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Inkubációs megállapodás száma: .................................................................................................................................................................................................................  

Program neve és kódszáma: Innovációs ökoszisztéma (startup) – ÖKO_16 

 

 

 

 

 

 
INKUBÁCIÓS MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött 
egyrészről az Intellitext Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/B. 
Adószám: 23401608-2-11 
Képviseli: Lévay Ferenc 
mint Inkubátor (a továbbiakban: Inkubátor) 
 
másrészről a (cégnév) ...........................................................................................................................................................................  
Székhely:  ...............................................................................................................................................................................................  
Cégjegyzék szám/nyilvántartási szám:  .............................................................................................................................................  
Adóazonosító szám: ............................................................................................................................................................................  
Számlavezető, fizetési számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  ...................................................................................  
Pénzintézet neve: ..................................................................................................................................................................................  
Képviseli: (ügyvezető neve) ................................................................................................................................................................  
Startup Inkubációs Kérelem kódszáma: ...........................................................................................................................................  
mint Kedvezményezett startup (továbbiakban: Kedvezményezett startup) 
 
(Inkubátor és Kedvezményezett startup továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételek szerint. 

1. Előzmények	
Kedvezményezett startup az Innovációs Ökoszisztéma (Startup) (ÖKO_16) Inkubációs Kérelem keretében 
készült Intellitext Hardver & IoT Akcelerátor Címzetti Felhívására (a továbbiakban Címzetti Felhívás), ……… 
év ……… hónap ……… napján, …………………… azonosító számon, inkubációs kérelmet nyújtott be 
…………………………………………… címmel (a továbbiakban Inkubációs Kérelem). Inkubátor ……… év 
……… hónap ……… napján kelt döntése alapján Kedvezményezett startup az Inkubációs Kérelemben 
részletezett projektjavaslat megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

2. A szerződés tárgya és a támogatás összege	
2.1 A Kedvezményezett startup vállalja, hogy a Inkubációs Kérelemben leírt projektjavaslat szerinti, a jelen szerződés 

1. számú mellékletében részletesen bemutatott inkubációs kérelmet (a továbbiakban: Projekt) a jelen 
szerződésben és mellékleteiben, valamint a Címzetti Felhívásban és a mellékletét képező Útmutatóban (a 
továbbiakban együttesen: Inkubációs Kérelem Pályázat) foglalt feltételek szerint megvalósítja. A Projekt 
megvalósításához az Inkubátor összesen …………… Ft (azaz ………………………… forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt az 1. számú mellékletben rögzített költségterv szerint. 

2.2 A jelen szerződés szerinti támogatási cél a 049020 (K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció) kormányzati 
funkcióba tartozik.  
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2.3 A Kedvezményezett startup vállalja, hogy a Projekt …………… Ft (azaz ………………………… forint) 
összköltségének 2.1. pont szerinti támogatást meghaladó részét, azaz …………… Ft-ot (azaz 
………………………… forintot) saját forrásból biztosítja az 1. számú mellékletben rögzített költségterv szerint. 
Ennek értelmében a támogatás intenzitása ……… %. 

2.4 Amennyiben az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a Projekt Inkubációs 
Kérelemben tervezett költségeit, a Kedvezményezett startup ebben az esetben is kizárólag a jelen szerződésben 
foglalt támogatási összegre jogosult. 

2.5 A Kedvezményezett startup tudomásul veszi, hogy a 2.1. pontban megjelölt támogatás visszaigényelhető általános 
forgalmi adó megfizetésére nem használható fel. Amennyiben a Kedvezményezett startup általános forgalmi adó 
visszaigénylésére jogosult vagy áru, illetve szolgáltatás továbbértékesítése esetén az adóterhet áthárította, úgy a 
jelen szerződés szerint a Kedvezményezett startupot megillető támogatás az általános forgalmi adó összegét nem 
foglalja magába. Amennyiben a Kedvezményezett startup általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult 
vagy áru, illetve szolgáltatás továbbértékesítése esetén az adóterhet nem hárította át, úgy a jelen szerződés szerint 
a Kedvezményezett startupot megillető támogatás az általános forgalmi adó összegét magába foglalja. 

2.6 Az Inkubációs Kérelemben részletezett indokok és kérelme alapján a Kedvezményezett startup előleg 
igénybevételére a Inkubációs Kérelemi kiírásban és az 1. számú mellékletben rögzített költségtervben 
meghatározott részletekben és ütemezésben és a rögzített feltételek szerint jogosult az. 

3. A Projekt megvalósításának helyszíne és időtartama 
3.1 A Kedvezményezett startup vállalja, hogy a Projektet - amennyiben annak megvalósítása helyszínhez kötött - az 

alábbi helyszínen vagy helyszíneken valósítja meg, illetve, ha az Inkubációs Kérelem kiírás alapján a 
Kedvezményezett startupot fenntartási kötelezettség terheli, akkor a Projekt keretében létrehozott kapacitásokat, 
kifejlesztett termékeket és szolgáltatásokat az alábbi helyszínen vagy helyszíneken fenntartja és üzemelteti: 

………………………………………………… (székhely/telephely vagy fióktelep címe) 

3.2 A Szerződő Felek rögzítik, hogy a startup projekt kezdő időpontja ……………………, befejezésének időpontja 
……………… A projekt kezdő és befejező időpontjától eltérni csak az Inkubátor által elfogadott indokok 
esetén, az inkubációs megállapodás írásbeli módosítása alapján lehet. Kedvezményezett startup tudomásul veszi, 
hogy módosítás esetén a Projekt megvalósításának kezdete nem lehet korábbi, mint 2017.09.01. és a Projekt 
befejezése nem lehet későbbi, mint 2019.04.30. 

3.3 A Kedvezményezett startupot a kiírás Inkubációs Kérelemi szerint fenntartási kötelezettség nem terheli. 
Ugyanakkor az ÖKO_16-1-2017-0005 kódszámú projekt megvalósítási időszakát követően köteles a projekt 
során keletkezett minden dokumentációt megőrizni a projekt lezárását követő 10 éven át, továbbá ellenőrzéstűrési 
kötelezettség terheli, aminek keretében az NKFI Hivatal, továbbá minden jogszabályban, vagy egyéb 
megbízásban, szerződésben feljogosított ellenőrző szervezet ellenőrzésének tudomásul vétele és az abban való 
közreműködés kötelezettsége a projekt lezárását követő 5 éven át terheli. 

4. Egyéb rendelkezések 
4.1 A Kedvezményezett startup köteles az 1. számú melléklet Indikátorok űrlapjában rögzített számszerűsíthető 

eredményeket teljesíteni, továbbá a kötelező vállalások keretében tett, a Címzetti Felhívás 5. pontja szerinti 
kötelezettségvállalásait teljesíteni. 

4.2 A Kedvezményezett startup köteles a projekt előrehaladását személyes szakmai beszámoló keretében az 
Inkubátornak bemutatni, az Inkubátor által tartott helyszíni ellenőrzését tudomásul venni, abban közreműködni. 

4.3 Az Inkubátor kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásainak megfelelően – az inkubációs kérelem adatlapon és 
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mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a 
beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban 
feltüntetett személyek személyes adataiknak az Intellitext Hardver & IoT Akcelerátor, az NKFI Hivatal és a 
jogszabályban, vagy egyéb megbízásban, szerződésben feljogosított ellenőrző szervezetek által történő 
kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel 
történő feldolgozását) is kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján az Inkubátor szavatol azért, hogy ezen 
személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 

4.4 A Kedvezményezett startup köteles betartani az ÖKO_16 Innovációs ökoszisztéma (startup) pályázati projekt 
dokumentumaiban foglaltakat, a Működési Kézikönyv, Felhívás és Útmutató elnevezésű dokumentumokban és 
az Inkubátor által közzétett Startupok fejlesztésének támogatását célzó Címzetti Felhívásban és egyéb a projekttel 
összefüggésben az Inkubátor honlapján elérhető dokumentációkban foglaltakat, továbbá a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit, így különösen 
- az Áht. 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásnak szabályairól szóló 

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes 
szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet és 

- az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) előírásait. 

4.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Startup projektre kapott támogatás a 651/2014/EU rendelet 22. cikke szerinti 
induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak minősül. 

4.6 Kedvezményezett startup tudomásul veszi, hogy büntetőjogi felelősséggel tartozik az Inkubációs Kérelemben 
megadott adatok, információk és dokumentumok valódiságával és teljes körűségével kapcsolatban. 

4.7 A Kedvezményezett startup tudomásul veszi, hogy a helyszíni ellenőrzés kiterjedhet a projektje keretében 
támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésekben részes felekre is. 

4.8 A Kedvezményezett startup kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai menedzsmentjére/megvalósítóira a projekt 
dokumentációkban előírt, meghatározott követelményeket a megvalósítási időszak végéig folyamatosan biztosítja 
azzal, hogy a Kedvezményezett startup köteles az Inkubátornak 8 napon belül írásban bejelenteni a szakmai 
menedzsment tagjainak, továbbá a Kedvezményezett startup képviseletre jogosultjának és közvetlen 
helyettesének (helyetteseinek) személyében bekövetkezett változást, továbbá minden a startup projektet érintő 
szakmai tartalmat, költségvetést, időbeliséget érintő változásokat is. 

4.9 A Kedvezményezett startup tudomásul veszi, hogy a Projekt keretében benyújtott szakmai időközi és záró 
beszámolóját – a bizalmasan kezelendő adatok kivételével – az Inkubátor nyilvánosságra hozhatja. 

4.10 A jelen Inkubációs Megállapodás alapján az Inkubátor az alábbi szolgáltatásokat (Szolgáltatások) nyújtja a 
Kedvezményezett startup részére: 
- Az Akcelerátor szakember gárdájának rendelkezésre bocsátása 
- a prototípusok fizikai megvalósításához szükséges, eszközök, gépek, szerszámok, berendezések 

rendelkezésre bocsátása és szükség esetén irodai munkahely biztosítása 
- segítség az MVP és az első széria, illetve a nagyobb volumenű 

gyártás modellezésében, előkészítésében és költségbecslésében 
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- hardwer + szoftver terméke esetén teljeskörű támogatás a prototípus-és termékfejlesztés minden fázisában 
- üzleti modell építés. segítség a termék koncepció létrehozásában, versenytárs elemzés piaci trendek 

feltérképezése, üzleti modell élesítés 
- nemzetközi piacralépés támogatása. Bel-és külpiaci kapcsolatokmobilizálása, közreműködés a piacralépési 

stratégia készítésében. 
Az Inkubátor az Innovációs Ökoszisztéma (Startup) (ÖKO_16) felhívásban előírt feltételek alapján pénzeszköz 
formájában magántőke befektetést biztosít, mely lehet az inkubátor, vagy más piaci szereplő befektetése. A befektető 
a támogatott vállalkozásokban ezáltal legfeljebb 20% részesedést szerezhet. Ezen keretek között az Inkubátor és a 
Kedvezményezett start-up közötti befektetői szerződés szabályozza a tőkebefektetésre vonatkozó részletes feltételeket. 

 
4.11 Szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatos hivatalos kommunikáció és a szerződés teljesítésének elősegítése 

érdekében folytatott kapcsolattartás lebonyolítása érdekében jelen szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek 
ki. A kapcsolattartó 

 

- az Inkubátor részéről: Szigetlaki Zsolt 

- E-mail: info@intellitext.hu 

- Telefon: +36704527436 

- Személyes ügyfélszolgálat (kizárólag előzetes egyeztetés alapján): H-P 9-14 óra között 

- a Kedvezményezett startup részéről: a szakmai vezető, akinek adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.12 A jelen szerződéshez csatolt valamennyi melléklet, a jelen szerződésben vagy az ahhoz csatolt Teljesítési 
feltételekben hivatkozott mellékletek, továbbá a Inkubációs Kérelemi kiírás (a Címzetti Felhívás, az annak 
mellékletét képező Útmutató, Működési Kézikönyv és annak melléklete) a szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik függetlenül attól, hogy azok jelen szerződéshez ténylegesen fizikai értelemben csatolásra kerültek-e. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen szerződésben és az ahhoz csatolt Teljesítési feltételekben 
rögzített rendelkezések között eltérés vagy ellentmondás mutatkozik, úgy a jelen szerződésben foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

4.13 A Kedvezményezett startup jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen szerződés és mellékleteinek tartalmát 
és a vonatkozó jogszabályokat ismeri. 

4.14 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény, az Áht., a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és 
felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Ávr., a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési 
és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. 
rendelet, a 651/2014/EU rendelet, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. 

4.15 A Kedvezményezett startup képviseletében aláíró kijelenti és hatályos cégkivonattal/létesítő okirattal/bírósági 
nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított kivonattal és – szükség szerint – meghatalmazással, valamint aláírás 
mintájával igazolja, hogy jogosult a Kedvezményezett startup képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek 
alapján jelen szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt vagy 
az Ávr. 75. § (3a) bekezdése szerint korábban benyújtott cégkivonatban/létesítő okiratban/ bírósági 
nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított kivonatban szereplő 
adatokra vonatkozóan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 
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Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szerv(ek) részéről jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkezik, a tulajdonosok a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett startup részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná jelen szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

4.16 Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásával jön létre és az Inkubátor általi aláírásának napján lép hatályba. Jelen 
5 számozott oldalból álló támogatási szerződés 3 (három) darab eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) 
példány az Inkubátort, 1 (egy) példány a Kedvezményezett startupot és 1 (egy) az NKFI Hivatalt illet. Szerződő 
Felek arra jogosult képviselői jelen inkubációs megállapodást mellékleteivel együtt megismerték és – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá. Jogvita esetén alkalmazandó jog a magyar és az 
illetékes, eljáró bíróság a Fővárosi Bíróság. 
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Mellékletek: 
 

1. Inkubációs Kérelemi adatlap / A Projekt feladat-leírása, feladat- és ütemterve, hasznossága és számszerűsíthető 
eredményei, költségterve, elszámolható költségei 

2. A Kedvezményezett startup 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonata/létesítő okiratának másolata/bírósági 
nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított kivonata vagy a Kedvezményezett startup nyilatkozata arról, hogy 
cégkivonata/létesítő okiratának másolata/bírósági nyilvántartásban szereplő adatairól kiállított kivonata mely 3 
(három) évnél nem régebben benyújtott Inkubációs Kérelemhez került csatolásra és az abban foglalt adatokban 
változás nem történt 

3. A Kedvezményezett startup nevében jelen szerződést aláíró személy(ek) pénzügyi intézmény által igazolt, 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy ezen aláírás minta közjegyző által 
hitelesített másolata vagy a Kedvezményezett startup nyilatkozata arról, hogy ezen okirat(ok) mely 3 (három) 
évnél nem régebben benyújtott Inkubációs Kérelemhez került(ek) csatolásra 

4. A szakmai és pénzügyi beszámolóhoz, az előlegigényléshez, és a szerződésmódosításhoz szükséges 
formanyomtatványok, kitöltési útmutatók (Inkubátor honlapjáról letölthetők.) 

5. A szakmai és pénzügyi beszámolók és a szerződésmódosítások eljárásrendje (Inkubátor honlapjáról 
letölthetők.) 

6. Nyilatkozat melléklet 
7. Teljesítési feltételek a 2017. január 1-jétől kezdődően megkötött inkubációs megállapodás(ok) alapján a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból innovációs támogatásban részesülő projektek megvalósításához – 
egy Kedvezményezett startup által önállóan megvalósítandó projekt esetén 

8. A Kedvezményezett startup – valamennyi számlavezetője által érkeztetett – felhatalmazása az Inkubátor 
azonnali beszedési jogának biztosítására, 

9. Átláthatósági nyilatkozat (amennyiben az Átláthatósági nyilatkozat tartalma az Inkubációs Kérelem keretében 
benyújtott Átláthatósági nyilatkozathoz képest változott) 

 
 
 
 Az Inkubátor részéről: A Kedvezményezett startup részéről: 
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