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I. A fejezet keretszámainak indoklása 
 
A Kutatás és technológia fejezet 2009. évi javasolt költségvetési kiadási előirányzata 37 212,0 
millió Ft, melyből az 
 

 intézményeinek kiadási előirányzata 6 448,8 millió Ft 
 a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 2 068,1 millió Ft 
 a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap központi támogatási előirányzata 28 695,1 

millió Ft. 

A fejezet intézményeinek 2008. évi eredeti előirányzatai a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény értelmében a XV. Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium fejezet részét képezték. 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény módosítására kiadott 
2008. évi XX. törvény új XXXIV. fejezetként nevesíti a Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatalt. 

A 2008. évi XX. törvény végrehajtására kiadott 2067/2008. (V. 31.) Kor. határozat 
rendelkezett az OKM és az NFGM fejezetektől átvett feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok 
NKTH fejezetbe történő integrálásáról. 

A XXXIV. fejezet a fentiek értelmében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatási 
előirányzattal – magába foglalva a 2008. év közben a Hivatalba integrált Kutatás-fejlesztési 
Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodát -  valamint az NFGM fejezettől átvett és a 
későbbiekben részletezett szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokkal jött létre.  

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogállását, működési rendjét és feladatait a 
277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza. A Hivatal a kutatás-fejlesztésért és 
technológiai innovációért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt működő központi 
hivatal. 

A 2009. évi költségvetési törvényjavaslatban a fejezet megnevezése Kutatás és technológia 
fejezetre változott és önálló címként kiegészült a Magyar Szabadalmi Hivatal előirányzatával.  

A Magyar Szabadalmi Hivatal önállóan működő és gazdálkodó kormányhivatal. 

A Magyar Szabadalmi Hivatal jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó 
részletes, jelenleg hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi 
XXXIII. törvény-, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény tartalmazza.  

A Kutatás és technológia fejezet felügyeletét a kutatás-fejlesztésért és technológiai 
innovációért felelős tárca nélküli miniszter látja el. 

A Kutatás és technológia fejezet 2009. évi előirányzatának levezetése 
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    adatok millió Ft-ban egy tizedessel 

Kiadásból Megnevezés Kiadás  
Személyi juttatás 

Bevétel Támogatás 

1. Az intézmények  2008. évi eredeti 
előirányzatai 4 354,6 1 810,9 4 009,0 345,6

2. Szerkezeti változások 1 838,7 400,4 1 691,5 147,2

Általános báziscsökkenés -16,9 0,0 0,0 -16,9

KPI beolvadás 755,4 259,3 755,4 0,0
Igazgatási előirányzatok fejezeti átadás-
átvétele 45,9 33,0 0,0 45,9

Alapkezelési feladatok növekedése (pl. 
bíráltatás, monitoring, értékelés) 921,1 96,4 921,1 0,0
Fejezeti hatáskör bővülés, valamint 
kiszervezést követően továbbra is fennálló 
feladatok többlete 15,0 11,7 15,0 0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele 118,2 0,0 0,0 118,2

3. Bázis előirányzat (1+2) 6 193,3 2 211,3 5 700,5 492,8

4. Szintrehozás 321,2 125,4 143,7 177,5

KPI beolvadás 68,7 23,6 68,7 0,0
Igazgatási előirányzatok fejezeti átadás-
átvétele 59,3 43,5 0,0 59,3
Fejezeti hatáskör bővülése, valamint 
kiszervezést követően továbbra is fennálló 
feladatok többlete 75,0 58,3 75,0 0,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele 118,2 0,0 0,0 118,2

5. 2008. évi alapelőirányzat (3+4) 6 514,5 2 336,7 5 844,2 670,3

6. Előirányzati többletek 30 697,5 225,4 113,7  1 888,7

5 %-os illetményemelés növekménye 69,6 53,0 0,0 69,6
Alapkezelési feladatokra  átvett 
pénzeszköz csökkenése -38,3 0,0 -38,3 0,0

Járulékcsökkenés hatása -21,8 0,0 0,0 -21,8
MSZH további személyi juttatások és 
járulékai többlete 72,2 55,1 72,2 0,0
MSZH dologi  felhalmozási és támogatás 
kiadásainak többlete 79,8 0,0 79,8 0,0
MSZH befizetési kötelezettség és kölcsön 
terhére előirányzott kiadás  -204,1 0,0 0,0 0,0
MSZH befizetési kötelezettség és kölcsön 
terhére előirányzott kiadás  204,1 84,6 0,0 0,0

Fejezeti egyensúlyi tartalék zárolása -26,2 0,0 0,0 -26,2
Kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek 
cseréje 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet működésének támogatása 67,1 32,7 0,0 67,1
KTI Alap 2009. évi központi költségvetési 
támogatása 28 695,1 0,0 0,0  0,0

7. 2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 37 212,0 2 562,1 5 957,9  2 559,0



 4

 
 A 2009. évi fejezeti keretszámok ezen belül az intézmények, valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatok keretszámainak kialakítása a PM tervezési köriratának megfelelően történt. 
 
A fejezet támogatási előirányzatába a PM által kiadott keretszám alapján 16,9 millió Ft 
báziscsökkenést épített. A báziscsökkenés kizárólag az NKTH támogatási előirányzatát 
érintette. A fejezet az NKTH igazgatási költségvetését a 2008. évi eredeti előirányzathoz 
képest 6,9 millió forinttal-, míg a K+F+I intézmény és szabályozási rendszer átalakítása 
fejezeti kezelésű előirányzatát 10,0 millió Ft-tal csökkentette. A csökkenést az intézmény 
igazgatási költségvetésében a dologi kiadások kiemelt előirányzaton tervezte meg. 
A fejezet intézményeinek 2009. évi támogatási előirányzata 490,9 millió Ft. 
 
 
A K+F célú nemzetközi tagdíjak 2009. évi javasolt előirányzata a 2008. évi eredeti 
előirányzattal megegyező 36,4 millió Ft.  
 
A Hivatal a Kormány döntése értelmében önálló fejezeti kezelésű előirányzatként tervezte 
meg a Budapesti Kutatórektor további működéséhez szükséges fűtőelemek beszerzéséhez 
szükséges támogatást 1,8 milliárd Ft összegben. 
 
A fejezet önálló fejezeti kezelésű előirányzatát képezi az Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet 2009. évi működési költségeinek biztosítására előirányzott 67,1 millió Ft támogatás      
( továbbiakban ETI ). 
 
A tervezési útmutatóval összhangban az intézmények a 2008. évi 5 % illetményfejlesztésre 
megállapított költségvetési támogatást beépítették a 2009. évi támogatási előirányzatba. 
 
A PM által fejezeti szinten meghatározott 26,2  millió Ft fejezeti egyensúlyi tartalék zárolásra 
került, ezzel együtt a támogatási keretszám összege csökkent. 
 
A fejezet – az Alapok támogatása nélküli - 2009. évi támogatási keretszáma 2 559,0 millió Ft. 
 
 
A fejezet ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban Alap) kezelésével 
kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat, ezért a fejezet 2009. évi támogatási 
előirányzatai között külön címen megjelenik az Alap 28 695,1 millió forint összegű központi 
támogatási előirányzata. Ezen összeg az Alap bevételét képezi, és felhasználása a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényben rögzítettek szerint történik. 
 
 
 
 
A Kutatás és technológia fejezet 2009. évi előirányzatainak költségvetési címrend 
szerinti bemutatása: 
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adatok millió Ft-ban egy tizedessel 
 

Cím/ alcím / jogcím-
csoport szám 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret     

( fő) 

1 
Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal 3 059,0 2 595,9 463,1 177

3 Magyar Szabadalmi Hivatal 3 389,8 3 362,0 27,8 232

4. Fejezeti kezelésű előirányzatok         

4.1.1, 
K+F+I intézmény és szabályozási 
rendszerének átalakítása 164,6 0,0 164,6   

4.1.3, Nemzetközi tagdíjak 36,4 0,0 36,4   

4.1.6, 
Kutatóreaktor kiégett 
fűtőelemeinek cseréje 1 800,0 0,0 1 800,0   

4.1.7, 

Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet 
működésének támogatása 67,1 0,0 67,1   

6.  Alapok támogatása         

6.1, 
Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap 28 695,1 0,0  0,0   

  Fejezet összesen  37 212,0 5 957,9 2 559,0 409
 
 
 
 II. Intézményi előirányzatok 
 
1. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal cím 
 
A Hivatal kiadási előirányzata a 2008. évi eredeti 1 144,6 millió Ft előirányzathoz képest 
2009. évben 3 059,0 millió Ft. A kiadás növekedését a Kutatás-fejlesztési Pályázati és 
Kutatáshasznosítási Iroda 2008. február 01-jei beolvadása, a 2008. évi XX. törvény 
végrehajtására elfogadott 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat által előírt fejezetek közötti 
előirányzat átrendezések, az alapkezelési feladatok növekedése, valamint az 5%-os 
illetményfejlesztés bér és járulék előirányzatainak beépítése indokolja. 
 
A 2008. évi XX. törvény végrehajtására kiadott 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozat 
értelmében az NFGM és az OKM  fejezetből integrált K+F feladatok és a hozzá kapcsolódó 
forrás átvételre került, amelynek támogatás növekménye összesen 105,2 millió Ft összegben 
növelte az intézmény 2009. évi javasolt előirányzatát. A NKTH 2009. évben az engedélyezett 
144 fős létszámkeretből kiindulva a NFGM és OKM fejezeti feladatok átvételéből és 
átszervezéséből adódóan összesen 13  fő ( NFGM 9 fő ,OKM 4 fő )  támogatással 
ellentételezett státuszt vett át. 
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A Hivatal létszámkeretét 2 fő előirányzat nélkül átvett státusszal növeli az OKM 
Tudománypolitikai és Tanácsadó Testület Titkárság létszáma, ezen felül a saját bevételek 
terhére az alapkezelési többletfeladatok ellátására 18 fő létszám növekményt tervezett a 
Hivatal. 
 
A 2009. évre tervezett munkaadói járulék előirányzatot a 2009. évre tervezett személyi 
juttatások előirányzat kapcsolódó járulékai, a cégautó után és a reprezentációs kiadások után 
fizetendő járulékok képezik. A Hivatal a járulék előirányzat kialakításakor figyelembe vette a 
PM által előírt 8,8 millió Ft-os támogatáscsökkenést. 
 
A kiadásokat növelik a 2008. évi szerkezeti változásként bemutatott feladatok, amelyeket az  
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. 
(IV. 29.) Korm. rendelet nevesít a közreműködői feladatok ellátásán, valamint egyes 
pályázatkezelési feladatok kiszervezésén keresztül.  
 
A Hivatal 2008. évben a regionális, OTKA, valamint nemzetközi TÉT pályázataival 
összefüggésben felmerülő egyes pályázatkezelési tevékenységeit is kiszervezi, melynek 
tervezett kiadásait a 2009. évi előirányzatok tartalmazzák. 
 
A NKTH 2009. évben regionális, OTKA és egyes nemzetközi pályázatkezelési feladatainak 
informatikai kiszervezésére - elsősorban számítástechnikai eszközök, irodatechnikai 
eszközök, szoftverek beszerzésére – 80,0 millió Ft-ot, járművek vásárlására 20,0 millió Ft-ot, 
és a beruházások  ÁFA előirányzatra 20,0 millió Ft-ot különített el. 
 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból alapkezelésre átvett pénzeszköz összege  
2008. évben várhatóan 2 554,2 millió Ft-ban teljesül.  Ez az összeg a hatályos szabályozás 
értelmében az Alap kiadási főösszege 4,5%-ának felel meg. 2008. évben a Hivatal 
költségvetésében az alapkezeléssel összefüggésben megnövekedett monitoring- és értékelési 
feladatok végrehajtására, valamint a pályázatkezelési feladatok egyes feladatainak 
kiszervezéséből adódó költségeire fordítja az előirányzatot. 2009. évben az Alap kiadási 
főösszegének csökkenése miatt az alapkezelő részére átadott pénzeszköz csökken. 
 
A Hivatal az Alapból támogatásértékű bevételként tervezte meg a jogszabályon, illetve 
nemzetközi szerződésen alapuló utazások várható kiadási előirányzatát 80,0 millió Ft 
összegben.  
 
A KPI beolvadása összesen a 2008. évi eredeti bevételi előirányzati szintnek megfelelő 824,1 
millió Ft összegű támogatásértékű bevételi többletet jelent. 
 
 
 
A 2009. évi előirányzat levezetése: 
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                           adatok millió Ft-ban egy tizedessel 
 

Kiadásból Megnevezés Kiadás  
Személyi juttatás 

Bevétel Támogatás Létszám 

1. 2008. évi eredeti 
előirányzat  1 144,6 546,3 799,0 345,6 96

2. Szerkezeti változások 1 730,5 400,4 1 691,5 39,0 81

Általános báziscsökkenés -6,9 0,0 0,0 -6,9   

KPI beolvadás 755,4 259,3 755,4 0,0 48
NFGM Fejezeti átadás-
átvétel 35,2 25,0 0,0 35,2 9

OKM Fejezeti átadás-átvétel 10,7 8,0 0,0 10,7 6

Alapkezelési feladatok 
növekedése (pl. bíráltatás, 
monitoring, értékelés) 921,1 96,4 921,1 0,0 0
Fejezeti hatáskör bővülése, 
valamint kiszervezést 
követően továbbra is fennálló 
feladatok többlete 15,0 11,7 15,0 0,0 18

3. Bázis előirányzat (1+2) 2 875,1 946,7 2 490,5 384,6 177

4. Szintrehozás 203,0 125,4 143,7 59,3   

KPI beolvadás 68,7 23,6 68,7 0,0   
NFGM Fejezeti átadás-
átvétel 37,4 27,3 0,0 37,4   

OKM Fejezeti átadás-átvétel 21,9 16,2 0,0 21,9   
Fejezeti hatáskör bővülésés-, 
valamint kiszervezést 
követően továbbra is fennálló 
feladatok többlete 75,0 58,3 75,0 0,0   
5. 2008. évi alapelőirányzat 
(3+4) 3 078,1 1 072,1 2 634,2 443,9 177

6. Előirányzati többletek -19,1 21,3 -38,3 19,2   
5 %-os illetményemelés 
növekménye 28,0 21,3 0,0 28,0   
Alapkezelési feladatokra  
átvett pénzeszköz csökkenése -38,3 0,0 -38,3 0,0   

Járulékcsökkenés hatása -8,8 0,0 0,0 -8,8   
7. 2009. évi javasolt 
előirányzat (5+6) 3 059,0 1 093,4 2 595,9 463,1 177
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3. Magyar Szabadalmi Hivatal cím 
 
A 2009. évi bevételi számok tervezésénél a Hivatal a 2008. I. félévi tényadatokra, az adatok 
elemzéséből kimutatott trendekre, a félév során tudomására jutó, a tervezést jelentősen 
befolyásoló információkra, a Hivatal szakmai területeitől kapott prognózisokra, valamint a 
nemzetközi szakmai szervezetek előrejelzéseire támaszkodott.  
A fentiek alapján a hatósági díjbevételeknél a nemzeti úton benyújtott szabadalmi oltalmak 
fenntartási díjánál – mint a legnagyobb összegű díjbevételnél - enyhe csökkenésre, míg az 
európai szabadalmak fenntartási díjbevételének növekedésére számít az intézmény. Enyhe 
növekedés prognosztizálható a védjegyoltalmak megújítása és bejelentése területén is, míg a 
további, kisebb súlyú mintaoltalmi típusok díjbevétele valószínűleg a jelenlegi szinten marad. 
 
Az MSZH a díjbevételek tervezésénél a hatósági szolgáltatási díjak 5%-os 2009. január 1-től 
esedékes emelkedésével számol.  
 
A fentiek eredőjeként a Hivatal 2009. évre tervezett alaptevékenységi bevétele 3 228 millió 
Ft-ot tesz ki, ami 148 millió Ft-tal több mint a 2008. évre tervezett alaptevékenységi bevétel.  
 
A kiegészítő tevékenységek bevételi szintje 134 millió Ft összegben várható, amely 
mindössze 4 millió Ft-tal nagyobb a bázisévre tervezettnél.  
Az alaptevékenységi és kiegészítő tevékenységek árbevételi terve együttesen 3 362 millió Ft, 
amely 152 millió Ft-tal haladja meg az előző évi előirányzatot és 60 millió Ft-tal a 2008. évi 
várható tényleges bevételt (3 302 millió Ft). A tervezett növekedés elsősorban a hatósági 
szolgáltatási díjak emelésének köszönhető, ennek híján a bevételek stagnálása lenne 
prognosztizálható. 
 
Az MSZH a 2009. évi kiadási előirányzatait a díjbevételek nagyságának figyelembevételével 
– az elmúlt évek gyakorlatát követve – úgy tervezte meg, hogy azok még a jövő évi 
többletfeladatok költségigényével együtt is elegendő fedezetet nyújtsanak a legfőbb kiadási 
csoportok mindegyikére. Így a MSZH továbbra is fenntartja önfenntartó gazdálkodását, 
központi költségvetési támogatást – a célzott bérjellegű támogatások kivételével - nem 
igényel.  
A személyi jellegű kiadások tervezésénél az MSZH figyelembe vette a jelenlegi 
köztisztviselői és munkavállalói állomány illetményében ill. bérében tervezhetően 
bekövetkező változásokat, amelyek az átsorolásokból, a nyugdíjazásokból, a munkából kieső 
vagy éppen visszatérő dolgozók illetményéből adódik. Ugyancsak figyelembevételre került a 
járulékcsökkenés 13,0 millió Ft-os hatása. 
 
 
A fentieken túl az alábbiak szerint 17 fős létszámfejlesztést tervezett az intézmény: 

- a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján nemzetközi kutatási és 
elővizsgálati szervként történő működésre való felhatalmazás megszerzése, az Európai 
Szabadalmi Szervezetben (ESZSZ) létrejött Európai Szabadalmi Hálózatba (EPN) 
való aktív bekapcsolódás 10 fős létszámfejlesztést indokol a kapacitáselemzések 
alapján; 

- további létszámbővítést indukál a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
(Szjt.) módosítása miatti többletfeladatok ellátása, amely a jogkezelés átalakítása miatt 
2 fős bővítést tesz szükségessé; 

- szükséges azon 4 főnek a Hivatal létszámában történő visszapótlása, akik a kutatás-
fejlesztésért felelős tárcanélküli miniszter előírt létszámú kabinetjének felállítása során 
a Hivataltól elkerülnek, és a továbbiakban várhatóan a MSZH-n kívüli területen látnak 
el feladatokat; 
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- a 2067/2008 (V. 31.) Korm. határozat 5. (b) pontja szerinti feladatváltozáshoz 
kapcsolódó központosított illetmény-számfejtési feladatot 2008. július 1-jétől a 
Hivatal gazdasági területe vette át. A feladat ellátására 1 fő létszámfejlesztést indokol. 

 
A 17 fő létszámfejlesztés összköltsége 84,6 millió Ft-ot (járulékokkal együtt 110,0 millió Ft-
ot) tesz ki, amelynek figyelembevételével a személyi juttatások teljes tervezett összege 
1 436,0 millió Ft. A 110,0 millió Ft-os létszámfejlesztési többletköltségre a benyújtott tervek 
szerint a központi befizetések átcsoportosítása képez fedezetet. 
 
A dologi előirányzat 2009-re tervezett összege 1 171,7 millió Ft. A tervezéskalkulált a 
folyamatos működés fenntartásához, az ügyfélközpontú hatósági munkavégzés színvonalának 
megőrzéséhez szükséges folyamatosan felmerülő kiadásokkal, valamint a 2009. évre 
vonatkozó kiemelt feladatokkal. 
 
Tekintettel arra, hogy a hamisítás elleni küzdelemhez szükséges összehangolt intézkedések 
végrehajtásához az előirányzati fedezetet 2008. évben a Hivatal az Szt. 115/E. §-ának (5) 
bekezdésében foglalt jogosítványának megfelelően tartalék előirányzata terhére biztosította, a 
2009. évi költségvetési tervszám kidolgozásánál a 2009. évre előirányzott kiadásokra 40 
millió Ft-ot tervez a hivatali költségvetés terhére. 
 
A Design Terminal Kht. jövő évi várható működtetési költségei alapján a 2009. évi 
költségvetési tervszámok kimunkálásánál előirányzati többlet-felhasználásként a 2008. évi 
eredeti költségvetésben előirányzotton (100 millió Ft) felül 60 millió Ft biztosítására kerül 
sor, figyelemmel arra is, hogy a Kht. az alapító okiratában, valamint a GKM által jóváhagyott 
hároméves munkatervében foglalt közhasznú feladatainak ellátását a 2009. évben kezdi meg. 
Így együttesen 2009. évben 160 millió Ft szükséges a Kht. fenntartásához.  
 
Az informatikai rendszert ért idei támadásokra figyelemmel halaszthatatlan az átfogó, 
többlépcsős rendszervédelmet szolgáló beruházások megvalósítása. Többlet előirányzat-
felhasználásként 50 millió Ft kiadás fedezetének biztosítása indokolt 2009-ben, amellyel az 
intézményi beruházási kiadások tervezett értéke 155 millió Ft. Az 50 millió Ft-os 
többletkiadást a bevételi előirányzatok többletéből kívánja fedezni a Hivatal. A felújítási 
kiadások összege (6 millió Ft) megegyezik a 2008. évi eredeti előirányzattal. 
 
A tervszámok kidolgozása során a 3,0 millió Ft-os kölcsönök alapelőirányzat dologi kiadásra 
került átcsoportosításra.  
 
 
 
 
 
 
 
A 2009. évi előirányzat levezetése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
        adatok millió Ft-ban egy tizedessel 
 

Kiadásból Megnevezés Kiadás  
Személyi juttatás 

Bevétel Támogatás Létszám 
(fő) 

1. 2008. évi eredeti előirányzat  3 210,0 1 264,6 3 210,0   215

2. Szerkezeti változások 41,6 31,7 0,0 41,6 0

2008.évi 5 %-os illetményemelés 41,6 31,7   41,6   

3. Bázis előirányzat (1+2) 3 251,6 1 296,3 3 210,0 41,6 215

4. Szintrehozás 0,0 0,0 0,0 0,0 0

5. 2008. évi alapelőirányzat (3+4) 3 251,6 1 296,3 3 210,0 41,6 215

6. Előirányzati többletek 138,2 139,7 152,0 -13,8 17
Befizetési kötelezettség  terhére  -201,1       
16 fő létszámfejlesztés+járulék vonzata 104,2 80,1      16
 1 fő létszámfejlesztés  és járulék 
vonzata 5,8 4,5     1
2009.évi többlet feladatok (Design 
Therminál KHT, HENT ) 91,1         

Egyéb átcsoportosítás            

Kölcsön kiadás terhére -3,0         

Dologi kiadás  3,0         

Többlet bevételek terhére           

2009.évi  kötelező előresorolás 8,4 8,4 8,4     

Jubileumi jutalom többlet 5,8 5,8 5,8     
2008.évi jogszabály sz. köt. előresorolás 
jutalom vonzata 11,1 11,1 11,1     
2008.évi  5%-os illetményemelés 
különbözete 18,2 13,8 18,2     
Önkéntes  nyugdíjpénzt. hozzájárulás 
többlete 1,5 1,5 1,5     
2008.évi  jogszabály sz. köt. 
előresorolás többlete 14,5 14,5 14,5     

 Személyi juttatások többlet járulékai  12,7   12,7     
Közüzemi díjak és infláció 
többletkiadásainak fedezete 20,9   20,9     

Informatikai kiadások többlete 50,0   50,0     

Design Theminál KHT támogatása 8,9   8,9     
Járulékcsökkenés az adóprogram 
hatásaként -13,0     -13,0   

Fejezeti egyensúlyi tartalék zárolása -0,8     -0,8   

7. 2009. évi javasolt előirányzat (5+6) 3 389,8 1 436,0 3 362,0 27,8 232
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III. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
 III. 1. K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a Kormány által a 1066/2007. (VIII. 29.) Korm.. határozattal 
elfogadott középtávú TTI stratégia és intézkedési terv megvalósítását szolgálja. 
Az előirányzat elsősorban innovációs termék és technológia bemutatását célzó rendezvények 
és kiállítások megvalósítását, PR és kommunikációs feladatokat, iparjogvédelmi tanácsadást 
nyújtó szolgáltatásokat támogat. Ezen túl a támogatásból innováció- és szakmapolitikai 
tanulmányok és elemzések készítését, valamint a K+F statisztikai módszertan fejlesztését 
tervezzük. 
 
III. 2. Nemzetközi tagdíjak  
 
A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat nemzetközi szerződésen, jogszabályon 
alapuló kutatás-fejlesztési célú tagdíjfizetéseket biztosít nemzetközi szervezetek felé.  
 
 
 
Magyarország az alábbi szervezeti tagságokkal rendelkezik: 
 
EUREKA (Európai piacorientált K+F együttműködés) 
Az EUREKA együttműködés célja, hogy fokozza Európa világpiaci versenyképességét az 
ipari, technológiai kutatások koordinálása révén. A projektek a piacközeli K+F szakaszra 
irányulnak, a résztvevők főleg vállalatok, profitorientált intézmények, kis és 
középvállalkozások, valamint K+F intézmények (egyetemek és kutatóintézetek). 
Magyarország 1992-vel kezdődő részvételének jogszabályi alapja a 3021/1992 (I. 23.) Korm. 
határozat. 
 
NATO RTO von Karman Intézet (VKI) 
A VKI az egyetlen olyan kutatóintézet, melyet közvetlenül is finanszíroz a NATO. Célja a 
NATO tagországok szakember utánpótlásának segítése az áramlástan, az áramlástechnikai 
gépészet és a környezettechnika különböző területein.  
 
Magyarország tagságának igénye egyrészt az intézeti munkában érdekelt magyar 
doktorandusz hallgatók és oktatóik oldaláról merült fel, másrészt Magyarország NATO 
tagsága indokolja az együttműködésben való részvételt. Magyarország az együttműködésben 
2001 óta vesz részt. 
 
Európai Részecskefizikai Kutatólaboratórium (CERN) 
A CERN, a világ legnagyobb részecskefizikai kutatólaboratóriuma a legkorszerűbb 
tudományos kísérleti berendezések használatát teszi lehetővé a magyar fizikus és mérnök 
kutatók számára.  
A szervezet nagy hangsúlyt helyez az ott kifejlesztett technológiák átadására a tagországok 
kis- és közepes méretű vállalatai számára. Ezt a célt három módon igyekeznek elérni: kutatói 
kapcsolatokon, ipari megrendeléseken és együttműködési megállapodásokon keresztül. A 
technológia-transzfer elősegítésére külön szervezeti egységet állítottak fel. 
Magyarország 1992-vel kezdődő részvételének jogi alapja: 3032/1992 (I. 30.) Kormány 
határozat.  



 12

Magyarország hozzájárul a világ legnagyobb épülő proton-proton és nehézion ütközőnyalábos 
gyorsítója az LHC (Large Hadron Collider) magyar részvételű kísérleteinek (CMS, ALICE) 
költségeihez is.  
 
Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB)  
Az International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology ( ICGEB) létrehozását az 
UNIDO kezdeményezte 1983-ban. A központ létrehozásának célja az volt, hogy a 
biotechnológia egyes területein magas szinten végzett kutatási tevékenységgel elősegítse a 
biotechnológiai kutatások fejlődését a világ iparilag kevésbé fejlett régióiban is, valamint 
hogy a biotechnológia újabb eredményeinek fogadására és alkalmazására  ezek az országok is 
képesek legyenek. 1987-ben kezdte működését az UNIDO speciális programjaként, majd 
1994-től autonóm kormányközi szervezetté vált. A Központnak jelenleg 47 ország a tagja.  
Magyarország  a Minisztertanács 3373/1986 sz határozata alapján csatlakozott a Központhoz  
és 1986-tól aktívan részt vett az ICGEB munkájában. A központ Együttműködési kutatási 
programokat támogat a tagországok kutató-csoportjainál, továbbá ösztöndíj programokat 
működtet (Pre- és Post.doc.) doktorandusz képzéshez. 
Az eddig eltelt 18 év alatt, az elnyert támogatás összege megközelítette az 1 millió USD-t, 
ami éves szinten átlagosan 60-70.000 USD támogatást jelentett. Ezen kívül mintegy 12 
magyar kutató kapott ösztöndíjat és a tanfolyamokon mintegy 100 magyar hallgató vett részt. 
 
Global Science Forum (GSF) 
A Global Science Forumot 1999-ben alapították (korábban Megascience Forum) a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) keretében.   
A GSF olyan átfogó, a globális gazdaságot, tudományt, a környezetet érintő együttműködés, 
amelyben a tagországokat az államigazgatásban dolgozó szakemberek, illetve a műszaki és a 
természettudományok jeles, interdiszciplináris szinten vitaképes szakértői képviselik. 
A GSF jelentősége a nemzetek között a konzultáció, a tapasztalatcsere és az együttműködés 
elősegítésével a több partnert igénylő nagyberendezések, programok tervezésében és ezek 
kihasználásában határozható meg. Mivel nagy kutatóberendezésekre a modern természet-, 
élet-, sőt társadalomtudományokban (adatbankok) egyre nagyobb szükség van és ilyenek 
létrehozására belátható időn belül nem lesz lehetőségünk, más országok, ill. nemzetközi 
szervezetek berendezéseire kell építenünk tudománypolitikánkat.  
Ezekkel kapcsolatos gondolkodás, egyeztetés, ill. együttműködés egyik fontos fóruma a GSF. 
A nemzeti, illetve regionális tudománypolitikai döntéseket jelentősen megkönnyíthetik a 
célok egyeztetése és összehangolása a tapasztalatok kicserélése révén. 
A GSF munkájában való részvétel tagdíjhoz kötött. A tagdíj mértékét évenként az OECD 
határozza meg. A GSF-ben az összes tagállam részt vesz és normatív alapon számított 
tagdíjjal járul hozzá a fórum költségeihez.  
 
X-FEL (X-Ray Free Electron Laser) 
Az együttműködés célja a világ legnagyobb teljesítményű keményröntgen szabadelektron 
lézerének létrehozásában való részvétel. Az X-FEL projekt előkészületi fázisában való 
részvételről 2005-ben aláírt „Memorandum of Understanding” értelmében bekapcsolódtunk a 
projekt tudományos, műszaki és adminisztratív előkészületeit koordináló X-FEL Steering 
Committee, X-FEL AFI, X-FEL IKRC és X-FEL STI munkacsoportok tevékenységébe. A 
projekthez hazánk a tervek szerint 2008. év végén csatlakozik. 
 
ICSTI (Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ) 
Magyarország 2005-ben újból teljes jogú tagja lett a moszkvai székhelyű intézménynek Az 
intézmény alapvető tevékenységi köre a kutatás-nyilvántartás, az K+F tevékenység 
eredményeinek közvetítése, partnerkeresés. ICSTI tagságunk révén a magyar vállalkozók és 
kutatók könnyebben léphetnek az orosz piacra, illetve létesíthetnek kapcsolatot oroszországi 
kutatóintézetekkel. 
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COST (európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások terén) 
A COST együttműködést 1971-ben hozták létre abból a célból, hogy európai szinten 
összhangba hozzák a nemzeti támogatottsággal folytatott műszaki és tudományos 
alapkutatásokat. Magyarországot 1991-ben vették fel a tagországok sorába. A COST 
tevékenységgel kapcsolatos hazai teendők intézését a magyar COST Titkárság végzi. 
A COST akciók kutatási költségeit a résztvevők maguk, saját intézeti forrásaikból teremtik 
elő, elkülönített központi keret a kutatás finanszírozására nincs. 1999. augusztus 1-jén lépett 
hatályba társulásunk az EU Kutatási, Technológia-fejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogramjához. Ennek értelmében, a keretprogram költségvetéséhez hozzájáruló COST 
tagországok (így Magyarország) kutatói az Igazgatóbizottsági és a Munkacsoport üléseken 
való részvételük utólagos megtérítését kérhetik az Európai Bizottság COST Titkárságától. 
 
 
III. 3. Kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek cseréje 
A Kormány döntése értelmében a fejezet a Budapesti Kutatóreaktor a további működéséhez 
szükséges fűtőelem-cseréjéhez az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet részére továbbadási 
céllal 1 800,0 millió Ft-ot tervez. 
 
III. 4.Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása  
 
Az előirányzat 2009. évi 67,1 millió Ft-os keretösszege tartalmazza – a magyar 
hozzájárulással biztosított - átlagosan 2,3 fő személyi juttatásainak és járulékainak éves 
költségét 43,1 millió Ft-tal, az elhelyezésre szolgáló bérleti díjat 24,0 millió Ft-tal. 
 
IV. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatása 
 
Az Alap a 2003. évi XC. törvény 7. §-a alapján a központi költségvetés terhére a 2007. évi 
innovációs járulék-bevételével megegyező összegű költségvetési támogatásban részesül. 
 
V. Zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék 
A fejezet zárolt egyensúlyi tartaléka 26,2 millió Ft. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. október  „    „. 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Molnár Károly Dr. Veres János  
 kutatás-fejlesztésért pénzügyminiszter 
 felelős                                                          
 tárca nélküli miniszter  
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