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Gazdaságpolitikai háttér: termelékenység

▪ A termelékenység javulása 

kulcskérdés a versenyképesség 

szempontjából

▪ A magyarországi vállalatok 

termelékenysége 

méretkategóriánként eltérő

▪ A magyar tulajdonú vállalkozások 

termelékenységének növekedése a 

magyar gazdaság felzárkózását 

erősítené

▪ A KFI szakpolitika hozzájárulhat a 

termelékenység javításához 

(technológiai fejlesztések, valamint 

szervezési, szolgáltatás- és 

marketing-innovációk támogatása)

Forrás: EC SME Performance Review 2017 (2018-ra vonatkozó becsült adat)

Mikro, kis- és középvállalkozások termelékenysége, 2018



A versenyképesség és a gazdasági növekedés szempontjából meghatározó 

innováció területén Magyarország a 21. helyen áll az Európai Unióban

A hazai kis- és középvállalatok alacsony innovációs tevékenysége nagy mértékben korlátozza termelékenységüket. 

A nemzetközi innovációs trendek az ipari innováció irányából a szolgáltatás innováció irányába mozdultak el az elmúlt 

években, amelyet a magyar gazdaságpolitikának is szem előtt kell tartania. Erősíteni kell a hazai kkv-kat és azok 

innovációs aktivitását.
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A hazai KFI rendszer erősségei és gyengeségei
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Az EU a KFI versenyképesség növelése érdekében 2020-ra a GDP 3%-nak 

megfelelő kiadást tűzte ki célul, amelynek a reálisan elérhető értéke 2,2-2,3% 

lehet.  Magyarország célkitűzése 2020-ra: 1,8%

Forrás: KSH 6

▪ A K+F ráfordítás 2003 óta

folyamatosan nő, mind GDP 

arányosan, mind abszolút

összegben

▪ Ennek az alapvető okai:

▪ a 2003-ban létrehozott

innovációs alap

▪ a növekvő mértékű EU-s 

támogatások

▪ multinacionális cégek

növekvő K+F tevékenysége

▪ A 2020-as célérték eléréséhez a 

K+F kiadások jelentős növelése

szükséges
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Forrás: Frascati Manual 2015 definíció

Mi az innováció?



Innovatív vállalkozások

Forrás: KSH 8

▪ Rugalmasan reagálnak

a külső kihívásokra

▪ Kiterjedt partnerkapcsolatok-

kal bírnak

▪ Követik a fogyasztói igények 

változását

▪ A legkiválóbb munkaerőt

vonzzák magukhoz

▪ Ismerik és alkalmazzák

az új technológiákat

▪ Új szervezeti megoldásokkal

időt és pénzt takarítanak meg

▪ Integrálják az új folyamatokat

▪ K+F és innováció révén

csökkentik a termelési költségeket



Az innováció akadályai

Forrás: KSH 9

Felmerült az 
innováció 
gondolata, 

de akadályok 
miatt nem 

valósult meg
14%

Nem volt 
szükség 

innovációra
86%

Nem innovatív vállalatok
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együttműködő partnerek hiánya

a piaci finanszírozás hiánya (hitel,
magántőke)

innovációs ötletek iránti bizonytalan
piaci kereslet

túl erős piaci verseny

az innovációra fordítható saját forrás
hiánya

a szakképzett munkaerő hiánya a
vállalkozáson belül

állami innovációs támogatások
elnyerésének nehézségei

túl magas innovációs költségek

Innovatív vállalkozások esetében az 
innovációt akadályozó tényezők 



* Forrás: Frascati Manual 2015 definíció

A szakpolitikának pontos K+F adatokra van szüksége

Mikor nevezhetünk egy projektet K+F-nek?*
• Újdonságtartalma van

• Kreativitáson alapul

• Bizonytalanság jellemzi

• Szisztematikusan folytatott tevékenység

• Átruházható és/vagy reprodukálható

K+F ráfordítás mérése: KSH kérdőívek 
• 1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

• 1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, 

fejlesztési adatairól

• 1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési 

adatairól



▪ A megújuló KFI stratégia alapjai

▪ A hazai KFI teljesítménye

Tartalom



Új Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia 

2021-2030

A Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 

2013–2020 szerves folytatása

Horizontális szemléletű stratégia

A vertikális (ágazati) elemeket a későbbiekben kidolgozásra kerülő új Intelligens 

Szakosodási Stratégia (S3) rögzíti



A KFI Stratégia célrendszere

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS 

TUDÁSÁRAMLÁS
TUDÁSTERMELÉS

TUDÁSFELHASZNÁLÁS 

ÉS VÁLLALATI 

INNOVÁCIÓ

HORIZONTÁLIS CÉLOK

VÍZIÓ

Magyarország kiemelt gazdasági területeken európai szinten kiemelt KFI

potenciálra tesz szert, valamint a kis- és középvállalkozások széles körben

képessé válnak innovációk bevezetésére és létrehozására.

MISSZIÓ

Missziónk a hazai KFI tevékenységek fókuszálása a KFI együttműködések

erősítésével, Magyarország versenyképességének fenntarthatósága és növelése

érdekében.



KFI Stratégia horizontális céljai

14

1) Innováció iránti fogékonyság, nyitottság, a kreatív gondolkodásra és 

értékteremtésre való ösztönzés

2) Korszerű, KFI-t támogató szabályozási keretrendszer és üzleti környezet 

megteremtése

3) A területi, társadalmi, gazdasági kohézió erősítése a KFI 

eszközrendszerével

4) Stabilitást és ösztönzést is szem előtt tartó finanszírozási rendszer 

megalkotása

5) Kihívás- (misszió-)orientált, illetve kereslet által vezérelt innováció 

ösztönzése

6) A nemek közötti egyenlőség biztosítása a KFI rendszerben



KFI Stratégia tudástermeléshez kapcsolódó 

specifikus céljai

15

1) A kutatói utánpótlás biztosítása

2) Gyakorlat-orientált, a felhasználási területek és a helyi igények felé nyitott 

felsőoktatási képzések és KFI

3) Valós igényekkel összhangban levő doktori programok, ipari PhD 

bevezetése

4) Felsőoktatási és kutatóintézeti tudásteremtő együttműködések külső 

szereplőkkel

5) Az állami kutatóhelyeken meglévő kapacitások (a humán erőforrások és a 

kutatási infrastruktúra) erősítése és minél hatékonyabb kihasználása

6) A vállalati KFI ösztönzése

7) A tudásalapú szolgáltatások erősítése



KFI Stratégia együttműködéshez és tudásáramláshoz 

kapcsolódó specifikus céljai

16

1) Az innovációs ökoszisztéma szereplői közti aktív tudás- és technológia-

transzfer ösztönzése

2) A nyílt innováció és a nyílt hozzáférés ösztönzése

3) Az akadémiai és vállalati szférák közötti átjárhatóságot lehetővé tevő 

kutatói életpálya megteremtése

4) Nemzetközi kutatói mobilitás ösztönzése

5) A KFI infrastruktúrákhoz való hozzáférés támogatása

6) A vállalatok közötti KFI együttműködések erősítése

7) Nemzetközi KFI együttműködések ösztönzése



KFI Stratégia tudásfelhasználáshoz és vállalati 

innovációhoz kapcsolódó specifikus céljai

17

1) Szellemi alkotások menedzsmentje, hasznosítása

2) A start-up ökoszisztéma fejlesztés és spin-offok létrehozásának ösztönzése

3) Vállalkozások innovativitásának ösztönzése

4) A technológiai és nem-technológiai (szervezeti, marketing) innováció 

ösztönzése

5) Új típusú innovációs infrastruktúrák támogatása

6) Az egyetemek harmadik missziós tevékenységének erősítése



▪ A megújuló KFI stratégia alapjai

▪ A hazai KFI teljesítménye

Tartalom

▪ Versenypályázati konstrukció -Tervezetek



KKV START innováció - Tervezet

19

Cél

A felhívás célja KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával. 

Korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k kerülnek támogatásra annak érdekében, hogy innovációt vezessenek be.

Támogatás
10-20 MFt, a maximális támogatási mérték 60%, a teljes projekt de minimis támogatási kategória alatt kerül támogatásra.                           

Folyamatos értékelés

Elszámolható 

költségek

min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás, max. 70% eszközbeszerzés, max. 5% piacra jutás, max. 5% 

koordinációs költség. 

Nem elszámolható: közbeszerzési költség, eszköz amortizáció, rezsi.

Gazdálkodási 

feltételek

- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,

- támogatási összeg maximum előző évi saját tőke összegéig,

- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig, vagy támogatási összeg maximum az előző évi 

EBITDA 150%-áig,

- konzorciumban nem pályázható

Egyéb feltételek

Megvalósítási  idő 1-2 év; Fenntartási idő 3 év, Megvalósítási helyszín az egész ország területén.

A támogatási keret 30%-ából a KMR, 70%-ából a konvergencia régiókban megvalósuló projektek támogathatók.

Kötelező 

vállalások

1 fő BSc vagy MSc végzettségű kutató projekt időtartam alatti foglalkoztatása minimum 4 órában (megbízási szerződés is elfogadható)



Piacvezérelt KFI - Tervezet

20

Cél

Piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is.

Támogatás
50-700 MFt, a maximális támogatási mérték 60%,             Szakaszos értékelés

Elszámolható 

költségek

Kísérleti fejlesztés, ipari kutatás, eljárási innováció (min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás), ipari kutatás 

(max. 50%), eszközbeszerzés (max. 50%), piacra jutás max. 5% de max. 20 millió Ft, max. 5% koordinációs költség, max. 1% közbeszerzési 

költség. Nem elszámolható: ingatlan és eszköz amortizáció, rezsi. A támogatás minimum 80%-a profit orientált vállalkozásokhoz kell, hogy kerüljön.

Gazdálkodási 

feltételek

- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,

- támogatási összeg maximuma az előző évi saját tőke összegéig és az előző évi EBITDA 150%-ig,

- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig,

- konzorciumban is pályázható, amelynek vezetője kis-, közép- vagy nagyvállalat lehet (maximum 3 tag, amelybe a konzorcium vezető is 

beleszámít). Egyetem konzorciumi tagként, illetve szolgáltatás nyújtóként vehet részt.

Egyéb feltételek

Megvalósítási idő 2-3 év; Fenntartási idő 3 év (nagyvállalat, illetve egyetem, felsőoktatási intézmény részvétele esetén 5 év), Megvalósítási 

helyszín az egész ország területén.

A fejlesztés tervezett eredményére vonatkozó szükséglet felmérés, piaci igény bemutatása elvárás és értékelési szempontként beépítésre kerül.

Kötelező 

vállalások

A projekt fizikai befejezéséig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása.

A támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétel a 

projekt befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.



NYÍLT INNOVÁCIÓ - tervezet

21

Cél

Nagyvállalatok kisebb mértékű, részterületekre irányuló KFI igényének kkv-k, startupok általi fejlesztése, piacképes termék, szolgáltatás 

létrehozása.

Támogatás
10-150 MFt, a maximális támogatási mérték 60%,             Folyamatos értékelés

Elszámolható 

költségek

Kísérleti fejlesztés (min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás), eszközbeszerzés, max. 5% koordinációs 

költség, max. 1% közbeszerzési költség. Nem elszámolható: ingatlan amortizáció, piacra jutás költsége.

Gazdálkodási 

feltételek

- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,

- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig, 

- Nagyvállalat – KKV konzorciumaként (amelynek vezetője nagyvállalat), vagy nagyvállalat KKV beszállítóval pályázhat, szállítói finanszírozással. 

Egyetem, felsőoktatási intézmény szolgáltatás nyújtóként vonható be.

Egyéb feltételek

Megvalósítási  idő 1-3 év; Fenntartási idő kedvezményezettől függően 3-5 év, jogszabály szerint. Megvalósítási helyszín az egész ország területén.

A beszerzendő termék specifikálása helyett a megoldandó probléma meghatározása. Elbírálás a nagyvállalat bevonásával.

Kötelező 

vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében megjelölt KKV-tól KFI szolgáltatást vesz igénybe, és annak eredményét eljárásában, 

technológiájában alkalmazza, vagy értékesíti.



Ipar-egyetem együttműködés - Tervezet

22

Cél

Vállalatok K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes egyetemi kapacitás kialakítása, piaci alapú, fenntartható működéssel.

Nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra létrejövő iparvezérelt, de felsőoktatási tudással támogatott megoldások kidolgozása. 

Támogatás
1-6 Mrd Ft, a maximális támogatási mérték 80%,             Szakaszos értékelés

Elszámolható 

költségek

Kísérleti fejlesztés (min. 30% bérköltség, max. 20% anyagköltség, max. 40% igénybevett szolgáltatás), max. 50% eszközbeszerzés, max. 5% 

koordinációs költség, max. 1% közbeszerzési költség. Nem elszámolható: ingatlan amortizáció.

Gazdálkodási 

feltételek

- elszámolható összköltség maximum az előző évi árbevétel,

- támogatási összeg maximuma az előző évi saját tőke összegéig és az előző évi EBITDA 150%-ig,

- tervezhető személyi jellegű ráfordítás maximum az előző évi személyi jellegű ráfordítás 150%-áig, 

- Csak konzorciumban pályázható.

Egyéb feltételek

Megvalósítási  idő 3-4 év. Fenntartási idő 5 év. Megvalósítási helyszín az egész ország területén.

A vállalati partner marketing elemzéssel és üzleti tervvel támassza alá a fenntarthatóságot. Ez a beszámoló értékelése során is figyelembe vételre 

kerül.

Kötelező 

vállalások

Valós együttműködések alapján létrejövő jelentős piaci potenciállal rendelkező termékek, szolgáltatások megvalósítása.



Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ

Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Operatív Program 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

és Innovációs Alap

GINOP

NKFI Alap

GYŐR

KAPOSVÁR

KECSKEMÉT

MISKOLC

5,9 Mrd Ft 

Autóipar

BUDAPEST
DEBRECEN

2,6 Mrd Ft

Egészségipar

4 Mrd Ft

Gyógyszeripar

6,4 Mrd Ft

Autóipar

GÖDÖLLŐ

4,2 Mrd Ft

Növénytermesztés

Állattenyésztés

Klímaváltozás

6 Mrd Ft

Egészségipar

5 Mrd Ft

Anyagtechnológia

1,5 Mrd Ft

Agrárinformatika



Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma - Tervezet

24

Cél

Az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének támogatása. 

Támogatás
30-120 millió Ft, a maximális támogatási mérték 50 millió Ft támogatási igényig 100%, az 50 millió Ft fölötti támogatási igényre vonatkozóan 70%

Szakaszos értékelés

Elszámolható 

költségek

Bérköltség (2-5 fő), dologi költség, szolgáltatás igénybevétele

Alap feltételek

• Intézményenként Központi KFI szervezeti egységként – közvetlenül a Rektor, vagy a Kancellár irányítása alatt

• Tudásvagyon kezelési, IP és iparjogvédelmi, szerzői jogi szabályzatok létrehozása

Egyéb feltételek

KFI iroda vezetőjével szembeni, a pályázat során értékelésre kerülő elvárások:

• Menedzseri képességek

• Teljes állásban végzett munka

Megvalósítási  idő 3 év. Megvalósítási helyszín az egész ország területén.

Kötelező 

vállalások

• Intézményi kompetenciatérkép megalkotása, kompetenciamenedzsment és innovációs kapacitás felmérése

• Tudásmenedzsment helyi adatbázis felállítása és a központi adatbázishoz való csatlakozás

• Vállalati kapcsolatok, partnerkapcsolatok módszeres kezelése

• Vállalatoknak nyújtott KFI szolgáltatások

• Piacra vitt kutatási eredmények



Iparjog - tervezet
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Cél

Szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom 

fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés tevékenységek támogatása.

Támogatás

7,1 MFt-ig, de minimis kategória, 100%-os támogatás             Folyamatos értékelés

Elszámolható 

költségek

Igénybevett szolgáltatások.

Gazdálkodási 

feltételek

- természetes személyek, egyéni vállalkozók,  KKV-k és nagyvállalatok, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek.

- konzorciumban nem pályázható.

Egyéb 

feltételek

Megvalósítási  idő maximum 2 év, megvalósítási helyszín az egész ország területén.

Alátámasztó dokumentumok (Igénybevett szolgáltatások).



A vállalati konstrukciók közös feltételei
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a) Egy vállalat a „KKV start innováció”, „Piacvezérelt KFI” és „Ipar-Egyetem együttműködés” konstrukciók

közül csak egyikben részesülhet támogatásban. A kedvezményezett támogatástól való elállása esetén

sem támogatható más konstrukcióban.

b) Pénzügyi paraméterek már a jogosultsági feltételekben megjelennek.

c) Reális költségvetés értékelése: a felhívásban megadott max. feltételek keretet jelentenek, de a

költségvetés a projekthez mérten kell reálisan és hatékonyan megtervezett legyen.

d) A 2018-as elfogadott és közzétett beszámoló megléte feltétel, az abban szereplő adatok kerülnek

figyelembe vételre.



Tervezett forráskeretek
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Konstrukciók

Tervezett 

keretösszeg

Igényelhető 

támogatás

Várható kedvezményezett 

szám

Kedvezményezett típusa

KKV start 

innováció

10 Mrd Ft 10-20 millió Ft 650-700 db
KKV

Piacvezérelt KFI
45 Mrd Ft 50-700 millió Ft 160-200 db

KKV, nagyvállalat, egyetem/kutató, tudásközvetítő szervezet

Nyílt innováció
1,5 Mrd Ft 10-150 millió Ft 15-20 db

nagyvállalat-KKV

Ipar - Egyetem 

együttműködés

20 Mrd Ft
1.000-6.000 

millió Ft
4-8 db

nagyvállalat, egyetem/kutató, tudásközvetítő szervezet, KKV

Iparjog 0,05 Mrd Ft 0,1-7,1 millió Ft 20-40 db
KKV, nagyvállalat, kutató-tudásközvetítő szervezet, költségvetési 

szervek, nonprofit szervezetek, természetes személyek 



Köszönöm! Köszönöm 

a megtisztelő figyelmet!


