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Felsőoktatás  
új Pályázati lehetőségek 

(Kutatás-fejlesztés-innováció) 
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A magyar felsőoktatás 

• A kihívásokra, a nemzetközi versenyre emelkedő teljesítménnyel 
reagáló hallgatók, oktatók, és intézmények 

• A versenyszféra munkaerő-piaci igényeit kielégítő felsőoktatás 

• Európai színvonalú, nemzetgazdasági szempontból is releváns 
kutatások 

• A felsőoktatási intézmények a társadalmi mobilitás és innováció 
regionális központjai 
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A felsőoktatás K+F+I finanszírozási eszközei 
2015-2020 

OPERATÍV 
PROGRAMOK 

EFOP – 3. prioritás/Gyarapodó Tudástőke – 2015-2016-os meghirdetések: 43,4 Mrd Ft 

GINOP –  160 Mrd Ft fog rendelkezésre állni kutatóintézeti kiválósági központok 
támogatására, a kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztésére, a nemzetközi kutatási 
infrastruktúrákban való részvétel támogatására és a nemzetközi K+F+I kapcsolatok 
fejlesztésére 

VEKOP - leképezi a GINOP beavatkozási területeit a KMR-ben, EFOP-nak viszont minimális 
intézményi  tükörpályázat, kifejezetten kutatói utánpótlás és mobilitásra 

HORIZONT2020 A keretprogram 80 Mrd eurós pályázati forrásainak minél nagyobb mértékű 
felhasználására törekszünk az elkövetkező 5 évben 

Hangsúlyt fektettünk a nemzetközi kutatási projektekbe és hálózatokba való 
bekapcsolódás elősegítésére. 

Célzott rásegítő támogatások EFOP-ban. 

(Tematikus kutatás hálózati együttműködések – ESZA forrás / 15,4 Mrd) 

KÖLTSÉGVETÉSI 
FORRÁSOK /  

NKFI ALAP 

Fő feladat: alapkutatások/felfedező kutatások támogatása 

A legkiválóbb, elsősorban MTMI területen alapkutatási tevékenységet végző fiatal 
tehetségek a felsőoktatás jelenlegi állami költségvetési finanszírozásához képest mintegy 
10% többletforrással való támogatása 
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Horizon 2020 
 

Forrás: NKFI Hivatal 



Felsőoktatás-fejlesztés 2007-2013 

Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) 4. felsőoktatási 
prioritástengelye 
 
ESZA típusú fejlesztések – emberi 
erőforrások 
 
• TÁMOP 4.1 (képzés) 
• TÁMOP 4.2 (kutatás) 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program  
 
 
ERFA típusú fejlesztések – 
infrastruktúra- fejlesztés 
 
• TIOP 1.3.1 (infrastruktúra) 

 



Forrás: NKFI Hivatal 
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TIOP - Megítélt támogatási összegek 2007-től  

Forrás: NKFI Hivatal 



Felsőoktatás fejlesztés a 2014-2020 
EFOP  

3. Prioritástengely – Gyarapodó 
Tudástőke (ESZA) 

3.C célkitűzés: A felsőfokúnak megfelelő szintű 
oktatás hozzáférhetőségének javítása  

3.D célkitűzés: A munkaerő-piaci kompetenciák 
erősítése a felsőoktatási hallgatók körében 

3.E célkitűzés: Kutatás, innováció és intelligens 
szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer 
fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás 
fejlesztéseken keresztül 

4. Prioritástengely - Infrastrukturális 
beruházások a gyarapodó tudástőke 

érdekében (ERFA) 

4.B célkitűzés: Minőségi felsőoktatás 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése:  

(EFOP: oktatási infrastruktúra, a közvetlen kutatási 
infrastruktúra: GINOP) 

2016 eleje:  
Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési 
program: 29 Mrd Ft (KONV) 



3.4 intézkedés  - (A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes 

javítása) kapcsolódó konstrukciói 

 

3. prioritástengely (Gyarapodó Tudástőke) 

Cím Eljárás 
TELJES EFOP VEKOP ÉFK FELELŐS Megjelenés 

Beadási 

határidő 

Projekt 

kezdete 

Projekt 

vége 

3.4.7 Rendszeres testmozgást, fizikai 

aktivitást végző hallgatók arányának 

növelése a felsőoktatásban (MEFS) 

kiemelt 

projekt 

1 500,0 1 500,0 0,0 2016. Sport ÁT 2016. 

* 

2016.  

* 

2016.  

* 

2020.  

* 

3.4.1 Roma szakkollégiumok támogatása pályázat 1 500,0 1 200,0 300,0 2015. Társ 

Felz. ÁT 

2015.  

június 

2015.  

július 

2015. 

augusztus 

2020. 

augusztus 

3.4.5 Rendszerszintű mérési és visszajelző 

rendszerek a felsőoktatásban (OH) 

kiemelt 

projekt 

3 500,0 2 625,0 875,0 2016. FÁT 2016. 

július 

2016. 

szeptemb

er 

2016. 

novembe

r 

2020. 

június 

3.4.6 Oktatási felhő megoldások a 

felsőoktatásban (NIIF) 

kiemelt 

projekt 

1 700,0 1 275,0 425,0 2016. FÁT 2016. 

augusztus 

2016. 

október 

2016. 

december 

2019. 

december 

3.4.3 Felsőoktatási intézményi fejlesztések 

a felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes 

javítása érdekében 

pályázat 

  

22 500,0 
22 500,0 

0,0 2016. FÁT 2016. 

január 

2016. 

április 

2016. 

június 

2020. 

augusztus 

3.4.4 A felsőoktatási intézmények 

felkészítő, pályaorientációs 

tevékenységei fejlesztése és 

közösségi felsőoktatási képzési 

központok indítása 

pályázat 

6 700,0 6 700,0 

0,0 2016. FÁT 2016. 

február 

2016. 

május 

2016. 

július 

2020. 

augusztus 

3.4.2 Campus Hungary Program – 

felsőoktatási mobilitás támogatása 

(TKA) 

kiemelt 

projekt 

9 975,0 

7 481,25* 
2 

493,75* 

2015. FÁT 2015. 

június* 

2015.  

július 

2015. 

augusztus 

2021. 

augusztus 



3.5 intézkedés  - (A mukaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben) 

 

3. prioritástengely (Gyarapodó Tudástőke) 

Cím Eljárás 
TELJES EFOP VEKOP ÉFK Megjelenés 

Beadási 

határidő 

Projekt 

kezdete 
Projekt vége 

3.5.2 Felsőoktatási tartalmak 

hozzáférésének bővítése és 

tartalomfejlesztés (NIIF) 

kiemelt 

projekt 

3 500,0 2 625,0 875,0 2016. 2016. 

július 

2016. 

szeptembe

r 

2016. 

november 

2019. 

augusztus 

3.5.1 Duális, felsőfokú szakképzési és 

szakirányú továbbképzések 

fejlesztése és lebonyolítása 

pályázat 5 000,0 5 000,0 0,0 2016. 2016. 

február 

2016. 

május 

2016. 

július 

2019. 

augusztus 

3.6 intézkedés  - (Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer 

fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül) kapcsolódó konstrukciói 

 

 
Cím Eljárás 

TELJES EFOP VEKOP ÉFK 
EGYÉ

B 

Megjelené

s 

Beadási 

határidő 

Projekt 

kezdete 

Projekt 

vége 

3.6.2 Tematikus kutatási hálózati 

együttműködések  

pályázat 15 400,0 15 400,0 0,0 2016 NKFIA 

KMR 

2016. 

árpilis 

2016. 

június 

2016. 

augusztu

s 

2020. 

augusztus 

3.6.3 Felsőoktatási hallgatók 

tudományos műhelyeinek és 

programjainak támogatása 

pályázat 
A: 

8 000,0 

B:  

9 425,0 

A: 

6 000,0 

B:  

7 068,75 

A: 

2 000,0 

B:  

2 

356,25 

2016.   2016. 

április 

2016. 

június 

2016. 

augusztu

s 

2021. 

augusztus 

3.6.1 Intelligens szakosodást szolgáló 

intézményi fejlesztések 

pályázat 20 000,0 20 000,0 0,0 2015.   2015. 

október 

2016. 

február 

2016. 

április 

2020. 

augusztus 



4. prioritástengely (- Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke érdekében) 

4.2 intézkedés (Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések) kapcsolódó konstrukciója 

Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési program 

gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések 

eszközfejlesztés, laborok fejlesztése, felszerelése 

a vállalati-felsőoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések 

infrastrukturális fejlesztése 

Forrás Cím Eljárás 

TELJES EFOP VEKOP ÉFK EGYÉB 
Megje

lenés 

Beadási 

határid

ő 

Projekt 

kezdete 

Projekt 

vége 

4.2.1 ERFA Felsőoktatási infrastruktúra 

fejlesztési program 

pályáz

at 

29 000,0 29 

000,0 

0,0 2016. K. Költ. 

vet. 

2016. 

októb

er 

2016. 

novemb

er 

2017. 

február 

2020. 

augusztus 
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Felsőoktatási együttműködés 
 

• Akadémiai 
terület 
(Rektorok) 

• Működtetés 
(Kancellárok) 

Irányítás Képzés 

Kutatás 
Finanszí-
rozás 
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Megjelent és várható pályázatok 
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Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 
GINOP-2.1.1-15 

  
KI: 
mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, (min. 1 lezárt év, min. 1 fő, mo-i vagy egt 
székhely v telephely és kettős kvvitelt vezetnek – EVA kizárva) 
önállóan vagy konzorciumban, a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő gazdasági 
társaságok lehetnek, max. 3 db  
  
MIRE: 
vállalatok önállóan, vagy együttműködésben végzett kutatás-fejlesztési, illetve innovációs 
tevékenységei – max. 24 hónap 
MENNYIT: 
minimum 50 millió forint, maximum 1.000 millió forint, tevékenységenként és támogatási 
formánként változó intenzitás  (átlag kb. 50-55%) (agrár vállalkozás regionális beruházási támogatást 
nem vehet igénybe, csak kutatás-fejlesztésit, intenzitása max 50%) 
VÁLLALÁSOK: 
Üzleti hasznosíthatóság  
A támogatást igénylő (állalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, 
termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) 
származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két 
évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. 
(fenntartási időszak csak kkv: 3 év, kkv + nagyvállalat: 5 év) 
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K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések 
GINOP-2.2.1-15 

  
KI: 
kizárólag konzorciumi formában tagok száma legfeljebb 5 lehet Konzorciumvezető kizárólag közép- 
vagy nagyvállalkozás lehet 
vállalkozások, ( 2 lezárt év, kettős kvvitel, mo-i vsgy egt székhely/telephely, főtevékenység: kutatás-
fejlesztés K+F+I ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át) 
kutatási szervezetek: 
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben 
azok kutatóhelynek minősülnek; 
egyházi felsőoktatási intézmények. 
  
MIRE: 
hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, 
stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos 
eredmények, iparjogvédelmi oltalmak létrejötte, valamint új, piacképes termékek, szolgáltatások, 
technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztése céljából – max. 48 hónap 
MENNYIT: 
minimum 500 millió Ft, maximum 4 milliárd Ft, tevékenységenként és támogatási formánként, 
valamint kedvezményezettenként változó intenzitás, átlag 70%-100% 
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Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 
A felhívás kódszáma: GINOP-2.3.2-15 

 KI: 
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok 
kutatóhelynek minősülnek 
egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények 
többségi állami tulajdonban lévő, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző jogi személyiséggel rendelkező 
non-profit gazdasági társaságok,  
önállóan és konzorciumi együttműködés formájában is lehetőség van. (legfeljebb 3 ) 
 MIRE: 
tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése – max. 36 hónap 
MENNYIT: 
minimum 500 millió Ft, maximum 2,00 Mrd Ft, 100% vissza nem térítendő 
VÁLLALÁSOK: 
 Kutató-fejlesztő létszám növelése és 
 A kutatáshoz kapcsolódó (a szakterületet érintő) publikációk számának növelése  és a projekt megvalósítása 
során, a projekt témájához köthető értekezéssel tudományos fokozatot szerző kutatók száma. 
vagy 
 A kutatáshoz kapcsolódó (a szakterületet érintő) publikációk impakt faktorának növelése 
 vagy 
 Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára, illetve kapcsolódás a gazdasági szféra 
szereplőihez (közös kutatás-fejlesztési programok indítása más kutatóhelyekkel és/vagy vállalkozások 
bevonásával, és/vagy szolgáltatások nyújtása a hazai vagy nemzetközi vállalkozásoknak). Mérőszáma az 
együttműködésben résztvevők száma. 
 vagy 
 A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása  
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Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 
A felhívás kódszáma: GINOP-2.3.3-15 

  
 
KI: 
költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok 
kutatóhelynek minősülnek, 
egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények, 
állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok. 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség 
van.(legfeljebb 3).  
 
MIRE: 
kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés, amely 
nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási 
infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint 
hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz 
 
MENNYIT: 
minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft, 100% vissza nem térítendő 
  



18 

VÁLLALÁS: 
 
a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére: 
Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált 
nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma) és kutatási lehetőség biztosítása 
külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások száma) 
és 
A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók száma teljes 
munkaidőre számítva (belső nyilvántartás) 
 
A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása 
(felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített 
oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva) vagy 
A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős 
kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma) 
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Projektellenőrzés, uniós támogatások könyvvizsgálata 
 

 
Azon projektek esetében, ahol a megítélt támogatási összeg meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt 
befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró 
elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani.  
A 2007-13-as programozási időszakra vonatkozóan a 2015. április 30. után megkötött 
könyvvizsgálatra vonatkozó szerződések kapcsán szükséges alkalmazni a 4400. témaszámú 
standardben foglaltakat.  
A 2014-20-as programozási időszakban minden projekt esetében, ahol a könyvvizsgálat kötelező, ott 
az iránymutatásban foglaltak alapján kell megkötni az európai uniós támogatások könyvvizsgálatára 
vonatkozó szerződéseket.  
 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről 
  
Elszámolható költség: A projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, az összes 
elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%. A felhívásban projektszintű 
könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban 
történő meghatározása esetén lehetséges. 
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Köszönöm a figyelmet! 

 
 


