

V. Hazai védjegy bejelentéssel kapcsolatosan: 

● a hazai védjegybejelentés díja; 

●  szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége. 

 

VI. Európai uniós védjegy bejelentéssel kapcsolatosan:  

● az európai uniós védjegybejelentés díja; 

●  szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége. 
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VII. Nemzetközi védjegy bejelentéssel kapcsolatosan: 

● a nemzetközi védjegybejelentés díja; 

●  szabadalmi ügyvivői vagy ügyvédi szolgáltatás költsége. 

 

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan:  

● a hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja; 

●  szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége. 

 

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatosan: 

● a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés díja; 

●  szabadalmi ügyvivői szolgáltatás költsége. 

 

5.2. MEGVALÓSÍTÁS IDEJÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A támogatási kérelem megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni. 

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMBEN TETT VÁLLALÁSOK 

Jelen Felhívás keretében nem releváns. 

7. FENNTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Jelen Felhívás keretében fenntartási kötelezettség nem kerül rögzítésre.  

8. TÁMOGATÁSI KÉRELMEK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI 

A támogatási kérelmek kiválasztási folyamata a támogatási kérelem beérkezésétől a végső döntésről 

szóló értesítő levél kézbesítéséig tart. 

A Felhívásban megjelölt keretösszeg erejéig a támogatásra javasolt támogatási kérelmek 

támogatásra kerülnek, igazodva a beérkezés sorrendjéhez, amennyiben egyaránt megfeleltek a 

befogadási feltételeknek és a jogosultsági értékelésnek (részletes információk: az Útmutató 8. pont). 

A támogatási kérelmek értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik.  

A jogosultsági értékelés alapján meghozott döntés tartalma: 

● Támogatás 

● Elutasítás forráshiány miatt   

● Elutasítás-tartaléklistáról támogatható   
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Az NKFI Hivatal a döntést követő tíz munkanapon belül tájékoztatja a döntésről az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 73. § (1) 

bekezdése szerint. A döntésről az EPTK felületen a támogatást igénylőnek értesítő üzenet kerül 

kiküldésre.  

9. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 

9.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés 

felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A 

kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutató 8. pontjában leírt módon 

csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen, természetes személy 

támogatást igénylő esetén két tanú előtt aláírt nyilatkozatot is.  

A nyilatkozat – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – papír alapú példányát 

személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 

naptári napon belül egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével 

(expressz postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás2). A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy 

kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a 

küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása. 

Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2020-1.1.3-

IPARJOG), a támogatást igénylő nevét és címét.  

 

9.2. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE 

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – 

személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, vagy postai úton a következő címre kell 

megküldeni: 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos 

honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és 

telefonon az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán:  

E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu 

                                                           
2 A futárszolgálat figyelmét fel kell hívni arra, hogy a küldemény kézbesítésére kizárólag az NKFI Hivatal ügyfélfogadási 

idején belül van lehetőség. 

http://www.palyazat.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/
mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu
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Telefon: +36 (1) 795 9500 

Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00 

9.3. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől3 lehetséges. 

Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.  

A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatók. 

Az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 

2020. augusztus 31.  

2020. október 30.  

2020. december 31.  

A támogatói döntés várható időpontja: 2020. IV. negyedév és 2021.I. negyedév.  

9.4. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése 

előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti 

vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. 

A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való 

megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. 

Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett támogatási kérelmekről hozott döntést követően a 

támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új 

benyújtási határidőt lehet meghatározni. 

10. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Az alábbi dokumentumot (ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el) be kell nyújtani 

egy eredeti nyomtatott és cégszerűen aláírt példányban: 

Nyilatkozat 

Az alábbi táblázatban felsorolt valamennyi dokumentumot a Kitöltő program „Dokumentum(ok) 

csatolása” menüpontjában kell csatolni, így nem szükséges papír alapon benyújtani azokat. A 

csatolandó dokumentumokat a benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni. 

 

 

                                                           
3 A kitöltő program élesítéséről közlemény jelenik meg a www.nkfih.gov.hu oldalon. 

http://www.nkfih.gov.hu/
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Csatolandó dokumentum megnevezése Megjegyzés 

A pályázó hivatalos képviselőjének (a benyújtást megelőző) 90 

napnál nem régebbi ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 

ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy ezen 

aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata vagy a pályázó 

nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 (három) évnél nem 

régebben benyújtott pályázathoz került(ek) csatolásra.4 

Nem elektronikus 

aláírással ellátott 

dokumentumok 

benyújtása esetén. 

 

Személyazonosító igazolvány. 

 

Természetes személy 

esetén. 

Értesítés a bejelentési nap elismeréséről. 

Hazai szabadalmi, 

használatiminta-oltalmi 

vagy növényfajta-oltalmi 

bejelentés esetén 

PCT bejelentési kérelem (PCT/RO/101 űrlap) és értesítés a kutatási 

másolat átvételéről (PCT/ISA/202 űrlap). 

A Szabadalmi 

Együttműködési 

Szerződés (PCT) szerinti 

bejelentés esetén. 

SZTNH által kiállított szabadalomképességi értékelés, amely igazolja, 

hogy a bejelentésben van olyan műszaki tartalom, ami kielégítheti az 

újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság 

követelményét.   

A Szabadalmi 

Együttműködési 

Szerződés (PCT) szerinti 

bejelentés esetén. 

A WIPO publikus szabadalmi nyilvántartásából 

(https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf) kinyomtatott 

PCT bibliográfiai adatok, amelyek tartalmazzák a megjelölt 

országokat is. 

A Szabadalmi 

Együttműködési 

Szerződés (PCT) szerinti 

nemzeti eljárások 

megindítása esetén. 

 A nemzetközi kutatási szerv által kiállított írásos vélemény 

(PCT/ISA/237) vagy a nemzetközi elővizsgálati jelentés 

(PCT/IPEA/409), amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok 

között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és 

ipari alkalmazhatóság követelményét. 

A Szabadalmi 

Együttműködési 

Szerződés (PCT) szerinti 

nemzeti eljárások 

megindítása esetén. 

A nemzeti/regionális hatóság által kiállított értesítés a nemzeti 

szakasz megindításáról. 
A Szabadalmi 

Együttműködési 

                                                           
4 Amennyiben a pályázó által benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtását 

megelőző 30 nap, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem 
következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtását megelőző 30. 
nap. 
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Szerződés (PCT) szerinti 

nemzeti eljárások 

megindítása esetén. 

Az európai szabadalom megadásáról szóló döntés. Európai szabadalom 

hatályosítása esetén. 

Az egyes nemzeti hivatalok által kiállított határozat az európai 

szabadalom hatályosításáról. 
Európai szabadalom 

hatályosítása esetén. 

A bejelentés jogosultjainak aláírásával ellátott nyilatkozat, mely 

tartalmazza, hogy a jogosultak hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújtson be, valamint azt, 

hogy a jogosultak milyen arányban részesülnek a támogatásból.  

Amennyiben a 

bejelentésnek egynél több 

jogosultja van. 

A jogutódlást igazoló dokumentum.  
Európai szabadalom 

hatályosítása esetén.  

Lajstromozó határozat. Hazai védjegy esetén. 

Az európai uniós védjegy lajstromozásáról szóló döntés. 
Európai uniós védjegy 

esetén. 

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Közös Végrehajtási 

Szabályzat 14. szabályának (1) bekezdése alapján a Nemzetközi Iroda 

általi lajstromozást igazoló, a Nemzetközi Iroda által kiállított 

védjegyokirat. 

Nemzetközi védjegy 

esetén 

Lajstromozó határozat. 

Hazai 

formatervezésiminta-

oltalom esetén. 

A közösségi formatervezési minta lajstromozásáról szóló döntés. 

Közösségi 

formatervezésiminta-

oltalom esetén. 

 

11. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI 
 

I. Általános Pályázati Útmutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2019. 
április 29-ét követően meghirdetett, innovációs támogatás nyújtására irányuló pályázati 
felhívásokhoz 

II. Támogatási kérelem kitöltési útmutató 

III. Támogatói Okirat (minta) 

IV. Teljesítési feltételek (minta) 

V. Nyilatkozat aláírás minta 3 éven belüli benyújtásáról 
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VI. Nyilatkozat létesítő okirat 3 éven belüli benyújtásáról 

VII. Tájékoztató KKV minősítés megállapításához 

VIII. A bejelentés jogosultjainak nyilatkozata (minta) 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék 

el. 

 

A Felhívás és az Útmutató közötti eltérés esetén a Felhívásban foglaltak az irányadók. 


