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A kormányzati K+F+I irányítás szerkezete 2014



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szerkezete
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Szociális, Család- és 
Ifjúságügy

Egészségügy

Egyházi, Nemzetiségi, Civil 
Társadalmi Kapcsolatok

Köznevelés

Felsőoktatás Tudománypolitika
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Kutatás-fejlesztés: a versenyképesség kulcsa
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A hazai kutatás-fejlesztés lehetséges forrásai

Hazai források

A kohéziós politika 
eszközei – EU 

társfinanszírozás
Közvetlen brüsszeli 

források, egyéb 
külföldi források

• Országos Tudományos 
Kutatási 
Alapprogramok(OTKA)

• Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap (KTIA)

• Strukturális alapok
• Európai 

Szociális Alap
• Európai 

Regionális 
Fejlesztési  Alap

• Kohéziós Alap

• Kutatási, Technológiai 
Keretprogramok 
(Framework 
Programme 7, Horizon
2020)

• EEA Grants, Norway
Grants

A fő cél: a szinergiák megteremtése, a 
forráshiány enyhítése 



A túlfutók és a 
lemorzsolódók arányának 
csökkentése

Idegen nyelvi készségek 
fejlesztése

Műszaki és IT 
végzettségű 
szakemberek számának 
növelése

A szakképzés 
rendszerének fejlesztése, 
és annak munkaerő-piaci 
elvárásokhoz való 
igazítása.

A K+F GDP arányú 
ráfordítások 1,8%-ra 
növelése

A felsőfokú végzettségűek 
arányának növelése

Foglalkoztatottak számának 
növelése

A K+F ráfordítások növelése

Szegénység elleni küzdelem

A megújuló energiaforrások 
használatának erősítése

TÁMOP konstrukciókNRP vállalásokEU2020 célkitűzések

Digitális Cselekvési Terv

4.1.1/C Regionális együttműködés

4.1.1/D Roma Szakkollégium

4.1.2/B Pedagógusképzés

4.1.2/D Idegen nyelvi képzési
rendszer fejlesztése

4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások
rendszer szintű fejlesztése 2. ütem

4.2.2/A Alap- és célzott alapkutatási
projektek

4.2.2/C IKT kutatás támogatása, és
kapcsolódó IT szakember utánpótlás

4.2.3. Tudományos eredmények
elismerése és disszeminációja

4.2.4/A és B Nemzeti Kiválóság
Program

4.2.5/A Elektronikus
tartalomszolgáltatás

4.2.5/B Elektronikus
tartalomszolgáltatás fejlesztése

A felsőoktatás-fejlesztés stratégiai céljai és a 
felhasznált eszközök



Releváns stratégiák és operatív programok a kutatás-
fejlesztés és innováció területén

az akad
ém

iai szféra (állam
i fin

an
szíro

zású
 

ku
tató

in
tézetek, felső

o
ktatási in

tézm
én

yek) K
+F 

tevéken
ysége

vállalko
zó

i szféra K
+F tevéken

ysége

Tudománypolitikai 
Stratégia

Befektetés a Jövőbe -
Nemzeti Kutatás-

fejlesztési és Innovációs 
Stratégia 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Smart Specialisation Strategies

Az S3 vezérelve az, hogy az EU tagállamai/régiói felmérjék tudományos kapacitásaikat, és a meglévő
erősségeikre, és potenciális kitörési lehetőségeire építve olyan ésszerű számú fejlődési
irányokat/specializációkat határozzanak meg, melyek leginkább igazodnak a szóban forgó régiók innovációs
potenciáljához.

A felsőoktatási intézmények szerepe
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Kutató-fejlesztő intézet és
egyéb kutatóhely

Felsőoktatási kutatóhely

Vállalkozási kutató-fejlesztő hely

A felsőoktatás intelligens szakosodás stratégiákban 
betöltött szerepe

Kutatóhelyek száma szektorok szerint

Kutatás-fejlesztési területen alkalmazottak száma szektorok szerint



Speciális 
programok

Kiváló tudomány

Jövőbeni és 
feltörekvő 

technológiák (FET -
JFT)

Európai Kutatási 
Tanács

Marie Curie 
cselekvések

európai kutatási 
infrastruktúra

Ipari vezető 

szerep

Vezető szerep az 
alap- és az ipari 

technológiák 
területén

Innováció KKV-knál

Kockázatfinanszírozá
shoz jutás

Társadalmi 
kihívások

Inkluzív, innovatív és 
biztonságos 
társadalmak

Éghajlatváltozás, 
erőforrás-

hatékonyság és 
nyersanyagok

Intelligens, 
környezetkímélő és 
integrált közlekedés

Biztonságos, tiszta és 
hatékony energia

Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, 

valamint a biogazdaság

Egészség, 
demográfiai 

változások és jólét

• A Horizont 2020 az Unió kutatás 
és innováció 2014-20 közötti 
időszakban történő 
finanszírozására szolgáló új 
programja. 

• A forrásokból kutatóintézetek, 
egyetemek, innovatív 
magánvállalkozások és 
kisvállalkozások részesülhetnek. 

• Célja, hogy az Europa 2020 az 
okos -, fenntartható - és 
befogadó fejlődés motorjaként 
szolgáljon Európában

A Horizon 2020 szerkezete



A tudománypolitikai stratégia konkrét céljai

Az alapkutatás támogatási és finanszírozási rendszerének javításaAz alapkutatás támogatási és finanszírozási rendszerének javítása

Emberi erőforrás és tudományos utánpótlásEmberi erőforrás és tudományos utánpótlás

A kutatási infrastruktúra ütemes megújításaA kutatási infrastruktúra ütemes megújítása

Tudományos információhoz való hozzáférés és publikációs eredményesség növeléseTudományos információhoz való hozzáférés és publikációs eredményesség növelése

Nemzetközi együttműködések és hálózatok, tagdíjakNemzetközi együttműködések és hálózatok, tagdíjak

Az akadémiai szféra, az ipar és a társadalom kapcsolatának erősítése Az akadémiai szféra, az ipar és a társadalom kapcsolatának erősítése 

Horizontális cél : Az akadémiai szféra közreműködése a regionális intelligens 
szakosodás stratégiák megvalósításában



Az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 
beavatkozási területei

A szegénység elleni küzdelemA szegénység elleni küzdelem

A társadalmi kohézió erősítése (társadalmi aktivitás, antidiszkrimináció, aktív közösségek és fiatalok stb.)A társadalmi kohézió erősítése (társadalmi aktivitás, antidiszkrimináció, aktív közösségek és fiatalok stb.)

Egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések és idősödésEgészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések és idősödés

A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére A köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésefelsőfokú képzettségi szint növeléseFelsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésefelsőfokú képzettségi szint növelése

Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-
fejlesztésben

Jó Állam megerősítéseJó Állam megerősítése



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!

Dr. Kardon Béla

bela.kardon@emmi.gov.hu


