
Szervezeti adatok 

Kapcsolat: 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft 

1116 Budapest, Kondorfa utca 1. 
3519 Miskolc, Iglói u. 2. 
6726 Szeged, Derkovits fasor 2. 

www.bayzoltan.hu 

bayzoltan@bayzoltan.hu 

A társaság cégneve: 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft 

Székhely: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. 

Postacím: 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. 

Központi telefonszáma: +36 1 463 0500

Központi telefaxszáma: +36 1 463 0505

Internetes honlapjának címe: 

Központi e-mail címe: bayzoltan@bayzoltan.hu

Szervezet: szervezeti ábra

A szervezet vezetése: 

Dr. Grasselli Norbert – ügyvezető igazgató 
Szabó Zsuzsanna – gazdasági igazgató 
Engi Csaba – SMART divízióigazgató 
Dr. Kiss István – BIO divízióigazgató 
Dr. Biró Gyöngyvér – ENG divízióigazgató 
Varga Dávid – TMK divízióigazgató 
Bognár Ildikó – Sales vezető 

Adatvédelmi tisztviselő:  DJS Ügyvédi Iroda 

Felügyelőbizottság tagjai: 
Dr. Nikodémusz Antal – elnök 
Dr. Kanzsalics Eszter 
Orcsik Attila 

Tulajdonosi joggyakorló 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Közigazgatási államtitkár

A közfeladatot ellátó szerv 
tulajdonában, irányítása, 
felügyelete vagy ellenőrzése alatt 
álló, vagy alárendeltségében 
működő más szervek megnevezése 

Jelenleg nincsen Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy 
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó 
szerv. 

http://www.bayzoltan.hu

http://www.bayzoltan.hu/hu/szervezet/szervezetunk/


Szervezeti adatok 

A közfeladatot ellátó szerv által 
alapított közalapítványok neve, 
székhelye, elérhetősége  

Jelenleg nincs Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. által 
alapított közalapítvány. 

A közfeladatot ellátó szerv által 
alapított költségvetési szerv neve, 
székhelye 

Jelenleg nincs Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. által 
alapított költségvetési szerv. 

A közfeladatot ellátó szerv által 
alapított lapok neve 

Jelenleg nincs Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. által 
alapított lap. 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

Közreműködés a 
közszolgáltatásban: 

A Társaság állami feladatként közreműködik a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény 10. § (1) bekezdés k) és m) 
alpontjai szerinti közfeladataiban, közfeladat ellátására 
irányuló szerződés alapján.  
A Társaság közreműködhet továbbá állami feladatok 
ellátásában a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény rendelkezései alapján, a felsőoktatási
intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban
foglaltak szerint.

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit 
Kft. nemzetstratégiai céljai, 
feladatai: 

A Társaság a magyarországi műszaki, természettudományi 
és üzemszervezési alkalmazott kutatások végzését és 
támogatását, valamint – a kutatási eredményeit 
felhasználva – szervezet-fejlesztési és korszerűsítési 
feladatok megvalósítását tűzi ki célul. 

Feladatai: 

tudományos tevékenység, kutatás; 
Kormány által alapított kutatóhelyként a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény 3. §-ában meghatározott alkalmazott
kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenység ellátása.

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény – III/A. fejezete alapján. A 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény – 44. 
§-a (a hallgatói munkavégzés szabályai) szerint.

a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények széles 
körben történő megismertetése és népszerűsítése; 



Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

A Társaság a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10. § (1) 
bekezdés m) pontja szerinti közfeladatok ellátásában való 
közreműködésével ösztönözi a magas hozzáadott értéket 
előállító munkahelyek létrehozását, előmozdítja a kutatás-
fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai 
felkészültségének javulását,  társadalmi és szakmai 
elismertségük növelését, továbbá hozzájárul a tudáson és 
innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az 
intelligens növekedés beindításához, fenntartásához. 

Versenyképességük növelése érdekében elősegíti a mikro-
, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét.

A Társaság az általa nyújtott inkubációs szolgáltatásokkal a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény 10. § (1) bekezdés k) pontja 
szerinti közfeladatok ellátásában való közreműködésével 
hozzájárul az országos kutatási infrastruktúra 
fejlesztéséhez, továbbá a mikro-, kis- és 
középvállalkozások versenyképességének növeléséhez. 

A Társaság gazdaságfejlesztési tevékenységet is folytat. 

A Társaság közreműködik egyetemi hallgatók képzésében, 
illetve támogatja azt, ideértve a pénzügyi támogatás 
nyújtását is. 

A Társaság alaptevékenysége körében posztdoktorként 
foglalkoztatottakat támogat a 156/1997 (IX. 19.) Korm. 
rendelet alapján. 

A közfeladatot ellátó szerv 
feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó, 
a szervre vonatkozó alapvető 
jogszabályok, közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, 
valamint a szervezeti és működési 
szabályzat vagy ügyrend, az 
adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzat hatályos és teljes 
szövege 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. 
törvény 

SzMSz 
Adatkezelési Szabályzat 

A testületi szerv döntései 
előkészítésének rendje, az 
állampolgári közreműködés 
(véleményezés) módja 

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. nem testületi 
szervként működik. 

http://www.bayzoltan.hu/wp-content/uploads/2021/01/SzMSz_2021.01.01.pdf
http://www.bayzoltan.hu/wp-content/uploads/2018/05/Adatkezelesi_szabalyzat_2018.pdf


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

A közfeladatot ellátó szerv által 
közzétett hirdetmények, 
közlemények helye 

www.bayzoltan.hu 

A közfeladatot ellátó szervnél 
végzett alaptevékenységgel 
kapcsolatos vizsgálatok, 
ellenőrzések nyilvános 
megállapításai 

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.-nél végzett 
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatoknak, 
ellenőrzéseknek nincsenek nyilvános megállapításai. 

A közfeladatot ellátó szerv 
kezelésében lévő közérdekű 
adatok  

A Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. nem gyűjt vagy 
kezel közérdekű adatot. 

A szervezet alaptevékenységére, működésére ható jogszabályok 

Gazdálkodási adatok 

Jegyzett tőke: 30 millió HUF 

Foglalkoztatottak száma: 213 fő létszám 

Tulajdonos: Magyar Állam (100%) 

A társaság cégjegyzékszáma: 01-10-968419

Adószáma: 23497980-2-43 

Statisztikai számjele: 23497980-7219-572-01 

Bankszámla száma: 10032000-00315098-00000017 

Társaság törvényességi felügyeletét ellátó 
szerv: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Alapító okirat kelte: 2011.07.29 

A társaság működésének időtartama: határozatlan 

A közfeladatot ellátó szerv éves 
költségvetése, számviteli törvény szerinti 
beszámolója vagy éves költségvetési 
beszámolója 

Kapcsolódó dokumentumoknál közzétéve. 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

Az ösztAz ösztöndíjas foglalkoztatásról 2004. évi CXXIII. törvény 



Gazdálkodási adatok 

A közfeladatot ellátó szervnél 
foglalkoztatottak létszámára és személyi 
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, 
illetve összesítve a vezetők és vezető 
tisztségviselők illetménye, munkabére, és 
rendszeres juttatásai, valamint 
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak 
nyújtott juttatások fajtája és mértéke 
összesítve 

Kapcsolódó dokumentumoknál közzétéve. 

Az államháztartás pénzeszközei 
felhasználásával, az államháztartáshoz 
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő, 
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó 
értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, 
szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a 
szerződést kötő felek neve, a szerződés 
értéke, 
a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi 
érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések 
adatai, és a minősített adatok kivételével 

Nem releváns a Bay Zoltán Közhasznú 
Nonprofit Kft vonatkozásában. 

A koncesszióról szóló törvényben 
meghatározott nyilvános adatok (pályázati 
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról 
készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Nem releváns a Bay Zoltán Közhasznú 
Nonprofit Kft vonatkozásában. 

A közfeladatot ellátó szerv által nem 
alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió 
forintot meghaladó kifizetések 

Nem releváns a Bay Zoltán Közhasznú 
Nonprofit Kft vonatkozásában. 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó 
szerződések 

Nem releváns a Bay Zoltán Közhasznú 
Nonprofit Kft vonatkozásában. 

Közbeszerzési információk (éves terv, 
összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a 
megkötött szerződésekről) 

Kapcsolódó dokumentumoknál közzétéve. 

 

 




