
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 

  



 



 

 

Alap fejezet száma és megnevezése:  LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap 

Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke 

Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal 

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi költségvetési javaslata 

 

I. A célok meghatározása: 

A Kormánynak a tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) területén – többször 
megerősített – legfontosabb célkitűzései: 

− A KFI GDP arányos támogatásának 2020-ra el kell érnie az 1,8 %-ot. 
− Magyarországnak termelési központtá válását követően a térség innovációs központjává 

kell fejlődnie. 
− A KFI forrásokat célszerűen, hatékonyan, a legfontosabb társadalompolitikai célok 

elérése érdekében kell felhasználni. 

Magyarországon a KFI források jelenleg négy fő részből tevődnek össze: 

− A közvetlen költségvetési ráfordítások 
= A költségvetési kutatóhelyek saját kutatási kapacitásainak (bér és dologi jelegű 

kiadások) fenntartása. 
= A KFI hazai versenypályázati finanszírozása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Alapon (NKFI Alap) keresztül. 
− Az Európai Strukturális Alap Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának 

(a továbbiakban GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Programjának (a továbbiakban: VEKOP) 2. prioritásában KFI célokhoz rendelt 
források. 

− A vállalkozások közvetlen ráfordításai, amelyeket meg kell különböztetni az NKFI 
Alap, a GINOP és a VEKOP vállalatok számára juttatott és KFI célokra felhasznált 
forrásoktól. 

− A közvetlen külföldi, elsősorban Európai Uniós források. 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel 
(KFItv.) 2015. január 1-ével létrehozott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFI Hivatal) javaslatot tesz a Kormány tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs 
stratégiájára, kezeli a hazai versenypályázati rendszer finanszírozását ellátó NKFI Alapot, 
szakpolitikai felelőse a GINOP és VEKOP KFI célú felhívásainak és képviseli a Kormányt a 
nemzetközi tudományos szervezetekben. 

Az NKFI Hivatal az NKFI Alap kezelésével összefüggésben is, 2015 és 2016 során 
kialakította a hazai és a szakpolitikai felelősségi körébe tartozó Európai Uniós források 
felhasználásának koordinált és kiegyensúlyozott rendszerét, amelynek legfontosabb elemei: 

Az Európai Uniós és a hazai források koordinált felhasználása. 

A KFI rendszer minden szereplője számára támogatást biztosító kiegyensúlyozott és összetett 
pályázati portfólió kialakítása. 

A kiválóság és a társadalmi hasznosság kompromisszumok nélküli előtérbe helyezése. 



 

 

A felfedező kutatások, a kísérleti fejlesztések és az innováció kiegyensúlyozott támogatása. 

A vállalati – különös tekintettel a kkv-kra – támogatások és az ezeket megalapozó egyetemi-
kutatóintézeti kutatások támogatásának kiegyensúlyozása. 

A vállalati és az egyetemi-kutatóintézeti szféra Európai Uniós pályázati képességének 
növelése. 

Magyarországon európai (nemzetközi) infrastruktúra (ELI-ALPS) kialakítása. 

Az NKFI Alap pályázati portfóliója a következő elemekből tevődik össze: 

− A hazai vállalati kutatások támogatása (Vállalati KFI Program). 
− Vállalati és egyetemi-kutatóintézeti együttműködések kezdeményezése, elősegítése és 

finanszírozása (Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések). 
− Kiemelkedő, a nemzetközi mezőnyben az első vonalba tartozó kutatási területek és 

műhelyek kiemelt és koordinált támogatása (Nemzeti Kiválósági Programok, pl. 
Nemzeti Agykutatási Program, Nemzeti Onkológiai Program, Nemzeti 
Anyagtudományi Program, Nemzeti Intelligens Gyártásfejlesztési Program, Nemzeti 
Biotechnológiai és Agrár-innovációs Program, Nemzeti Kvantum-technológiai 
Program). 

− A magyarországi kutatási eredmények nemzetközi láthatóságának növelése, és ezzel 
egyetemeink, kutatóintézeteink nemzetközi pozíciójának és vonzóképességének 
növelése. 

− Kutatói kezdeményezésű kutatási témapályázatok, amelyek a világ minden fejlett 
országában a kutatói kreativitás kihasználását és a nemzetközi mércével mért kutatói 
kiválóságot helyezik az értékelés középpontjába. 

− A két- és többoldalú nemzetközi együttműködések és a nagy nemzetközi programokban 
való részvételek finanszírozása. 

− A nemzetközi versenyben eséllyel részt venni képes kutatócsoportok és vállalatok 
versenyképességének elősegítése. 

2016-ban eddig soha nem látott nagyságú KFI források jutottak el az úgynevezett 
konvergencia-régióba. A GINOP Éves Fejlesztési Kerete (ÉFK) 186 500 millió forint vissza 
nem térítendő és 167 000 millió forint visszatérítendő forrást tartalmazott. A VEKOP ÉFK 
2016-ban 38 260 millió forint visszatérítendő és 5490 millió forint vissza nem térítendő 
támogatási forrásról rendelkezik. Az NKFI Alap a Kutatási Témapályázatokon kívüli 
elsősorban a központi régióra koncentrált támogatásai 55 776 millió forintot értek el. Ez a 
tendencia 2017-ben is folytatódik és részben a 2018-as költségvetésben is megmarad. 
Magyarország KFI központtá tétele ugyanis csak úgy valósítható meg, ha a konvergencia-
régió intézményeinek fejlesztése nem jár a központi régió visszafejlesztésével. Minden 
erőfeszítés ellenére a szegedi, a debreceni és a pécsi egyetem mellett a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemnek (a továbbiakban: BME), a Semmelweis Egyetemnek (SE) 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek (ELTE) van egyáltalán minimális esélye, hogy a 
világban számon tartott egyetemek közé bekerüljön, de ehhez is nagyon koncentrált, a 
legkiválóbb tudományos műhelyeket kiemelő támogatáspolitikára van szükség. 

Az NKFI Alap 2018-as költségvetése a fent kijelölt irányokban történő további fejlesztéseket 
biztosítja. A kutatás, fejlesztés és innováció sikere a kreatív megújítás és a stabilitás érzékeny 
egyensúlyán múlik. Az állandó megújulás mellett stabilitást kell biztosítania, hiszen a 
világban bárhol elhelyezkedni képes kutatók is ezt az egyensúlyt tekintik a legfőbb 
szempontnak, amikor döntést hoznak arról, hogy a mindenképpen ajánlatos külföldi 
tapasztalatszerzés után visszatérjenek-e Magyarországra. 



 

 

Ezért a 2018-as költségvetés a megkezdett programok növekvő költségvetéssel történő 
folytatását és egy új a Lendület-programhoz hasonló, de annál nagyobb hatású új program 
indítását helyezi a középpontba. 

A források jelentős részét 

− a megkezdett programok végig vitelére, 
− az Európai Uniós programokból létrehozott konstrukciók fenntarthatóvá tételére és 
− a hazai források növelésére kell felhasználni. 

Ennek megfelelően egyrészt a korábban elindított programok stabilitását kell biztosítani, 
másrészt el kell indítani és hosszútávon fent kell tartani egy kutatói kiválósági programot. Ez 
azt jelenti, hogy a költségvetésnek 2018-ban a jelenleginél nagyobb finanszírozást kell 
biztosítania.  

A Kormány által kitűzött 1,8% GDP-arányos KFI ráfordítás kizárólag ezen intézkedések 
meghozatala esetén érhető el. 2017-ben a GDP-arányos KFI ráfordítás az Európai Uniós 
programok következtében nőni fog, a fenntartható növekedés azonban már 2018-ban is a 
költségvetési ráfordítások mértékének a növelését igényli. 

2015-ben és 2016-ben megtörtént az NKFI Alap pályázati portfóliójának kialakítása, 2017-
ben ez a portfólió a magyar tudomány nemzetközi láthatóságának növelősét elősegítő 
programmal bővült ki. 2018-ban a legfontosabb feladat a portfólió stabilitásának biztosítása, 
ezáltal a kutatói-fejlesztői közösség meggyőzése arról, hogy nem folytatódik a KFI 
rendszerének a korábbi évtizedek rossz gyakorlatának megfelelő nagyjából kétévenkénti 
átszervezése. Ugyanakkor a 2020-as célok elérése érdekében elengedhetetlen a hazai források 
növelése. Az eddig leírtak alapján az NKFI Alap 2018-as költségvetésében következő 
alapvető szakmai célok fogalmazhatók meg: 

− A hazai vállalati kutatások támogatása (Vállalati KFI Program). 
− Vállalati és egyetemi-kutatóintézeti együttműködések kezdeményezése, elősegítése és 

finanszírozása (Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések), amelynek pontos 
tematikáját a gazdaság stratégiához kell igazítani. 

− Kiemelkedő, a nemzetközi mezőnyben az első vonalba tartozó kutatási területek és 
műhelyek kiemelt és koordinált támogatása (Nemzeti Kiválósági Programok), amelynek 
2018-ban meghirdetendő tematikáját részben a gazdasági stratégiához, részben a hazai 
lehetőségekhez kell igazítani, a kutatói közösséggel történő konzultációban. Ennek 
pontos részleteit az NKFI Alap 2018. évi programstratégiája rögzíti a költségvetés 
elfogadását követően. 

− A magyarországi kutatási eredmények nemzetközi láthatóságának növelése, és ezzel 
egyetemeink, kutatóintézeteink nemzetközi pozíciójának és vonzóképességének 
növelése programot 2018-ban is folytatni kell. A finanszírozás ezen módjával is elő kell 
segíteni, hogy a kutatásban elterjedt, a sokszor semmilyen hatással nem rendelkező 
közlemény-gyártás helyett az igazi hatással rendelkező kutatások kapjanak támogatást. 

− Kutatói kezdeményezésű kutatási témapályázatok, amelyek a világ minden fejlett 
országában a kutatói kreativitás kihasználását és a nemzetközi mércével mért kutatói 
kiválóságot helyezik az értékelés középpontjába, minden kutatás kiindulópontját, a 
kutatói képzés alapját jelentik. Kiemelkedő felfedező kutatások (alapkutatások) nélkül 
az alkalmazott kutatások és az innováció is csak másod- vagy harmadrendű lehet. 2016-
ra a felfedező kutatások finanszírozása stabilizálódott, az évenkénti 6-8% körüli emelés 
azonban elengedhetetlen a növekedés fenntartása érdekében. 

− A tehetséges fiatalok kutatói pályán való elindulásának támogatása. A 2018-ban is 
folytatni kívánt posztdoktori program a kutatói-fejlesztői utánpótlás biztosítását célozza. 



 

 

− A két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, és a nagy nemzetközi 
programokban való részvételek finanszírozása. Ezen programokban az elmúlt három 
évben a kis összegű, főleg utazásokat finanszírozó, gyakran diplomáciai okokból 
megkötött együttműködések finanszírozása helyett – ahol lehetett – a jelentősebb, 
ugyanakkor konkrét programokat jelentő együttműködések finanszírozására kerül sor. 
Ezen tendencia folytatásához és a Visegrádi Együttműködés keretében a jelentős 
kutatási és innovációs potenciállal rendelkező országok (Kína, Japán, Korea) és a 
visegrádi országok együttes fellépéséhez a források növelése szükséges jól 
meghatározott célterületeken. A kutatási és fejlesztési együttműködések jelentős 
mértékben javíthatják a gazdaság és kereskedelmi együttműködések esélyét is. 

− A nemzetközi versenyben eséllyel részt venni képes kutatócsoportok és vállalatok 
versenyképességének elősegítése. Ebben a programban főként a sikerhez nagyon közel 
álló vállalkozások és kutatók időleges támogatására és felkészítésre van szükség, 
költségigénye megegyezik a 2017-es igényekkel. 

− Egy ország tudományos teljesítményének statisztikailag jelentős részét természetesen a 
gyakran a hosszú éveken át végzett „rutinszerű” kutatások jelentik, ugyanakkor ma a 
kiemelkedő, világszinten látható és hatással rendelkező kutatási eredmények adják 
egyrészt azt a tudás- és eredménybázist, amire a jövőbeli fejlesztések és innovációs 
folyamatok épülhetnek, másrészt ezek határozzák meg az egyetemi-kutatóintézeti 
rangsorokat is. Magyarországon a tudományos teljesítmények részletes elemzése 
alapján 100–120 olyan kutató és körülötte egy-egy kutatócsoport van, amely 
világszinten látható és hatást gyakorló eredményeket ér el. Ezek közül egyidejűleg 
mintegy 60 képes az Európai Kutatási Tanács (ERC) rendkívül kompetitív pályázati 
rendszerében támogatást elnyerni. Jelentősen javíthatja a magyar tudomány egészének 
nemzetközi láthatóságát, ha néhány év alatt felmenő rendszerben létrejön a Kutatói 
Kiválósági Program, amely 2018-tól kezdődően évente 10-12 új kutatócsoportnak 
biztosíthat öt évre egy millió EUR (kb. 300,0 millió forint, azaz évi 60,0 millió forint) 
támogatást. Az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról szóló 1185/2017. (IV.10.) 
Korm. határozat tartalmazza a forrásigény összegeit. 

 

A kutatás, fejlesztés és innováció politikai céljainak megvalósulása 2018-ban az állami 
szerepvállalás jelentős (kb. 10%-os) növekedését igényli, egyébként a kormányzati célok nem 
teljesülnek. A javasolt növekedés esetén reális célkitűzés, hogy Magyarország jelentősen 
lépjen előre a térségi KFI központtá válás területén. Ha az állami szerepvállalás – köztük a 
kiemelkedő kutatók fokozott megbecsülése – nem következik be, a korábban hangoztatott 
célok nem teljesülnek Magyarország lemarad, és jelentős hitelesség vesztést szenved. 

 

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2018-ben:  

19. cím Innovációs járulék 

Az NKFI Alap tárgyévi elsődleges forrását a KFItv. 12.§ a) pont alapján a gazdasági 
társaságok által befizetett innovációs járulék képezi, melynek tervezett összege – a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal egyetértésben – 77 000,0 millió forint. 

20. cím Egyéb bevétel 

Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFItv. 12.§ f) pontja (egyéb bevételek) alapján a fel 
nem használt előlegekből, szabálytalanság miatt visszafizetendő támogatásokból származó 
egyéb bevétetek is hozzájárulnak. A 2018. évi tervszám a korábbi évek tapasztalatai alapján 



 

 

került kialakításra, összesen 1 500,0 millió forint összegben az államháztartáson belüli és az 
államháztartáson kívüli szervezetek visszafizetései alapján. 

23. cím Költségvetési támogatás 

Az NKFI Alap tárgyévi forrásaihoz a KFItv. 12.§ b) pontja alapján a központi költségvetésből 
biztosított központi támogatás is hozzájárul – az Élvonal- Kutatási Kiválósági Programra 
tekintettel 600 millió forinttal megemelve - 8286,0 millió forint összegben. 

III. A célok eléréséhez 2018-ben tervezett feladatok, programok: 

1. cím: Hazai innováció támogatása  

A kutatás-fejlesztés, innováció területén az állam és a vállalkozások hatékony 
együttműködése szükséges ahhoz, hogy a kialakított kormányzati keretfeltételek mellett a 
versenypályázati rendszer ösztönözze a vállalatokat a kutatás-fejlesztés és az innováció 
növelésére és elősegítse a külföldi KFI beruházásokat.  

Az NKFI Alapot kezelő NKFI Hivatal 2015-től kezdődően fokozatosan, a korábbi 
pályáztatási és finanszírozási szemléletet felülvizsgálva alakította ki a hazai innováció 
támogatásának rendszerét. A vállalatok KFI tevékenységének versenypályázati rendszerben 
megvalósuló támogatása serkenti az infrastruktúra fejlesztését, az akadémiai-felsőoktatási-
vállalkozási területek együttműködését, ezáltal segítve a felfedező kutatások eredményeinek 
minél gyorsabb beépülését az oktatásba, a gazdasági folyamatokba, a kutatási-fejlesztési 
eredmények minél gyorsabb társadalmi hasznosulását előidézve. Az 1. jogcím sor 
meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók ezek figyelembevételével kerülnek 
megfogalmazásra és meghirdetésre. 

Magyarország innovációs- és termelési központtá válásának folyamatában kiemelkedő 
szerepe van a hazai vállalkozások részére meghirdetendő konstrukciónak. Cél az, hogy 
jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, 
technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztései valósuljanak meg. A GINOP források 
terhére kiírt jelentős keretösszegű vállalati KFI pályázatok megvalósítási tapasztalatai alapján 
kutatás-fejlesztési potenciállal rendelkező vállalkozások, vállalati tagokból álló konzorciumok 
támogatása elsődleges, amelyek eredménye a piaci termék megjelenése és ezáltal a 
vállalkozási árbevétel tartós növekedése, lehetőség szerint beleértve a nemzetközi értékesítés 
bővülését is. Mivel 2018-ban a konvergencia régióban az operatív források nem biztosítanak 
új kiírások megjelentetésére lehetőséget, ezért 2017-től eltérően 2018-ban az NKFI Alap 
tekintetében meghirdetendő vállalati KFI tevékenységet támogató programra 
Magyarországról területi megkötés nélkül pályázható. Ez a módosítás azonban indokolja az 
erre a KFI programra tervezett kiadások növelését. 

Magyarország versenyképességét hosszú távon meghatározza, hogy a felsőoktatási és 
akadémiai kutatóintézetek célzott kutatás-fejlesztési tevékenységének eredményei milyen 
mértékben és milyen gyorsan járulnak hozzá a hozzájuk kapcsolódó hazai vállalkozások KFI 
tevékenységének ösztönzéséhez. A kizárólagos mérce jelen konstrukcióban a nemzetközi 
kiválóság, a nemzetközi piaci potenciál vizsgálata és ezáltal a vállalkozás hosszú távú 
innovációs és termelési képességének a megerősítése. Ebben a konstrukcióban a piacon már 
hosszabb ideje jelen lévő, gazdaságstratégiailag jelentős fejlődési képességgel rendelkező 
cégek élvezhetnek támogatást, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez és az 
emberek jólétének növeléséhez. A hazai ipar és szolgáltatások igényeire alapozott, 
tematikusan meghatározott, több szereplő együttműködését feltételező pályázati konstrukció 
ösztönözni kívánja a vállalatok vezető szerepével konkrét innovációs célkitűzésekkel 
megvalósítandó ígéretes kutatásfejlesztési programok megvalósítását.  



 

 

Elengedhetetlen a Nemzeti Kiválósági Programok rendszerében megvalósuló kiemelkedő, a 
nemzetközi mezőnyben az első vonalba tartozó kutatási területek és műhelyek kiemelt és 
koordinált támogatása, amelynek 2018-ban meghirdetendő tematikáját részben a gazdasági-
stratégiához, részben a hazai lehetőségekhez kell igazítani. Ehhez fontos a kutatói 
közösséggel történő konzultáció, a hazai KFI irányvonalakat meghatározó stratégiákhoz és a 
legfrissebb nemzetközi irányvonalakhoz való illeszkedés. Nyilvánvaló, hogy az ELI 2019-es 
indulása miatt előtérbe kell helyezni a lézerfizikai kutatásokat és az ELI nyújtotta 
lehetőségekhez kapcsolódó kutatásokat is, melyet az NKFI Alap forrásainak felhasználásakor 
figyelembe kell venni. Jelentős potenciál van a fehérjék tulajdonságainak kutatása területén is 
részint az ELI, részint az EMBL tagság nyújtotta lehetőségek révén. 

Az 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar Tudományos Akadémiát 
jelölte ki az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához szükséges forrás – összhangban a 
KFItv. 13. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt előírással – az NKFI Alap terhére a feladatot 
ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére biztosítandó, ennek összege 
1950,0 millió forint. 

2. cím: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása  

A „Bilaterális tudományos és technológiai együttműködéseket támogató (TéT) pályázatok” 
esetében a támogatás célja a kétoldalú (bilaterális) tudományos és technológiai kapcsolatok 
erősítése, a hazai kutatás-fejlesztési kapacitások promóciója, a hazai kutatók, kiemelten a 
fiatal generáció nemzetközi kapcsolatépítésének támogatása. Kiemelt cél, 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 TéT együttműködések egyik 
fontos célkitűzése lehet az ELI integrált európai kutatási nagyberendezés promóciója és 
infrastruktúráját használó kutatási projektek ösztönzése. A kutatói mobilitást és 
szakembercserét ösztönző TéT együttműködési pályázatok mellett a „Programalapú bilaterális 
és multilaterális kutatás-fejlesztési együttműködések” keretében kerülnek meghirdetésre olyan 
programalapú nemzetközi pályázatok, amelyek keretében kétoldalú, adott prioritási terültekre 
fókuszáló, eredményorientált projektek megvalósítását szükséges támogatni. A „Nemzetközi 
kollaborációban megvalósuló kutatási témapályázatok” a felfedező kutatásokat támogatja 
nemzetközi partnerekkel együttműködve. 

A magyar kutatási szervezetek és vállalkozások minél sikeresebb részvételének támogatása az 
EU Horizont 2020 programjában és a kapcsolódó közös programokban kiemelt cél, melynek 
eléréséhez az NKFI Alapból is biztosítható forrás. Az EU_KP konzorciumépítő pályázat célja 
a Horizont 2020 program és egyéb közös uniós kezdeményezésekben, regionális 
együttműködésekben való magyar részvétel elősegítése a benyújtandó pályázatok 
előkészítésének és szerződéskötési költségeinek támogatásával. A „Közös EU-s 
kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása” program célja az Európai Unió és a 
résztvevő országok közös finanszírozásával megvalósuló pályázatokhoz (ECSEL, AAL, 
EUROSTARS) a nemzeti forrás biztosítása a magas szakmai színvonalú, nemzetközi 
konzorciumokban résztvevő magyar kutatási intézmények, egyetemek, vállalkozások részére. 
A programok során a kutatóhelyek és a vállalkozások nemzetközi együttműködésben 
piacképes termékeket, technológiákat és szolgáltatásokat fejlesztenek ki. Az ERA-NET 
programok keretében a résztvevő tagállami kutatás-finanszírozó intézmények koordinálják az 
adott kutatási területhez kapcsolódó nemzeti programjaikat és adnak támogatást nemzetközi 
együttműködésben, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és vállalkozások részvételével 
megvalósuló projektekhez. A hazai részvételű ERA-NET-ek a hazai KFI szakpolitikai 
prioritásokhoz illeszkednek (pl. agykutatás, grafénkutatás, anyagtudomány, stb.). Az 



 

 

EUREKA (Európai Piacorientált K+F Együttműködés) pályázat célja a vállalkozói szféra, 
különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését 
elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása. A nemzetközi EUREKA 
projektek keretében bármely technológiai területen történhet a fejlesztési tevékenység, amely 
innovatív, piacképes termékek, szolgáltatások létrejöttéhez vezet. A Horizont 2020 KKV 
fejlesztési eszköz rásegítő pályázat pedig a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz 
pályázat 1. fázisának nemzetközi értékelése során a szakmai küszöböt elérő, de forrás 
hiányában nem támogatott magyar pályázók ösztönzésére szolgál. 

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramján belül, a „Kiválóság terjesztése, 
a részvétel szélesítése” alprogramban került meghirdetésre az ún. Teaming pályázat, 
amelynek célja kiválósági központok kialakítása az alacsonyabb KFI teljesítményű 
országokban nemzetközi szinten elismert, vezető európai intézmények segítségével. A 
Kormány 1356/2016. (VII. 12.) Korm. határozata alapján a Teaming konstrukció második 
pályázati fázisában nyertes magyar vezetésű konzorciumoknak (EPIC, HCEMM) nyújt az 
NKFI Alap az EU-s forrást kiegészítő állami támogatást. A HCEMM esetében kiemelendő, 
hogy a projekt egyik partnere az EMBL, amely élvonalbeli élettani kutatás folytatásának 
lehetőségét és világszínvonalú kutatási infrastruktúrát és szolgáltatásokat nyújt a tagok, így 
2017-től Magyarország számára is.  

A legfontosabb eredményeket hozó tudományos kutatások jelentős része ma már nemzetközi 
együttműködésben valósul meg, amelyekben való részvételünk tagdíj fizetéséhez kötött. A 
tagdíjak egy részét (XFEL, ESS) 2017-ben még az NKFI Alap finanszírozta, 2018-ban 
azonban a nemzetközi tagdíjak kifizetése nem az NKFI Alapból történik, hanem az NKFI 
Hivatal fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.  

3. cím Befizetés a központi költségvetésbe  

Az NKFI Alapból befizetést kell teljesíteni a központi költségvetésbe a tudás-intenzív, nagy 
hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatás-fejlesztési 
tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében. 

4. cím: Alapkezelőnek átadott pénzeszköz  

A működtetési költségek mértéke a KFItv. rendelkezéseivel összhangban nem haladhatja meg 
az NKFI Alap tárgyévi eredeti kiadási főösszegének 4,5%-át. A 2018. évre vonatkozó 
alapkezelői díj 2,74%-os mértékű, figyelemmel arra, hogy NKFI Hivatal szervezeti 
működésének a feltételei kialakításra kerültek és nem szükséges a KFItv. szerinti maximális 
mértékű alapkezelői díjkeret kihasználása. Az NKFI Hivatalnak, mint az NKFI Alapot kezelő 
költségvetési szervnek (az NKFI Alap felett rendelkezni jogosult szervnek) átadott 
pénzeszköz meghatározásakor az NKFI Hivatal működése során felmerülő kiadások közül az 
NKFI Alap kezelésével kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek tervezésre.  

6. cím Kutatási témapályázatok  

A kutatási témapályázatok körében elsősorban a kíváncsiság vezérelt (kutatói 
kezdeményezésű) felfedező kutatások kerülnek támogatásra, részben dologi, részben személyi 
jellegű finanszírozással. 2017-től kezdődően a 40 évesnél fiatalabb, de már nemzetközileg is 
ismert kutatók számára a 6. címen külön programként került meghirdetésre kutatási 
témapályázat, ezáltal elősegítve a fiatal korosztály és áttételesen a hazai kutatói társadalom 
minél eredményesebb nemzetközi pályázati aktivitását, valamint a kíváncsiság vezérelt 
tudományos eredmények minél gyorsabb társadalmi-gazdasági transzlációját. A pályázatokat 
bármilyen tudományterületen be lehetett nyújtani maximum 4 éves futamidővel, azzal a 
megkötéssel, hogy az elnyert összeg 20%-a a kutatást befogadó intézmény rezsi jellegű 
kiadásaira fordítandó.  



 

 

8. cím Kutatási Kiválósági Programok 

Az Élvonal - Kutatási Kiválósági Program új, 2018-ban – felmenő rendszerben – induló 
program,- mely az NKFI Alap költségvetésében új jogcím, - kizárólag az alapkutatás 
tekintetében a nemzetközi viszonylatban is élvonalbeli kutatásokra fókuszál. Az NKFI 
Alapban már meglévő, tematikailag és logikailag ide illeszthető programok 2018-ban e 
jogcímhez kerülnek. Ezáltal az 1. címről a "Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő 
eredményeket elért kutatócsoportok támogatása” és a "Posztdoktori kiválósági program”, a 2. 
címről pedig az Európai Kutatási Tanács (ERC) programjaihoz kapcsolódó meghirdetések a 
8. címre kerülnek áthelyezésre.  

 

IV. A központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól szóló 1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat szerint megállapított 2018. évi 
tervszámaitól való eltérés indokolása: 

A költségvetési törvényjavaslatban az NKFI Alap főösszegei a középtávú terv szerinti 
főösszegektől – mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében egyaránt – elmaradnak, a 
bevételek esetében 3660,0 millió forinttal, a kiadások esetében 6073,6 millió forinttal.  

A bevételeknél az innovációs járulékbevétel esetén a 4800,0 millió forintos csökkenés a 
makrogazdasági adatok változása, az eltérő bázis, valamint eltérő korrekciós tényezők miatt 
adódott. A költségvetési támogatás bevétele 600,0 millió forinttal növekedett az Élvonal - 
Kutatási Kiválósági Programmal összefüggésben.  

A kiadásoknál az alapkezelési költség 501,0 millió forinttal, a befizetés a központi 
költségvetésbe 3750,0 millió forinttal csökkentek. További különbsége a tervezett 
kiadásoknak a járulék-bevételi tervszám csökkentése miatt adódott. A KFI kiadásokra 
fordítható pályázati támogatások keretösszege a 2017. évi előirányzathoz viszonyítva viszont 
7409,0 millió forinttal növekednek.  

  





 


