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Fejezeti indokolás 
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

 
 

I. A célok meghatározása, felsorolása 

Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Az Alap 
feletti rendelkezési jogot a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja, és felelős a felhasználásáért.  
 
Az Alap rendeltetése, hogy kiszámítható és állandó forrást biztosítson a kutatás-fejlesztés 
támogatására és a technológiai innováció ösztönzésére.  
Az Alap átfogó célja a 2011-2014. évig terjedő időszakban a kutatás-fejlesztés és innováció 
támogatása, a globális piacon versenyképes termékek és szolgáltatások kifejlesztésének segítése 
magyar innovatív vállalkozásoknál, valamint a K+F nemzetközi együttműködések erősítése.                  
Az Alap további céljai: a hazai tudásbázis bővítése és erősítése, tehetséggondozás és a tudományos 
utánpótlás támogatása, a K+F eredmények gyakorlati hasznosításának erősítése, a nemzetközi 
tudományos együttműködések fokozása, valamint a K+F infrastruktúra és az innovációs 
szolgáltatások fejlesztése. Az Alapból finanszírozott támogatási programokban továbbra is kiemelt 
prioritás a vállalkozások K+F+I tevékenységének támogatása, különös tekintettel a kis- és 
középvállalkozások innovációs tevékenységének elősegítésére. A KTI Alap programportfoliójának 
kialakítása az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) prioritásainak figyelembevételével, KFI pályázati 
rendszerével szoros összhangban történik.  
 
2011-ben az Alap felhasználásával kapcsolatban legfontosabb feladatok: a korábbi, részben 
áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítése, az új K+F programokra és pályázatokra való 
felkészülés az ÚSZT-vel összehangolva, illetve a pályázati konstrukciók, meghirdetése a 
rendelkezésre álló források függvényében. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2011-ben  

          millió forintban 
Megnevezés (cím) Kiadás Bevétel Támogatás 

1. A hazai innováció támogatása 37 054,5  
2. A nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló innováció támogatása 5 508,3  

4. A tudományos és technológiai 
attasék munkájának támogatása 436,1  

5. A Nemzeti Kutatásnyilvántartási 
Rendszer támogatása, valamint a K+F 
és innovációs elemzések, adatbázisok 
támogatása 

150,0  

6. A kutatás, innováció és 
tudománypolitika területén a 
Kormány tevékenységét segítő tanács 
titkársági munkájának támogatása 

50,0  

7. Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 069,0  
8. Új fejlesztési tervek K+F+I 
programjaira való felkészülés, 
monitoring és értékelés 

150,0  
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Megnevezés (cím) Kiadás Bevétel Támogatás 
19. Innovációs járulék 22 797,7  
20. Költségvetési támogatás 23 179,0  
21. Visszterhes támogatások 
törlesztései 1,2  

24. Európai Együttműködő Államok 
Terve (PECS) programban való 
részvétel támogatása 

560,0  

LXIX fejezet összesen 45 977,9 45 977,9  
 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 

Az Alapból a támogatások kifizetése nyílt pályázati rendszerben történik. A pályázaton kívüli – az 
Alap felhasználási jogcímeivel összhangban nyújtott – támogatás nem haladja meg az Alap tárgyévi 
kiadási főösszegének 3 %-át.  
Az Alap 2011. évi felhasználását jelentős mértékben meghatározzák a korábbi évek pályázataiból 
származó tárgyévi kötelezettségvállalások.   
 
Az Alap kezelését jelenleg a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal közreműködő szervezetek 
bevonásával végzi. Az alapkezeléssel kapcsolatos feladatellátás szervezeti struktúrája 2011. évben 
változik, jövőben az alapkezeléssel összefüggő feladatokat részben a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium látja el. 
 
 
Az egyes kiadási címek az alábbi célok megvalósulását szolgálják:  
 
1. Hazai innováció támogatása cím 
 
Az előző évekhez hasonlóan az Alap támogatási programjainak átfogó célja a kutatás-fejlesztési 
tevékenység ösztönzése, valamint a kutatás és a gazdaság együttműködésének erősítése. Az Alap 
kiemelten kezeli a tudásbázisok erősítését, a nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódó K+F programok 
támogatását, a K+F eredmények üzleti hasznosítását, az innovatív vállalkozások létesítését, a 
technológia-transzfert, a technológiai inkubációt, a regionális innovációt, a KKV-k fejlesztéseinek 
támogatását, valamint a nemzetközi K+F együttműködések erősítését és az EU K+F programjaiban 
való magyar részvétel erősítését. 
 
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) kitörési pontjaival, különösen a „Tudomány-Innovációs-Növekedés” 
kitörési ponttal összhangban, az Alap 2011-ben felülről koordinált, integrált K+F programok 
keretében támogatni kívánja a nemzetstratégiai szempontból kiemelten fontos, az ország gazdasági, 
műszaki és társadalmi fejlődését jelentősen meghatározó területeken folyó K+F+I tevékenységeket. 
Az Alap 2011-ben támogatja az ÚSZT-ben megfogalmazott ágazati fejlesztési programok K+F és 
innovációs elemeit. 
 
A 2011. évi támogatási rendszer része a korábbi pályázati programok keretében létrehozott 
tudásközpontok továbbfejlesztése, nemzetközi színvonalú kompetencia központtá válásuk 
elősegítése, valamint K+F tevékenységük további fókuszálása és a gazdasági szférával való 
együttműködésük erősítése. 
 
Az Alap 2011-ben erősíteni kívánja a K+F eredmények hasznosítását elősegítő programokat. Ezt a 
célt szolgálja a fiatal innovatív vállalkozások technológiai inkubációját megvalósító pályázat, amely 
be kívánja vonni az üzleti érdeket és a kockázati tőkét a KKV-k innovációs folyamatába. A K+F 
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eredmények hasznosításához kapcsolódóan, a technológiai inkubációval összehangoltan, folytatódik 
a K+F eredmények és innovatív ötletek gyakorlati alkalmazását, valamint a szellemi tulajdon 
védelmét támogató K+F pályázatok finanszírozása. A K+F szféra és a gazdaság együttműködését 
segíti a korábban elindított Nemzeti Technológiai Platformok pályázat megújítása és további 
támogatása.  
 

2011. évben folytatódik az alapkutatás, elsősorban a célzott alapkutatás támogatása, melynek 
eredményei várhatóan megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt. A 
korábbi évekhez hasonlóan az Alap támogatja a kutatói mobilitást, valamint az ország gazdasági 
versenyképességének növelését elősegítő, a technológiai innovációt és a kutatás-fejlesztés 
társadalmi feltételeinek javítását célzó akciókat. 
Az Alap, a pályázatain keresztül, a Regionális Innovációs Ügynökségek bevonásával, támogatni 
kívánja a régiók versenyképességének növelését, a regionális innováció erősítését. 
 
2. Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása cím 
 
A cím biztosítja a nemzetközi együttműködésen alapuló két- és többoldalú K+F programok 
megvalósítását. A nemzetközi tudományos és technológiai (TéT) kapcsolatokat segítő programok 
célja, a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának, 
szakmai fejlődésének elősegítése.  
Az EU együttműködést támogató programok hozzájárulnak az egyes nemzeti programok 
harmonizációjához, a hazai tudásbázis fejlődéséhez, a vállalkozói szféra, különösen a kis- és 
középvállalkozások piacképességének növeléséhez. Külön programok elősegítik a magyar 
résztvevők bekapcsolódását az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogramjába. 
Az Alap támogatja a 2011 első felében sorra kerülő magyar EU elnökség K+F programját, az 
elnökségi rendezvények szervezését, illetve az EUREKA elnökségre való felkészülést, valamint 
annak szakmai programját. 
  
Az Alap pályázati úton támogatni kívánja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
Tudományos és Innovációs Társulásaiban (KIC) történő magyar részvételt és partneri 
együttműködést. 

 
4. A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása cím 
 
A cím biztosítja az NKTH által felügyelt TéT attaséi hálózat várható kiadásait, melyeket az Alapról 
szóló 2003. évi XC. törvény 8.§ (4) bekezdése értelmében az Alapból kell finanszírozni.  

 
5. A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer, valamint a K+F és innovációs elemzések, 
adatbázisok támogatása 
 
A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer (NKR) célja a közfinanszírozású támogatással 
megvalósuló K+F és innovációs projektek nyilvántartása, ennek révén az átláthatóság növelése, a 
párhuzamos, illetve halmozott pénzügyi támogatások azonosítása, a tudományos és szakmai 
együttműködés megkönnyítése, a hasznosítás elősegítése. Az NKR-t a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal elnöke felügyeli.  
A magyar innovációs rendszer intézményi jellemzője, - amint azt az OECD országjelentése is 
megállapította - hogy hiányzik a tényekre épülő politikaformálás (evidence-based policy making) 
eszközrendszere. Az Új Széchenyi Terv tudomány – innováció – növekedés prioritásának tényekre 
épülő döntéseihez nélkülözhetetlen a KFI tevékenység rendszeres mérése, az így rendelkezésre álló 
információk, adatok elemzése és értékelése. Ennek érdekében van szükség egy új szemléleti alapon 
működő tudásbázisra („TéT obszervatórium”), amely elősegíti az innovációs rendszer elemei és 
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szereplői teljesítményének, hatékonyságának megismerését, értékelését, illetve segíti a szereplők 
alkalmazkodását a globális versenyfeltételekhez. A TéT Obszervatórium emellett részt vesz a 
nemzetközi statisztikai fejlesztésekben, kísérletekben, így hozva létre egy, a folyamatok 
megértéséhez megfelelő ismereteket nyújtó információs rendszert. Ezzel összességében hozzájárul a 
jó stratégiai tervezéshez, a versenyképességet előmozdító KFI-politikához, a vállalkozások, illetve a 
kutató-szervezetek kutatási stratégiájának formálásához.  
 
6. A kutatás-, innováció- és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács 
titkársági munkájának támogatása 
 
A kormányzati tudomány-, technológia-, és innovációpolitikai irányítási rendszer fontos eleme a 
Kutatási és Tudománypolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács), amely munkájának megújítása 
fontos feladat. A Tanács döntés-előkészítő, koordináló és értékelő testületi munkáját, annak 
szakmai megalapozását a Titkárság segíti. A működéssel kapcsolatos koordinációs, szervezési és 
adminisztratív feladatokat a Titkárság látja el. Ez a jogcím tartalmazza a Titkárság feladatainak 
ellátásával kapcsolatos kiadásokat. 
 
7. Alapkezelőnek átadott pénzeszköz cím 
 
A jogcímen kerültek megtervezésre az Alap kezelésével kapcsolatos kiadások. A támogatás 
kedvezményezettje a kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős szerv (NKTH), mértéke az Alapról 
szóló törvény rendelkezéseivel összhangban nem haladhatja meg az Alap tárgyévi eredeti kiadási 
főösszegének 4,5%-át.  
 
8. Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés cím 
 
Az Alap szakpolitikákhoz és szakmai kiválósághoz köthető feladatainak ellátásához indokolt egy 
magas szintű, szakmailag elismert testület működtetése vagy adhoc jelleggel történő felállítása. 
Szakértők bevonása, valamint átfogó értékelések, tudomány-, technológia- és innovációpolitikai 
stratégiák, pályázati programokat megalapozó háttértanulmányok és szakértői elemzések, továbbá 
egy jól működő monitoring rendszer nélkül nem képzelhető el az Alap hatékony felhasználása.  
 
24. Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása cím 
 
Magyarország az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban a 224/2003. (XII. 
13.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján vesz részt.  
A cím célja az európai űrkutatási programokban való magyar részvétel finanszírozása.  
A befizetés tagdíj jellegű, melynek 97%-a visszapályázható. Azonban a tagdíjfizetés közvetlen 
ellentételezéssel nem jár, a befizetés és az elnyert összegek között korreláció nem áll fenn.  
 
 

 


