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1. Közösen a kollégákkal be lehet nyújtani a pályázatot, vagy csak egyedül lehet? 

Egy vezető kutató neve alatt kell benyújtani a pályázatot, de a megvalósításban többen is 

közreműködhetnek. 

 

2. Társadalomtudományi területről lehet pályázni? 

Igen, nincs tudományterületi megkötés, de kizárólag a TRL3-as szinttől lehet pályázni. 

 

3. A pályázat beadása előtt alapítanánk egy ELTE alkalmazottakból álló startup/spin-off 

céget. Ez támogatható? 

Igen, a pályázati felhívás 5g.) pontja alapján (szükséges a cégben ELTE tulajdonrész).  

 

A cég érdeklődne a pályázati forrás által támogatott termék hasznosítása iránt. Ez 

lehetséges? 

Igen, de a cégnek erről szándéknyilatkozatot kell tennie, amely a felhívás 10. pontja szerinti 

Értékelési táblázat alapján plusz pontot ér. Külső forrás bevonása esetén meg kell határozni a 

pontos összeget, amely bevonását a cégnek a pályázat lezárásakor igazolnia kell. 

 

4. Célul tűznénk ki egy hasznosítási szerződés megkötését az ELTE és a spin-off cég 

között a pályázat futamideje alatt, illetve prototípusok létrehozását és potenciális 

érdeklődőknél (jövőbeli vevőknél?) történő kihelyezését. Ez lehetséges? 

Igen. 

 

Van-e arra lehetőség, hogy a hasznosítási szerződés során a létrehozott prototípusok a 

cég tulajdonába kerüljenek? 

Igen, a prototípus esetében lehetséges, viszont a komplett szellemi alkotás tekintetében már 

legalább 50%-os ELTE tulajdoni részesedés megléte szükséges (pl. szabadalom). 

 

Az ELTE alkalmazottak a spin-off cég tagjaiként kaphatnak-e fejlesztési feladatokat (pl. 

programozás, tervezés, alkalmazás fejlesztés) vagy csak ELTE-s alkalmazottként 

kaphatnak megbízási díjat hasonló feladatokra? 

Kizárólag ELTE-s alkalmazottként vállalhatnak többletfeladatot (megállapodás szükséges), 

vagy bérkiváltással működhetnek közre a pályázat megvalósításában. 

 

5. Más pályázati projektben történő egyidejű részvétel (többletfeladat) esetén össze kell 

számítani az FTE értékeket? 

Igen. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, de egy kutatónál egy évben az összes 

kutatásra fordított Teljes Munkaidős Egyenérték (FTE értékek) összege tekintetében egyes 

pályázati felhívások korlátozásokat tartalmazhatnak. Így például PD_20 projekt esetében a 

Vezető kutató maximális FTE értéke 0,8 FTE/év. Ha a jelen pályázatban megjelölt projekt és 

más folyamatban lévő pályázati projekt(ek) megvalósítása érdekében vállalt FTE értékek 

meghaladják az érintett pályázati felhívásokban megállapított felső értéket, akkor az ebből 

adódóan jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősített összeg tekintetében az Egyetem 

részére visszafizetési kötelezettsége keletkezik a pályázónak. 

 

6. Mennyi a bérjárulék összege? 

A bérköltség 13%-a, amely a szociális hozzájárulási adó mértéke. 



 

7. A pályázat megvalósítása során kinek a nevére kell kérni a számlát dologi költség 

elszámolása esetén? 

Kizárólag az ELTE lehet a megbízó fél, így a számla címzettje is, tehát az ELTE nevére kell 

kiállítani a számlát. 

 

8. A pályázati felhívás 5g.) pontja alapján a cégalapítást milyen módon tudja támogatni a 

pályázat? 

Kizárólag a támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségeket lehet 

elszámolni a pályázat keretében (pl. jogi, könyvelési szolgáltatások díja), a törzstőke összegét 

nem lehet elszámolni. 

 

9. Szabadalmi eljárás kezdeményezhető a pályázat terhére, vagy erre van saját kerete az 

Innovációs Központnak? 

Kezdeményezhető szabadalmi eljárás, de a jelen PoC Program keretében az nem számolható 

el. Egyéb iparjogi pályázat vagy Egyetemi Ökoszisztéma pályázat keretében van lehetőség ezen 

költségek támogatására. 

 

10. Lehetséges-e az ELTE-vel telephelyszerződés kötése a projekt megvalósítása 

érdekében? 

Igen, ez megengedett. 

 

11. A szakmai értékelők titoktartásra kötelezettek? 

Igen, az Értékelő Bizottság tagjai titoktartási nyilatkozatot írnak alá mielőtt megkapják a 

pályázatokat elbírálásra. 

 

12. Elég a pályázat végeztével beküldeni a találmányi bejelentőt? 

Igen. 

 

 

 


