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TÁJÉKOZTATÁSI ÉS NYILVÁNOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK  

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból megvalósuló kutatás-fejlesztési és 
innovációs programokhoz, projektekhez  

 

 

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

versenypályázati portfóliója a felfedező kutatások, a célzott fejlesztések és az innovatív 

vállalkozások eredményelvű ösztönzését szolgálja.  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal (továbbiakban: NKFI Hivatal) a közfinanszírozású támogatásból 

megvalósuló kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek eredményeit a 

rendszeres és folyamatos szakmai értékelésen túl a nyilvánosság számára is 

hozzáférhetővé és ismertté, az eredmények társadalmi hasznát érthetővé kívánja tenni. 

Az elnyert támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek 

teljesítése érdekében az NKFI Hivatal kommunikációs követelmény- és 

szempontrendszert határoz meg. 

 

Az általános tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség célja 

 

Az NKFI Hivatal ösztönözni kívánja a kutatói-fejlesztői közösség tagjait, hogy a 

támogatott programjukhoz kapcsolódóan rendszeresen szemléletes és közérthető 

áttekintést adjanak arról, hogyan haladnak a nyertes kutatói, fejlesztői, vállalkozói és 

inkubátor csoportok projektjeikkel, hogyan teljesítik a vállalt projektcélokat, milyen 

sikereket érnek el a támogatás segítségével, vagy milyen tanulságok vonhatók le a 

kudarcból. Az NKFI Alapból megvalósuló eredmények közérthető bemutatása is 

versenyképességi próba: a társadalom számára ebből derül ki, milyen teljesítményre 

képesek a hazai kutatók, fejlesztők, vállalkozók, tudnak-e szólni azokhoz, akik 

fenntartják és eredményeit használni készek. Az eredmény-beszámolók kiemelt célja 

továbbá, hogy üzenjenek a kutatási, fejlesztési és innovációs programok értékéről, 

társadalmi jelentőségéről. A közvélemény a projektek megvalósulását kísérő nyilvános 

események, eredmény-beszámolók révén győződhet meg arról, hogy a legkiválóbb 

programokra érdemes és szükséges erőforrásokat biztosítani és jövőképet építeni.   

 

Az értékteremtő forrásfelhasználás jelentőségének bemutatása mellett a projektről adott 

rendszeres és figyelemfelkeltő tájékoztatás célja továbbá a média, a befektetők és a lehetséges 

nemzetközi partnerek érdeklődésének felkeltése az ismertetett kutatási és innovációs témára. A 

közfinanszírozású kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységről adott tájékoztatás így – a 
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kötelező nyilvánosság és átláthatóság megteremtésén túl – további kutatások, fejlesztések és 

innovációs tevékenységek előtt nyithat perspektívát.  

A tájékoztatási kötelezettség – az elnyert támogatás összegétől függően – a pályázati kiírásban és a 

támogatási szerződéssel összhangban az NKFI Alapból finanszírozott támogatások valamennyi 

kedvezményezettjére vonatkozik, a jelen dokumentumban és mellékletében, valamint a pályázati 

kiírásban és a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és hatállyal.  

 

Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszer, forma 

 

A tájékoztatási előírások teljesítéséhez az NKFI Hivatal közzéteszi a jelen dokumentumban 

meghatározott szempontrendszert, továbbá a kommunikációs követelményeket és vizuális 

elemeket tartalmazó arculati kézikönyvet (továbbiakban: arculati kézikönyv) segíti elő. A jelen 

rendelkezésben meghatározott kötelezettségek a dokumentum közzétételét követően benyújtott 

projektek esetében kötelező érvényűek, a már megkezdett projektek esetén a közzétételt követően 

megvalósuló kommunikációs tevékenység során, valamint azon webes felületek esetében 

alkalmazandóak, amelyek aktualizálása a projekt megvalósítása során folyamatos. 

Az általános tájékoztatási előírásokat az I. táblázat tartalmazza. Egyes pályázattípusok speciális 

jellegéből adódóan az NKFI Hivatal a pályázati kiírásban ezen kötelezettségek szűkítéséről, 

esetleges elhagyásáról is rendelkezhet.  

A dokumentum – az I. táblázat szerinti általános szabályoktól eltérően – külön részletezi: 

- „Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra”  

- „Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázatra”  

- „Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat”  

- „Felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz”  

- „Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok 

támogatására”  

című  kiírások kedvezményezettjei esetében érvényes követelményeket (ld. II. táblázat).  

Az I. és II. táblázatok a projektfinanszírozás mértéke szerint, a projekt megvalósítási szakaszaira 

bontva tartalmazzák a kötelező kommunikációs feladatokat.  

A jelen dokumentumban és az arculati kézikönyvben felsorolt, minimálisan elvégzendő 

tájékoztatási tevékenység a projekt költségei között a pályázati felhívás és a támogatási 

szerződés rendelkezéseinek függvényében elszámolható.  

Az NKFI Alap megjelölése támogatóként: az eredményeikről beszámoló publikációk közzététele során 

a támogatott projektek az alábbi szöveggel hivatkozhatnak az NKFI Alapból biztosított 

támogatásra – a publikáció nyelvétől függően magyarul, angolul, németül vagy franciául: „A …. 
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számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a … pályázati 

program finanszírozásában valósult meg.”**1  

A projekttel összefüggésben megjelenő kommunikációs eszközökön és – amennyiben a 
publikáció formai keretei lehetővé teszik – a kutatásokhoz kapcsolódó publikációkon 
feltüntetendő az NKFI Alapból biztosított támogatást jelző magyar vagy angol nyelvű logó, az 
ún. „infoblokk” (ld. arculati kézikönyv, 3-5. oldalai és a vonatkozó letölthető, szerkeszthető 
mellékletek).  
 
Az “NKFI Alapból megvalósuló program” (angolul: Program financed by NRDI Fund”) 

megjelölésű infoblokkot azon kedvezményezettek használják, akik az NKFI Alapból támogatott 

program több alprogramjának megvalósítását vállalják: a támogatott programmal összefüggésben 

a jelen tájékoztatási kötelezettségeket a kedvezményezettnek egyebekben az alprogramokhoz 

tartozó projektjeinként, a projektekre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.  

 

Több támogató által finanszírozott projektekre vonatkozó speciális szabályok 

 

Az I. táblázat szerinti tájékoztatási kötelezettségek az elnyert támogatás összegétől függően 

vonatkoznak a kedvezményezettekre azon NKFI Hivatal által meghirdetett pályázati kiírások 

esetében is, amelyek más (az NKFI Hivataltól eltérő) támogató szervezet által kiírt programban 

való részvételhez biztosítanak társfinanszírozást, illetve amelyek esetében az NKFI Alapból 

támogatott projekt megvalósításának feltétele a más szervezet által biztosított finanszírozás.  

 

Amennyiben a projekt támogatásának feltétele ezen támogató szervezet által meghatározott 

arculati követelmények alkalmazása, azok mellett a kedvezményezett egyidejűleg köteles a projekt 

eredményeiről beszámoló publikációk közzétételekor megjelentetni a hivatkozást az NKFI 

Alapból biztosított támogatásra is. („A …. számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs 

Alapból biztosított támogatással, a … pályázati program finanszírozásában valósult meg” alkalmazását ld. jelen 

dokumentum „NKFI Alap megjelölése támogatóként” c. alpontjában  részletezve), valamint a projekttel 

összefüggésben megjelenő kommunikációs eszközökön és – amennyiben a publikáció formai 

keretei lehetővé teszik – a kutatásokhoz kapcsolódó publikációkon köteles feltüntetni legalább az 

                                                           
 
* “Project no. [projektazonosító szám] has been implemented with the support provided from the National Research, 
Development and Innovation Fund of Hungary, financed under the [pályázat kódja] funding scheme.” 
 
“Das Projekt Nr. [projektazonosító szám] wurde mit Unterstützung des Ungarischen Nationalen Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsfonds im Rahmen des [pályázat kódja] Förderprogramms realisiert.” 
 
“Le projet numéro [projektazonosító szám] a été réalisé avec le soutien financier du Fond National Hongrois de la 
Recherche, du Développement et de l'Innovation dans le cadre du programme [pályázat kódja].” 
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NKFI Alapból biztosított támogatást jelző magyar vagy angol nyelvű logót, az ún. „infoblokkot” 

(ld. arculati kézikönyv, 3-4-5. oldalán megadott formátumok).  

 

NKFI Hivatal tájékoztatása 

 

A táblázatokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségek szerint előkészített, a projekttel 

kapcsolatos közleményeket, tervezett események ismertetését előzetes jóváhagyásra az NKFI 

Hivatalnak nem szükséges megküldeni. Mivel azonban a sikeres projektekről saját 

kommunikációja során az NKFI Hivatal is beszámol, a projekt indításáról és zárásáról, főbb 

eredményeiről (kutatási eredmények, új fejlesztések, nemzetközi publikációk) szóló híreket, 

sajtóközleményeket, valamint az eredménykommunikációval kapcsolatos egyéb információs 

anyagok, kiadványok egy-egy példányát javasolt elektronikus formában az NKFI Hivatal 

Kommunikációs Osztályának (kommunikacio@nkfih.gov.hu) is továbbítani. Ezen anyagok 

(írások, fotók és más, esetlegesen szerzői joggal védett szellemi alkotások) felhasználására a 

támogató NKFI Hivatal kizárólag a pályázati kiírás és a támogatási szerződés rendelkezései 

szerint válik jogosulttá.    

Amennyiben a projektnek kommunikációs tevékenység szervezésével megbízott felelőse van, 

akkor a kommunikációs felelős nevét, elérhetőségét az NKFI Hivatal a hivatal Kommunikációs 

Osztályának (kommunikacio@nkfih.gov.hu) címére kéri tájékoztatásul megküldeni. Ugyanezen a 

címen kérhetnek tanácsot, javaslatot a projektgazdák a közzétételi kötelezettségekkel 

kapcsolatban.  
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I.   
Az NKFI Hivatal által az NKFI Alapból finanszírozott támogatásból megvalósuló 

tevékenységekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek: 

 

  Feladatok 

  Finanszírozás 

mértéke 

10 

millió 

Ft 

alatt 

10-50 

millió 

Ft 

50-

500 

millió 

Ft 

500 

millió 

Ft 

felett 

A projekt 

előkészítő 

szakasza* 

“A megvalósítani kívánt projektről 

készült rövid szakmai leírás tartalmi 

összefoglaló nélkül” (a pályázat 

benyújtásakor, a pályázat részeként 

megadott összefoglaló). 

X X X X 

Kommunikációs (cselekvési) terv 

készítése. 

  
    X 

Internetes honlap készítése, vagy 

meglévő honlap esetén a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 

létrehozása és folyamatos működtetése, 

frissítése. 

  

 
X X 

A projekthez kapcsolódó tájékoztatás 

(esetleg aloldal) létrehozása a projektet 

megvalósító intézmény honlapján. 

 

X   

A projekt 

megvalósítási 

szakasza 

„C” típusú tájékoztató tábla a projekt 

megvalósulásának helyszínén. 

  

 
X X 

Sajtóközlemény kiadása a projekt 

indításáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése. 

  

  X X 

Fotódokumentáció készítése, 

amennyiben a projekthez igazodik. 

  
X X X 

A projekt 

megvalósítását 

Sajtóközlemény kiadása a projekt 

zárásáról és a sajtómegjelenések 

  
X X X 
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követő szakasz összegyűjtése. 

Eredménykommunikációs információs 

anyagok, kiadványok készítése. 

  
    X 

„D” típusú tájékoztató tábla a projekt 

helyszínén. 

  
  X  X 

 

 

 

II.  
A „Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra”, a „Felhívás posztdoktori 

kiválósági program pályázatra”, „Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat”, 

„Felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz”, „Felhívás 

jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok 

támogatására” c. felhívások kedvezményezettjeire vonatkozó tájékoztatási 

kötelezettségek: 

  Feladatok 

Finanszírozás mértéke 

10 millió 

Ft alatt 

10-50 

millió Ft 

50 

millió Ft 

felett 

A projekt előkészítő 

szakasza során 

kötelező 

kommunikációs 

eszközök 

Rövid összefoglaló a közvélemény 

számára. a projekt célkitűzéseiről (az 

EPR rendszerben, a pályázat 

részeként). 

X X X 

A projekthez kapcsolódó tájékoztatás 

(tájékoztató cikk, esetleg aloldal 

létrehozása) a projektet megvalósító 

intézmény honlapján vagy – a projekt 

jellegétől függően – önálló internetes 

honlap készítése. 

X X X 

A projekt 

megvalósítási 

szakaszában kötelező 

kommunikációs 

eszközök 

Hivatkozás az NKFI Alapból 

biztosított támogatásra: tanulmány 

esetén lábjegyzetben szövegesen, 

könyv (monográfia, szakkönyv, 

tanulmánykötet, konferencia-

X X X 
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kiadvány, forráskötet), egyéb 

kiadvány esetén szövegesen és az 

arculati kézikönyvben megadott 

infoblokk feltüntetésével. 

A projekt 

megvalósítási 

szakaszában és a 

projekt megvalósítását 

követő szakaszban 

egyarántjavasolt 

kommunikációs 

eszközök 

Fotódokumentáció készítése, 

amennyiben a projekthez releváns. 
X X X 

Sajtóközlemény kiadása, illetve hír 

megjelentetése a projekt 

megvalósítása során a főbb 

mérföldkövekhez (pl. kutatási, 

fejlesztési eredmények vagy 

publikációk nemzetközileg jegyzett 

tudományos folyóiratban), valamint a 

projekt zárásához kapcsolódóan, 

sajtómegjelenések összegyűjtése. 

X X X 

A projekt eredményeit ismertető 

tartalmak megjelentetése a projektet 

megvalósító intézmény honlapján. 

X X X 

Tájékoztató, ismeretterjesztő 

esemény szervezése a tudományos 

közösség és az érdeklődő 

nagyközönség számára (pl. 

könyvbemutató). 

X X X 

 

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a támogatási szerződés 
megkötésétől a projekt megkezdéséig tart.  
 
A projekt megvalósítási szakasza kommunikációs szempontból: a projekt megkezdésétől a 
projekt befejezéséig (a szakmai beszámoló benyújtásáig) tart.  
 
A projekt megvalósítást követő szakasza kommunikációs szempontból: a projekt befejezésétől 
(a szakmai beszámoló benyújtásáig) a fenntartási időszak végéig tart. 
 
Budapest, 2017. július 28. 
 
 
     Pálinkás József 
            elnök 


