
 

Az NKFI Hivatal azzal a céllal alakult meg, hogy a hazai kutatás-fejlesztés és 

innováció kormányzati koordinációjának és kiszámítható finanszírozásának stabil 

intézményeként gondoskodjék a rendelkezésre álló források stratégiailag 

megalapozott, célszerű, hatékony és átlátható felhasználásáról. 

Az NKFI Hivatal a magyar tudományos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) 

szakpolitikai és finanszírozó intézménye, a Kormány elsődleges szakpolitikai 

javaslattevője,  a KFI pályázati finanszírozásának fő intézménye. 

Az NKFI Hivatal kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot 

(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. 

Az NKFI Hivatal 

Küldetése: Magyarország versenyképességének növelése a KFI szakpolitika 

megalapozásával, a kiváló tudományos kutatások megerősítésével és az innováció 

ösztönzésével a KFI források célszerű felhasználása útján 

Megbízatása: a KFI stratégia megalapozása, az NKFI Alap értékteremtő 

felhasználása, a magyar Kormány és a hazai KFI közösség  nemzetközi és európai 

KFI szervezetekben való képviselete,  az Európai Unió Strukturális Alapjaiban a 

kutatás-fejlesztési és innovációs célokra tervezett források 

felhasználásának.szakpolitikai felelőse 

Célkitűzése: globálisan vonzó hazai KFI környezet létrehozása egy közbizalom 

övezte professzionális KFI finanszírozó intézmény tevékenységével; a KFI 

gazdasági és társadalmi értékteremtő erejének növelése a szereplők eredményes 

együttműködésének erősítésével. 

Értékvállalása: kiválóság, átláthatóság, elfogulatlanság, bizalom. 

Kutatás-fejlesztési és innovációs források  

a vállalkozások export tevékenységének ösztönzésére 



A hazai export-ösztönzési eszközök kutatás-fejlesztési és innovációs 

versenypályázati rendszerbe illeszkedő elemei a GINOP-2.1.6-16 Exportképes 

innovatív termékfejlesztés támogatása megnevezésű pályázati felhívás és az NKFI 

Alap terhére meghirdetett Export_17 Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F 

tevékenységének támogatása megnevezésű felhívást.   

Mindkét felhívás esetén a cél: a hazai vállalkozások versenyképességének és 

kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése annak érdekében, 

hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és 

szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek exportképes új, piacképes termékek, 

szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és ezáltal 

hozzájárulnak a vállalati K+F+I aktivitás növekedéséhez. 

A projektjavaslatokkal szemben támasztott legfontosabb szakmai követelmények: 

1) a projektjavaslat tudományos vagy fejlesztési eredményei révén gyorsan piacra 

jutó, újdonságtartalommal rendelkező termékek, szolgáltatások és technológiák 

kerüljenek kifejlesztésre; 

2) a cég exportján belül nőjön a magas hozzáadott értékkel rendelkező, korszerű, 

versenyképes tudást tartalmazó termékek, szolgáltatások részaránya; 

3) a cég eredményei fenntartható módon (üzletileg) hasznosuljanak. 

A Felhívások keretében azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, 

vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

(továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz. 

A Felhívások körében támogatható tevékenységek: 

a) Ipari kutatás 

b) Kísérleti fejlesztés 

c) Eszközbeszerzés 

d) A projekthez szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a 

szükséges alapinfrastruktúra fejlesztése  

e) Immateriális javak beszerzése  

f) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek  

g) Vásárokon való részvétel tevékenység 

h) Projekt előkészítési tevékenység 



i) Projektmenedzsment tevékenység  
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Eltérés területe GINOP 2.1.6-16 Export_17 

rendelkezésre álló forrás 5 milliárd Ft 10 milliárd Ft 

Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás 
összege: 

  

minimum 200 millió, 
maximum 450 millió forint. 

minimum 200 millió, maximum 1 
milliárd forint 

projekt területi korlátozása Konvergencia régióban 
megvalósuló projekt 
támogatható 

Közép-Magyarország régióban 
megvalósuló projekt támogatható 

a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben éves nettó árbevétele 

legalább 3 milliárd forint és 
legfeljebb 50 milliárd forint 

legalább 1 milliárd forint és 
legfeljebb 50 milliárd forint 

a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben az összárbevétel 

legalább 50%-a exportból 
realizált 

legalább 30%-a exportból realizált 

támogatási kérelmek 
benyújtása 

2017. június 1-től 2019. 
június 1-ig 

2017. április 03-tól 2017. május 18-
ig 

NGM-hez kell benyújtani, 
az NKFI Hivatal 
kormányzati KFI 
szakpolitikai szempontú 
támogató véleménye 
szükséges 

NKFI Hivatalhoz kell benyújtani, 
így külön kormányzati KFI 
szakpolitikai szempontú támogató 
vélemény NEM szükséges 

http://www.nkfih.gov.hu/

