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

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018. évi költségvetésének 

fejezeti indokolása 

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

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) 
alapján alakult meg azzal a céllal, hogy „létrehozza a hazai kutatás-fejlesztés és innováció 
kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil intézményi rendszerét, 
amely végrehajtja a rendelkezésre álló források hatékony és átlátható felhasználását”. 

A KFItv. a korábbi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és az Országos Kutatási 
Alapprogramok kvázi jogutódjaként létrehozta az egységes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapot (a továbbiakban: NKFI Alap), amely „a kutatás-fejlesztés és az innováció 
állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló 
törvény szerint elkülönített pénzalap.”  A KFItv. alapján a NKFI Alap kezelője a NKFI 
Hivatal. 

Az NKFI Hivatal létrehozása és az NKFI Alap forrásainak felhasználása Magyarország 
tudományos és gazdasági versenyképességét, az Európai Kutatási Térbe való eredményes 
bekapcsolódását és a gazdaság növekedését szolgálja. 

Az NKFI Hivatal a magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) szakpolitikai és 
finanszírozó intézménye.  A KFI szakpolitika tekintetében a Kormány részére az elsődleges 
javaslattevő, a KFI pályázati finanszírozásának pedig fő intézménye. 

Küldetés 

Az NKFI Hivatal küldetése, hogy a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az 
innováció ösztönzésével Magyarország versenyképességének növelése érdekében célszerűen 
és hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló KFI forrásokat. Ennek megfelelően alakítsa 
ki az ország kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikáját, a hazai és Európai Uniós 
források összeghangolt KFI pályázati portfólióját, a pályázatok értékelésének és a végrehajtás 
monitorozásának átlátható rendszerét. 

Az NKFI Hivatal szakmai programjai segítségével támogatja az innovációs ökoszisztéma 
szereplőinek a nemzetközi piacra lépését. Kiemelt cél a KFI együttműködések széleskörű 
elterjesztése, a kiválóságok felkarolása, a kkv-szektor kiaknázatlan KFI lehetőségeinek 
ösztönzése, továbbá az egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok KFI tevékenységének 
összehangolása, lendületet adva mindezzel a hazai innovációnak. Az NKFI Hivatal – 
figyelembe véve a KFI szakpolitikai stratégiát – felépíti a kombinált finanszírozású 
programok struktúráját, a visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokat ötvözve segíti elő 
a KFI tevékenységet. 

Megbízatás 

Az NKFI Hivatal a Kormány részére előkészíti a tudományos kutatási, fejlesztési és 
innovációs stratégiát, kezeli az NKFI Alapot, kialakítja a pályázati portfóliót, nemzetközi és 
európai KFI szervezetekben képviseli Magyarország Kormányát és a magyar KFI közösséget. 

Célkitűzés 



 
 

Az NKFI Hivatal célja, hogy a legjobb nemzetközi normáknak megfelelő KFI finanszírozó 
intézménnyé váljon, nemzetközi szinten is vonzó KFI környezetet hozzon létre hazánkban, és 
erős kapcsolatot teremtsen a KFI, a gazdaság és a társadalom között, ezzel segítve a gazdasági 
növekedést és a jólétet. 

Munkája során az NKFI Hivatal a szakmai kiválóságot, az átlátható és elfogulatlan működést 
és a közbizalom megteremtését tekinti a legfontosabb értékeknek. 

 

Az NKFI Hivatal 2018. évi kiemelt feladatai 

1. Az NKFI Alap kezelése, a Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a 
Versenyképes Magyarország Operatív Program (VEKOP) szakpolitikai felelősi 
feladatainak ellátása 

A KFItv. az NKFI Hivatal legfontosabb feladataként az NFKI Alap kezelését határozza meg, 
amely a pályázati portfólió kialakítását, a pályázati felhívások elkészítését, megjelentetését, 
értékelését, a KFI szerződések megkötését és a végrehajtás monitorozást foglalja magában. A 
pályázati portfólió folyamatos megújítása és bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar 
kutatói közösség nemzetközi versenyképességét fenntartsuk és létrehozzuk az értékteremtő 
innováció feltételeit. 

Az NKFI Alap a kutatások finanszírozása mellett – összegét tekintve nagyobb részben – az 
értékteremtő innováció ösztönzésére szolgál. Ennek pályázati rendszerét elsősorban a 
gazdasági és társadalmi igényekhez alakítva, ugyanakkor a magyarországi adottságokat 
figyelembe véve kell kialakítani. 

A GINOP és a VEKOP 2. prioritásának (KFI) szakmai felelőseként az NKFI Hivatal 
kialakítja ezen programok pályázati felhívásait az NKFI Alap pályázati felhívásaival 
összehangolva és vesz részt az értékelési feladatokban. 

2.  A nemzetközi kötelezettségek finanszírozásának rendezése  

Az NKFI Hivatal képviseli Magyarországot és fizeti a tagdíjakat a nemzetközi kutatási, 
fejlesztési és innovációs szervezetekben és intézményekben.  

A nemzetközi szervezetekben és intézményekben való részvétel tagdíjait az NKFI Hivatal 
jogelődjei (elsősorban a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)) alapvetően a költségvetési 
támogatása terhére, fejezeti kezelésű előirányzataiból fizette. Az elmúlt években azonban a 
költségvetési törvényben rögzítettek alapján az NKFI Alapból is történt kifizetés. A 2018. 
évtől valamennyi nemzetközi kötelezettség teljesítése megoldottá válik az NKFI Hivatal 
költségvetési támogatása terhére.  

Az NKFI Hivatal létrehozása előtt a tagdíjakat különböző intézmények (Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA), Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) és a NIH) 
megosztva fizették, sokszor nem pontosan rögzített feltételek mellett. Az NKFI Hivatal 
létrejötte után a nemzetközi szervezetekben való részvétel – a tagdíj-hozzájárulások 
előnyeit a kutatási, fejlesztési eredményességünket és a hazai vállalkozások beszállítói 
részvételi lehetőségeit figyelembe véve – felülvizsgálata megtörtént, néhány esetben 
felmondásra kerültek. Ugyanakkor az Európai Neutronkutató Központ (ESS) 
Magyarországon történő megvalósítására tett javaslat következtében az ESS tagságunkkal, az 
Európai Unió úgynevezett Teaming pályázatán való kiemelkedő sikerességünk következtében 
pedig az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) tagságunkkal új tagdíjfizetési 
kötelezettségek keletkeztek. 

3.  Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
tulajdonosi jogainak gyakorlása és az ELI-ERIC létrehozásának felügyelete 



 
 

2016. év végén az NKFI Hivatal új feladatként kapta a Kormánytól a szegedi ELI (Extreme 
Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi 
megvalósításának felügyeletét, egyben az 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat előírta – 
részben az NKFI Alap előirányzatai terhére – a 2017. évre szükséges forrás biztosítását a 
beruházás folytatásához. A beruházást az ELI-HU Nkft. bonyolítja le, amelynek tulajdonosi 
jogait az NKFI Hivatal gyakorolja. 

Az ELI beruházás folyamatában az épület átadásának határideje 2016. december 
31.,használatba vétele 2017. március 31. volt. A technológiai befejezés és beüzemelés 
határideje a tervek szerint 2018. május 31. Az ELI-HU Nkft. legújabb tájékoztatása szerint ez 
a határidő azonban nem tartható, a berendezés 2018. december 31-re lesz teljes 
kiépítettségében működőképes.  

A berendezés megépítésével és üzembe helyezésével párhuzamosan el kell végezni annak – a 
prágai és bukaresti berendezésekkel együtt – egy úgynevezett Európai Kutatási Infrastruktúra 
Konzorciummá (ERIC) szervezését. Az ELI-ERIC létrehozása jogilag 2017. december 31-ig 
történhet meg, tényleges működését 2019. január 1-én kezdheti meg. 

Az ELI-ERIC létrejötte után a Konzorcium tagjai – köztük természetesen Magyarország – 
tagdíjat fizetnek, a berendezés működési költségeit ez fedezi. Az ELI-ERIC szegedi részének 
működési költsége a teljes kapacitás elérésekor jelenleg évi 7 500,0 millió forintra becsülhető. 
A magyar tagdíj 1 500,0 - 2 100,0 millió forint közé esik majd, a külföldi partnerek 
bevonásának eredményességétől függően. Várhatóan 2019-től kezdődően Magyarországnak 
ezzel a tagdíjnövekedéssel kell számolnia. Ha az ELI-ERIC bármilyen okból nem jön létre, a 
teljes 7 500,0 millió forint üzemeltetési költség a magyar költségvetést terheli, hiszen a 
berendezésre fenntartási kötelezettségünk van. 

A 2018. költségvetési év nagy részében – az ELI-ERIC létrejöttéig – a szegedi berendezés 
még önállóan és nem teljes kapacitással működik.  A működési költségekhez történő magyar 
hozzájárulás mértékét jelenleg 2 400,0 millió forintba prognosztizáljuk, az ELI-HU Nkft. 
eredetileg tervezett – az 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti – 263,2 millió Ft 
általános támogatásán felül. A 2018-as magyar hozzájárulás nagysága csak kis mértékben 
függ az ELI-ERIC létrejöttének pontos időpontjától, mert a létrejöttéig az üzemeltetést, 
létrejötte után pedig a tagdíjat kell fizetni. 

4.  Az innovációs szolgáltatások rendszerének kialakítása 

Az NKFI Hivatal szakmai feladata, hogy mind a pályázati rendszerben részt vevők, mind a 
részt venni kívánók irányába eljuttassa a hazai kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez 
rendelkezésre álló nemzeti- és nemzetközi- forrásokkal kapcsolatos naprakész információkat.  

Az NKFI Hivatal a 2018. év végéig kialakítja a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok 
eredményeire alapozott információs rendszerét, amely hozzájárul a sikeres hazai KFI 
projektek eredményeinek nemzetközi hasznosításához és az export ösztönzéséhez. Az 
egységes, könnyen hozzáférhető online felület létrehozásával az NKFI Hivatal teljesíti a 
pályaművekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét is, elősegíti az innovációs célú 
nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését a nemzetközi gyakorlatban 
elérhető legjobb megoldások összegyűjtésével, valamint széleskörű elérhetőségének 
biztosításával, részt vesz továbbá az energetikai iparfejlesztési és KFI cselekvési terv 
stratégiai elkészítésében is. 

5.  Tulajdonosi jogok gyakorlása 

Az NKFI Hivatal ellátja a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságokhoz (Bay Zoltán 
Nkft., ELI-HU Nkft.) kapcsolódó feladatait. 

6.  Ügyfélszolgálati rendszer bővítése 



 
 

A hazai KFI pályázati rendszer sikerének eredményeképpen megnövekedett ügyfélforgalom, 
valamint a 2018-2020. között elnyerhető nemzetközi forrásokhoz (H2020, Innovfin-EIB) 
köthetően érkező megkeresések megkövetelik az ügyfélszolgálati rendszer bővítését, 
beleértve ebbe a kifogáskezelés rendszerének fejlesztését is.  

7.  Nemzetközi feladatok 

Az NKFI Hivatalnak 2018-ban is jelentős feladatai lesznek a nemzetközi tudományos és 
innovációs szervezetekben és programokban való magyar részvétel koordinálásában és 
finanszírozásában. Az intézmény látja el a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek 
nemzetközi szervezetekben való kormányzati képviseletét, továbbá koordinálja az európai 
uniós tagságból fakadó tagállami KFI feladatokat. 

 Az NKFI Hivatal kiemelt feladata a hazai felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, 
vállalkozások eredményes pályázásának támogatása az EU 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 és ezáltal biztosítja a 
szakmailag megalapozott, a hazai KFI 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 KFI 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 munkájában 2018 első félévében kiemelkedő szerepet töltenek be a magyar V4 
elnökséggel kapcsolatos szakmai és szervezési feladatok.  

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 a 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, többek között az indiai, izraeli és kínai relációkban. 
A külgazdasági és TéT szempontok koordinált érvényesítésére nyílik lehetőség a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett Gazdasági Vegyes Bizottságok ülésein 
az NKFI Hivatal részvételével.  

Az NKFI Hivatal nemzetközi szervezeti tagságok révén több kiemelkedő jelentőségű kutatási 
infrastruktúrához való hozzáférést (pl. CERN, ITER) biztosít hazai kutatók számára, vagy 



 
 

épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) 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.  

8. A programok hasznosulásának elemzése 

A KFItv. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazásnak eleget téve a Kormány 2016 
decemberében elfogadta 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. 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet). A kialakított értékelési rendszer elősegíti, hogy az NKFI 
Alapból csak szakmailag megalapozott KFI programok és projektek kerüljenek 
meghirdetésre, a források minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra.  A rendelet 
meghatározza a KFI programok és projektek értékelésének keretrendszerét, az értékelés 
alapelveit és alapvető szabályait. Az értékelés a KFI programok és projektek közvetlen és 
közvetett célkitűzései elérésének mértékét, a KFI programoknak, illetve a programok 
keretében megvalósított KFI projekteknek tulajdonítható pozitív és negatív hatásokat tárja fel. 
A nemzetközi, elsősorban Európai Uniós módszertanok figyelembevételével a rendelet a KFI 
programok értékelésének négy típusát – előzetes, folyamatos, köztes, valamint utólagos 
értékelés – alkalmazza, valamint rendezi a KFI projektek értékelésének speciális szabályait. 
Az értékelések nyilvánosságának biztosítása a közvélemény tájékoztatásán túl megalapozza 
az állami támogatási rendszerbe vetett közbizalom növekedését. Az értékelési módszertan 
segítségével részletesen elemezzük a korábban szerződött támogatások, projektek 
megvalósulási tapasztalatait, indikátorait. Ennek figyelembe vételével mód nyílik az NKFI 
Alap programstratégiájában a pályázati rendszer finomhangolására, a közpénzek felhasználási 
hatékonyságának növelésére.   

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám (fő) 

Intézmények 3 950,0 2 260,0 1 690,0 245 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  6 106,3 0,0 6 106,3  0 

Központi kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

 

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 
 
1. cím NKFI Hivatal 
 
1. Az NKFI Hivatal az NKFI Alapból finanszírozott KFI pályázatkezelői tevékenysége 
körében ellátandó legfontosabb feladatok 2018-ban: 



 
 

 
− meghirdetni és lebonyolítani a 2018. évi versenypályázati felhívásokat a Kormány által 

támogatott programstratégia szerint, 
− szakmai és pénzügyi szempontból folyamatosan ellenőrizni az NKFI Hivatal által 

meghirdetett korábbi pályázatok nyertes projektjeinek szakmai előrehaladását, 
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 szakpolitikai felelőse a GINOP és VEKOP KFI célú felhívásainak.  

3. Az NKFI Hivatal jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján 2018-ban 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 2018-ban is elősegíti 
a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, ezáltal növelve 
versenyképességüket. 

 

Az intézményi előirányzatok bemutatása 

Az NKFI Hivatal tervezett költségvetése 2018. évben a következők szerint változik: 

Az alapkezelői díj bevételt az elmúlt évek tapasztalatai alapján csökkentjük, ezzel biztosítva 
azt, hogy a lehető legtöbb támogatást tudja az NKFI Alap nyújtani a pályázók számára. 

Az NKFI Alap tárgyévi eredeti kiadási előirányzatának 4,5%-a fordítható a működési 
költségek finanszírozására, az NKFI Hivatal 2018. évben mindösszesen az NKFI Alap kiadási 
főösszegének 2,74 %-át tervezi ezen a jogcímen felhasználni. 

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) alapján 
számvetette az NKFI Hivatal a személyi juttatásokat. Az illetmények jelenlegi szintjét 
figyelembe véve, az Áttv-ben részletezett bértábla alapján, a dolgozók részére átlagosan a 
sávokban meghatározott illetményplafon 86 %-ára terveztünk forrást. 

millió forintban, egy tizedessel 

1. cím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 4 475,9 2 761,0 1 714,9 245 

Változások jogcímenként:         

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat          

Egyéb változások          

 Alapkezelői díj bevétel 
csökkentése -501,0 -501,0 0,0 0,0 

 Szociális hozzájárulási adó 5+2 
%-os csökkenése -24,9 0,0 -24,9 0,0 

Többlet (jogcímenként)      

2018. évi javasolt előirányzat 3 950,0 2 260,0 1 690,0 245 



 
 

 

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 részvétel tagsági díjak megfizetéséhez kötött.  

Bizonyos szakmai együttműködések, programok konkrét tudományterületekre, iparágakra 
fókuszálva adnak kutatási, továbbképzési lehetőséget magyar kutatóknak (pl. biotechnológia: 
ICGEB, EMBL), vagy fejlesztési kereteket, támogatást egy-egy piacképes innovatív ötlet 
megvalósításához (EUREKA, EUROSTARS, 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 KFI 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. 

A szakmai képviseletet koordináló NKFI Hivatal 2018. 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 való 
tagságból, ill. kiemelkedő európai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozásból fakadó 
tagdíjfizetési kötelezettségeknek 

− 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 Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN és CERN ALICE, CERN CMS)  
− Európai Neutronkutató Központ (ESS) 
− Európai Röntgen-szabadelektron lézer Létesítmény (European XFEL) 
− Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) 
− Európai Társadalomtudományi Adattár Konzorciuma (CESSDA ERIC) 
− Európai Élettudományi Infrastruktúra a Biológiai Információkért (ELIXIR) 
− Európai Kutatási Infrastruktúra a Nyelvi Erőforrásokért és Technológiáért (CLARIN 

ERIC) 
− Európai Társadalmi Vizsgálat (ESS ERIC) 
− Európai Kutatási Infrastruktúra a Képalkotó Technológiákért a Biológiai- és 

Orvosbiológiai Tudományokban (EUBI) 
− Európai Szinkrotonsugár Létesítmény (ESRF) 
− Egészség, Öregedés és Nyugdíjazás Vizsgálata Európában (SHARE ERIC) 
− Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózat (ECRIN ERIC) 



 
 

− Jelenlegi Kutatások Információs Rendszere (euroCRIS) 

 

Az elmúlt években a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek egy része az NKFI Hivatal 
költségvetésében rendelkezésre álló fejezeti kezelésű előirányzatok soron felül az NKFI Alap 
terhére került finanszírozásra. A 2018. évtől az összes előzőekben felsorolt tagdíj az NKFI 
Hivatal fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kerül finanszírozásra, erre szolgál az 1 225,9 
millió forint összegű többletforrás. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 2 676,4 498,9 2 177,5 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

 NKFI Alaptól származó bevétel ESS 
tagdíj vonatkozásában 

 - 498,9  - 498,9 0,0 

Többlet (jogcímenként)       

 Tagdíjak fedezete 1 225,9 0,0 1 225,9 

2018. évi javasolt előirányzat 3 403,4 0,0 3 403,4 

 

2. cím 3. alcím Fejezeti stabilitási tartalék 

 

A 2018. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az 
érvényesítendő követelményekről szóló tájékoztató II. fejezet B) pont 4. alpontja értelmében a 
fejezeti stabilitási tartalékot a 2017. évivel megegyezően kell megtervezni. Ennek értelmében 
az NKFI Hivatal a fejezeti stabilitási tartalékot változatlan mértékben határozta meg a 2018. 
évi költségvetésében.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 39,7  39,7 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként)       

2018. évi javasolt előirányzat 39,7  39,7 

 

2. cím 4. alcím MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó 
beruházások támogatása 



 
 

 

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. Az 
1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat összesen 3 000,0 millió forint keretösszeget nevesít, 
melyből 2017. évben 2 000,0 millió forint már rendelkezésre áll, a további 1 000,0 millió 
forint csak 2019. évben válik esedékessé.  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

 Egyszeri csökkentés a beruházás 
elhúzódása miatt 

-2 000,0   0,0 -2 000,0  

Többlet (jogcímenként)    

2018. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

2. cím 5. alcím ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatása 

 

2016. év végén az NKFI Hivatal új feladatként kapta a szegedi ELI (Extreme Light 
Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításának 
felügyeletét, illetve az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat a 2018. évre vonatkozóan forrást 
biztosít az ELI-HU Nkft. feladatellátásához 263,2 millió forint összegben. Az ELI-HU Nkft. 
tulajdonosi jogait az NKFI Hivatal gyakorolja.  

A 2018. költségvetési év nagy részében a szegedi berendezés még nem teljes kapacitással 
működik, üzemeltetése hazai forrásból biztosított. A működési költségekhez történő magyar 
hozzájárulás 2 400,0 millió forintra becsülhető. 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Változások jogcímenként:        

Fejezetek közötti átcsoportosítás       

Fejezeten belüli átcsoportosítás    

Egyéb változások     

Többlet (jogcímenként) 2 663,2  2 663,2 

 A 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. 
határozat alapján a feladatellátáshoz 

263,2  263,2 



 
 

szükséges költségek 

 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat 
alapján biztosítandó üzemeltetési 
költségek 

2 400,0  2 400,0 

2018. évi javasolt előirányzat 2 663,2  2 663,2 

 

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 

 

Az NKFI Hivatal az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a 
megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről szóló 
1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat értelmében 2018-2022. évek között az ELI 
működtetéséhez, a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez és az ELI Európai Kutatási 
Infrastruktúra Konzorcium (ELI-ERIC) tagdíjához szükséges forrásokat biztosítja. 

 

A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 
Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések 
támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat, 
valamint a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az NKFI Hivatal részt vesz 
a további években is az agrár-innovációs centrum kutatási infrastruktúra kialakításához 
szükséges támogatás biztosításában.  

 

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

A KFItv.-ben meghatározott közfeladatok ellátása körében az NKFI Hivatal kizárólag 
szakpolitikai felelőse a KFI-t érintő uniós források pályázati felhívásainak 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 2018. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 

 

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 1 864,3 millió 
forinttal, bevételi főösszegtől -999,9 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők: 

Kiadások tekintetében: 

– 2 663,2 millió forint: az 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján került 
létrehozásra a 2. cím 5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatása alcím, melyből a szegedi ELI (Extreme Light 
Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítását 
és működési költségeit támogatjuk. Az ELI-ERIC megalakulásáig a beruházás 
üzemeltetési költségeit hazai forrásból kell biztosítani. 





 


