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Fejezet száma és megnevezése: XXXV. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal 

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2017. évi költségvetés fejezeti 
indoklása 

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 

A kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati szakpolitikai felelőseként és finanszírozó 
intézményeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 
legfontosabb célkitűzése a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. 
évi LXXVI. törvény (KFItv.) által meghatározott közfeladatok végrehajtása Magyarország 
gazdasági versenyképességének növeléséért és felelős társadalompolitikai célok 
megvalósításáért.   

A 2017. évben az NKFI Hivatal a nemzeti innovációs rendszer megújítását célzó szemlélet- és 
struktúraváltási folyamatban az alábbi célkitűzések megvalósításához tervezi a költségvetési 
források felhasználását: 

− a kutatásfejlesztési és innovációs célú források felhasználásának stratégiailag 
megalapozott, egységes elveken alapuló kormányzati szakpolitikai koordinációja, 

− kiszámítható és átlátható versenypályázati finanszírozási rendszer fenntartása, 
− a versenypályázati programok és projektek integrált szempontrendszerű célszerűségi és 

eredménykövetelményeinek ellenőrzése, 
− a kutatók, fejlesztők és innovátorok körében az önálló kezdeményezések és a 

célfeladatok egyensúlyát fenntartó, a verseny és a stabilitás helyes egyensúlyán alapuló 
ösztönzők kidolgozása,  

− a nemzeti innovációs rendszer intézményi szereplői (felsőoktatási intézmények, 
kutatóintézetek, vállalatok és az állami szereplők) hatékony együttműködésének 
ösztönzése, 

− a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési és innovációs támogatást igénybe vevők 
tényleges felelősségvállalásának erősítése (a projektcélok meghatározása, a pályázatok 
előkészítése, megvalósítása és a közfinanszírozású támogatással létrehozott eredmény 
hasznosítására vonatkozó eljárásrendek útján), 

− a K+F+I környezet rendszerszintű megújításában közreműködő professzionális 
szakapparátus biztosítása a megfelelő szakemberek kiválasztásával, folyamatos 
képzésével, a meglévő humánerőforrás szükség szerinti minőségi cseréjével, 

− a versenyképes kutatás-fejlesztési infrastruktúra megteremtésének ösztönzése, 
− az innováció-politikai megújulás legnagyobb tartalékokat rejtő területe – a társadalmi 

innováció – ösztönzőinek erősítése,  
− a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység támogatására rendelkezésre álló 

európai uniós és hazai források koordinált, célszerű és átlátható felhasználásának 
ösztönzése, 

− kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok eredményeinek K+F+I szempontból 
releváns piaci kereslet összegyűjtésére alapozott információs rendszer felépítése, 
valamint 

− a sikeres hazai K+F+I projektek eredményeinek nemzetközi hasznosításával a 
kínálatorientált export ösztönzése. 

 

A hazai K+F+I politika középtávú célkitűzéseinek finanszírozási kereteit alapvetően 
meghatározó, az NKFI Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 
(NKFI Alap) meghirdetendő K+F+I programok felhívásait és azok ütemezését jelentős 



 
 

mértékben befolyásoló tényező, hogy a 2014-2020 közötti években megnyíló, a Strukturális 
Alapokból származó forrásokból főként beruházások támogathatók, azok hosszú távú 
fenntartásának személyi és dologi költségei azonban nem. A hazai K+F+I támogatási 
rendszerben tehát már a 2017. évben számolni kell azzal a problémával, hogy az uniós 
forrásból már megvalósult beruházások fenntartását, valamint személyi és dologi költségeit 
egyéb forrásból, kedvező esetben a megvalósult beruházás által termelt bevételből kellene 
fedezni.  

 

1. Az NKFI Hivatalnak a 2017. évre a fent vázolt keretrendszerben kell tehát 
stabilizálnia azt a 2015. évben, az NKFI Hivatal megalakulását követően megkezdett 
rendszerszintű átalakítást, amely már megteremtette a magyarországi kutatásfinanszírozás és 
innováció ösztönzésének fenntartható, hatékony versenypályázati rendszerének elsődlegesen a 
megújult pályázati felhívásokon, az egységes és átlátható értékelési szempontokon és a 
szigorú ellenőrzési rendszereken keresztül érvényesülő alapjait. 
 
2. Az NKFI Hivatal a KFItv. alapján közreműködik a középtávú tudományos kutatási, 
fejlesztési és innovációs stratégia megalkotásában, továbbá felelős az NKFI Alapból – 
törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés és kérelem útján – 
biztosítandó kutatás-fejlesztési és innovációs közfinanszírozású támogatások versenypályázati 
rendszerben történő odaítéléséért és e támogatások (a támogatási célnak megfelelő, 
szabályszerű) felhasználásának ellenőrzéséért. A szakmai kiválóságon alapuló, megújított 
pályázati rendszer működtetését az NKFI Hivatal átlátható, független szakértői értékelésen és 
testületi bírálaton alapuló döntés-előkészítési rendszer útján biztosítja, a pályázati eljárásokat 
és a támogatói döntéshozatali folyamatokat korszerűen támogató elektronikus pályázatkezelői 
rendszerekkel.  
 
3. Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló operatív programok 
felhasználásához kapcsolódóan az NKFI Hivatal a feladatkörében érintett irányító hatósággal 
megkötött megállapodásban meghatározottak szerint közreműködik a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programnak (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Programnak (VEKOP) a Partnerségi Megállapodás K+F+I terület erősítése célkitűzését 
szolgáló költségvetési támogatással kapcsolatos egyes feladatok ellátásában. Így az NKFI 
Hivatal szakpolitikai felelősként a GINOP és a VEKOP keretében biztosítandó 
támogatásokkal összefüggésben megtervezi a GINOP és VEKOP Éves Fejlesztési Kereteinek 
K+F+I program portfólióját, valamint K+F+I szakpolitikai szempontból véleményezi az 
irányító hatósághoz benyújtandó pályázatokat. A 2014 és 2020 közötti időszakban az operatív 
programokból történő forráselosztás és felhasználás nem egyenletes, ehhez kapcsolódóan az 
NKFI Hivatal jelzett feladatai is feladattípusok szerint változó intenzitásúak a hét éves 
ciklusban. A 2014 és 2020 közötti időszak első felében a pályázatok meghirdetésével 
kapcsolatos elsősorban stratégiai, valamint a támogatói döntést elősegítő szakpolitikai 
véleményezési feladatok dominálnak, addig a ciklus második felében inkább a monitoring-
tevékenység lesz jellemző; ez az NKFI Hivatalon belüli feladatmegosztást alapvetően 
befolyásolja. Ebben az időszakban a szakmailag és eljárásrendileg megalapozott 
döntéshozatalhoz elengedhetetlen a KFItv. szerinti független külső szakértői értékelésen 
alapuló bírálati rendszer működtetése, amelynek költségei az NKFI Hivatalt és az NKFI 
Alapot terhelik. A 2017. év kiemelt jelentőségű, hiszen a 2014 és 2020 közötti időszak elején 
meghirdetett programokhoz és a projektekhez rendelt források hasznosulásának stratégiai 
elemzése is nagy erőforrásigényű feladat. A pályázati eredmények piaci hasznosulásának 
ösztönzésére további együttműködési modelleket kíván az NKFI Hivatal megvalósítani a 
kompetens társintézményekkel. 
 



 
 

4. A nemzetközi tudományos szervezetekben és programokban való részvétel 
koordinálásában és finanszírozásában az NKFI Hivatalnak 2017-ben is jelentős feladatai 
vannak. Az intézmény ellátja a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek nemzetközi 
szervezetek előtti kormányzati képviseletét, továbbá koordinálja az európai uniós tagságból 
fakadó tagállami szakmai feladatokat a K+F+I területén, és kormányzati felelőse az EU 
Horizont 2020 keretprogram hazai szervezésének. Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a hazai 
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, vállalkozások eredményes pályázásának 
támogatása a Horizont 2020 programban, ennek érdekében működteti a Horizont 2020 
Nemzeti Kapcsolattartók (NCP) hálózatát, így is biztosítva a hazai pályázók folyamatos 
tájékoztatását a pályázati lehetőségekről, akár személyre szabott pályázati tanácsadással. Az 
NKFI Hivatal koordinálja a Horizont 2020 program 14 programbizottságában a hazai 
képviselők munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai K+F+I szakpolitikai célokkal és a 
hazai kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok 
képviseletét. A Horizont 2020 keretből elnyert források kiegészítik a Strukturális Alapokból 
finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásokat, ezzel is javítva a legkiválóbb 
hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovatív vállalkozások számára elérhető 
K+F+I forrásokat. Az NKFI Hivatal számos olyan uniós kezdeményezésű nemzetközi 
kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse, amelyek révén a vállalkozások, 
illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes 
konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekben vehetnek részt (EUROSTARS, 
AAL, ECSEL). Ezek finanszírozása az Európai Unió központi forrásai mellett kiegészül a 
tagállamok nemzeti pénzügyi támogatásával, így magyar forrásokkal is. A jelzett 
programokban való részvétel nagyban hozzájárul a hazai vállalati szféra, különösen a kis- és 
középvállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, a kutatás-fejlesztési 
eredmények piaci hasznosításához.  Az NKFI Hivatal ellátja továbbá az uniós tagságból 
fakadó, a kutatás-fejlesztés és innováció szakterületéhez kapcsolódó feladatokat, kialakítja a 
hazai álláspontot a szakterületre vonatkozó uniós joganyagokkal kapcsolatban a tanácsi 
döntéshozatal megfelelő szintű testületei számára (kutatási munkacsoport, COREPER I) és 
képviseleti feladatokat lát el a Versenyképességi Tanács kutatás-fejlesztési és innovációs 
szakpolitikát érintő témáinál. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás 
alapján ellátja a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó 
feladatokat. Magyarország 37 országgal kötött kormányközi tudományos és technológiai 
(TéT) együttműködési megállapodást, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal felelős. Az NKFI Hivatal fontos 
célnak tekinti, hogy ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok építésén túl közös 
kutatási-fejlesztési és innovációs projektekben realizálódjanak, hozzájárulva a magyar 
tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez. A 
külgazdasági és TéT szempontok koordinált érvényesítésére nyílik lehetőség a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium által szervezett Gazdasági Vegyes Bizottságok ülésein a hivatal 
részvételével. Az NKFI Hivatal nemzetközi szervezeti tagságok révén több kiemelkedő 
jelentőségű kutatási infrastruktúrához való hozzáférést (pl. ITER) biztosít hazai kutatók 
számára, vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, CERN) ennek jövőbeli 
lehetőségét teremti meg. A hazai kutatók így a világon egyedülálló kutatási eszközökhöz, 
műszerekhez, felfedezési lehetőségekhez jutnak hozzá, élvonalbeli nemzetközi 
együttműködésekbe és tenderekbe tudnak bekapcsolódni. A tudományos kiválóság erősítésén 
túl a legtöbb infrastruktúra esetén ipari beszállításokra is van lehetőség, így ezek megfelelő 
kiaknázása révén a nemzetközi szervezeti tagdíjfizetésből származó költségek egy része – a 
hazai versenyképesség javulásával egyidejűleg – megtérül. Magyarország tagállami 
kötelezettségéből adódóan az NKFI Hivatal részt vesz a F4E programban, amely az európai 
képviseletet szervezi a nemzetközi ITER fúziós energiát létrehozó projektben. Az NKFI 
Hivatal ugyancsak részt vesz a H2020 programtól elkülönített, évi 50 millió € nagyságrendű 
kutatási alap, az Európai Szén és Acél Kutatási Alap (RFCS) Programbizottságában (RFCS 



 
 

COSCO). Az NKFI Hivatal részt vesz az Űrkutatási Tanácsban. Az ESA csatlakozás óta 
hazánk minden Európai Űrügynökség által meghirdetett tender kiírásba bekapcsolódhat. 
 
5. A hazai innovációs szolgáltatások rendszerének fejlesztése és fenntartása  

Az NKFI Hivatal a szakmai felelőse annak, hogy eljuttassa a nemzeti innovációs rendszer 
szereplői számára a hazai kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez rendelkezésre álló 
hazai és nemzetközi forrásokkal kapcsolatos naprakész információkat a pályázati rendszerben 
részt vevők és részt venni kívánók irányába.  

Az NKFI Hivatal a 2017. év végéig kialakítja a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok 
eredményeire és a K+F+I szempontból releváns piaci kereslet összegyűjtésére alapozott 
információs rendszerét, amely alapvetően hozzájárul a sikeres hazai K+F+I projektek 
eredményeinek nemzetközi hasznosításához, a kínálatorientált export ösztönzéséhez. Elősegíti 
az innovációs célú nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését a nemzetközi 
gyakorlatban elérhető legjobb megoldások összegyűjtésével és ezek széleskörű 
elérhetőségének biztosításával. 

Az NKFI Hivatal szakmai programjai útján támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplőit a 
nemzetközi piacra lépés elősegítése érdekében. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések 
elterjesztése, a kiválóságok felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I 
lehetőségeinek ösztönzése, az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok K+F+I 
tevékenységének összehangolása, lendületet adva ezzel a hazai innovációnak. Az NKFI 
Hivatal felépíti a kombinált finanszírozású programok struktúráját, figyelembe véve a K+F+I 
szakpolitikai stratégiát, ötvözve a visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokat.  

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények 4.475,9 2.761,0 1.714,9 245 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  4.716,1 498,9 4.217,2   

XXXV. fejezet összesen 9.192,0 3.259,9 5.932,1 245 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 

1. cím NKFI Hivatal 

Az egyes feladatok részletes, tételes bemutatása: 

1. Az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs 
pályázatkezelői tevékenysége körében ellátandó legfontosabb feladatok 2017-ben: 

− Meghirdetni és lebonyolítani a 2017. évi versenypályázati felhívásokat az NKFI Hivatal 
által 2015-ben kidolgozott, 2016-ban stabilizált és a Kormány által 2015-ben és 2016-
ban is támogatott programstratégia szerint.   



 
 

− Szakmai és pénzügyi szempontból folyamatosan ellenőrizni az NKFI Hivatal által 
meghirdetett korábbi pályázatok nyertes projektjeinek szakmai előrehaladását és 
pénzügyi-számviteli szabályosságát és célszerű forrásfelhasználását.  

− Kezelni az NKFI Alapból törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi 
szerződés és kérelem alapján juttatott közfinanszírozású támogatásokat. 

2. Az NKFI Hivatal a feladatkörében érintett irányító hatósággal 2015. év folyamán 
megkötött megállapodásban meghatározottak szerint 2017-ben közreműködik a GINOP és a 
VEKOP Partnerségi Megállapodás kutatás-fejlesztés és innováció célkitűzését szolgáló 
költségvetési támogatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásában a KFItv.-ben 
meghatározottak szerint.  

3. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján 2017-ben is ellátja a 
nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat, valamint 
koordinálja Magyarország részvételét a nemzetközi tudományos szervezetekben.  

4. Az NKFI Hivatal innovációs szolgáltatási tevékenységének részeként 2017-ben is elősegíti 
a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, ezáltal növelve 
versenyképességüket. Az NKFI Hivatal az országos K+F+I támogatási programok – ideértve 
az NKFI Alapból biztosított támogatásokat is – stratégiájának és tervezésének megalapozását 
szolgáló elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készítve nyomon követi és értékeli a 
támogatási programokat. Az NKFI Hivatal 2017-ben támogatja a K+F+I tevékenységgel 
közvetlenül összefüggő konferenciák, szakkiállítások, kiadványok megjelentetését, 
elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését, kutatás-fejlesztési és 
innovációs célú díjak adományozását. 

 

Az intézményi előirányzatok bemutatása 

Az NKFI Hivatal tervezett költségvetése 2017. évben a következők szerint változik: 

14,2 millió Ft költségvetési támogatás átcsoportosítására került sor az 1. cím NKFI Hivatal 
terhére a 2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak javára. A nemzetközi kötelezettségek 
teljesítését a továbbiakban elsősorban e fejezeti kezelésű előirányzat terhére kívánjuk 
megvalósítani. 

Az alapkezelői díjbevételi terv emelését az NKFI Alap jelentősen megnövekedő pályázati 
kiírásaival összefüggő dologi kiadások, 5 fő hivatali létszámkeret növekedéséhez kapcsolódó 
személyi juttatások és járulékok, valamint a nagyobb létszámban foglalkoztatott külső 
szakértők és szakértői csoportok (zsűrik) megbízási díjai indokolják. A többletforrás 2017. 
évben 174,6 millió Ft előirányzat-növekedést jelent.   

millió forintban, egy tizedessel 
1 cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2016. évi törvényi előirányzat 4.315,5 2.586,4 1.729,1 240 

Változások jogcímenként:         

Intézménytől átvett/átadott 
feladat (nemzetközi tagdíjak) -14,2   -14,2   

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat          



 
 

Egyéb változások          

Többlet (jogcímenként) 174,6 174,6   5 

- alapkezelői díj bevétel 
növekedése 174,6 174,6     

- döntés előkészítési 
feladatok 
növekedéséhez 
szükséges létszám       5 

2017. évi javasolt előirányzat 4.475,9 2.761,0 1.714,9 245 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2. cím 1. alcím Nemzetközi tagdíjak  

Magyarország számos olyan kutatás-fejlesztési nemzetközi szervezet és együttműködés 
részese, ahol a bekapcsolódás különböző mértékű tagsági díjak megfizetéséhez kötött.  

Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra 
fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: 
ICGEB, EMBL, COST), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív 
ötlet megvalósításához (EUREKA, AAL). A nagy infrastruktúrákban (CERN, F4E, ESS) való 
hazai részvétel jelentős tagdíjfizetési kötelezettséget jelent, ugyanakkor olyan pótolhatatlan 
kutatási lehetőséget teremt a magyar szakemberek számára, amely elengedhetetlen annak 
érdekében, hogy Magyarország ne maradjon le a kutatás-fejlesztés nemzetközi élvonalától. 
Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a K+F+I területtel kapcsolatos stratégiai 
tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális 
problémák és válaszlehetőségek elemzésével, a legjobb nemzetközi gyakorlatok 
megismertetésével. A széles kitekintés elsősorban a szakpolitikai döntések előkészítőit segíti 
annak érdekében, hogy a nemzetközi trendek kontextusába helyezhessék a hazai 
célkitűzéseket és feladatokat. 

Ezen tagdíj-fizetési kötelezettségek összesen mintegy 2.676,4 millió forintot tesznek ki 2017-
ben.  

A szakmai képviseletet koordináló NKFI Hivatal 2017. évben a 2. cím 1. alcím Nemzetközi 
tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 3032/1992. (I. 30.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően közvetlen kifizetés útján tesz eleget az alábbi szervezetekben vállalt 
tagdíjfizetési kötelezettségeknek: 

− Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN és CERN ALICE, CERN CMS)  
− Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA) 
− von Karman Áramlástani Intézet (VKI) 
− ITER EU-s finanszírozó ügynöksége (Fusion for Energy) 
− Nemzetközi tudományos együttműködés (OECD Global Science Forum) 
− Tevékeny és önálló életvitel program (AAL) 
− Science Europe (SE) 
− Innovációs ügynökségek európai hálózata (TAFTIE) 
− Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB) 
− Európai Neutronkutató Központ (ESS) 

Az Innovációs ügynökségek európai hálózatának (TAFTIE), valamint a Nemzetközi 
Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (ICGEB) tagdíjával összefüggésben előirányzat-



 
 

átcsoportosításra került sor az 1. cím NKFI Hivatal terhére a 2. cím 1. alcím Nemzetközi 
tagdíjak javára 14,2 millió Ft összegben. Az ESS (Európai Neutronkutató Központ) központi 
alapjába történő befizetési kötelezettséget a továbbiakban is az NKFI Alap 2. cím A 
nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásából biztosítja a fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 498,9 millió forint összegben.  

Újonnan jelentkezik 2017. évben az EMBL (European Molecular Biology Laboratory) tagdíj. 
Az EMBL Európa olyan államközi kutatási szervezete, amely a genetikával és a molekuláris 
biológiával foglalkozó nem amerikai intézetek között a kutatási teljesítmény tekintetében az 
első, világviszonylatban pedig az első 5 közé tartozik. Az EMBL élvonalbeli élettani kutatás 
folytatásának lehetőségét, világszínvonalú kutatási infrastruktúrát és szolgáltatásokat, az 
EMBL Nemzetközi PhD Programon keresztül pedig oktatási lehetőséget nyújt, segítve a jövő 
nemzedék potenciális tudományos vezetőit. Az EMBL vezető szerepet játszik az európai 
élettani kutatások integrálásában, hét EU-s orvos-biológiai kutatási infrastruktúra projektben 
vesz részt, közülük kettőben (ELIXIR, Euro-BioImaging) koordinátor. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 2.662,2 498,9 2.163,3 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás 14,2   14,2 

- NKFI Hivatal 14,2   14,2 

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       

2017. évi javasolt előirányzat 2.676,4 498,9 2.177,5 

 

2. cím 3. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (5) és (6) bekezdése értelmében a hiánycél 
tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek 
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által 
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 

Ezen alcímen a 2016. évi költségvetésben meghatározottak szerinti összegben szerepel a 
Fejezeti stabilitási tartalék. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 39,7  39,7 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       



 
 

2017. évi javasolt előirányzat 39,7  39,7 

 

 

2. cím 4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó 

beruházások támogatása 

2017. évben új alcímmel bővül az NKFI Hivatal fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok címe, 
mely a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási 
infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszer igények kielégítéséhez biztosítja a 
szükséges forrást, összesen 2 000,0 millió forint összegben. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 0  0 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       

- kutatási infrastruktúra 
fejlesztése 

2.000,0  2.000,0 

2017. évi javasolt előirányzat 2.000,0  2.000,0 

 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 

fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

A fejezet tekintetében nem releváns. 

 

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 

A KFItv.-ben meghatározott közfeladatok ellátása körében az NKFI Hivatal kizárólag 
szakpolitikai véleményezője a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő uniós források 
meghirdetésének és résztvevője a döntés-előkészítési folyamatnak. Ez utóbbiban támaszkodik 
az NKFI Hivatal szakértői adatbázisában regisztrált külsős szakértők tevékenységére. A 
fentiek értelmében az NKFI Hivatal nem hirdet meg programot az uniós forrásokból és 
önállóan nem rendelkezik az uniós források felett. 

 

III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 

indokolása 

Kiadások tekintetében: 

− a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes 
agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 





 


