Okirat száma: KVFO/690/2019-ITM

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1.1.2. rövidített neve: NKFI Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: National Research, Development and Innovation Office

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.)

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő
szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet)

2.4.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Kormány
2.4.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

2.5.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Nemzeti Innovációs Hivatal

1061 Budapest, Andrássy út 12.

2

Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok Iroda

1093 Budapest, Czuczor utca 10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.1.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: az NKFI Hivatal közfeladatait a 344/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet tartalmazza. Az NKFI Hivatal:
a) kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájával összefüggő döntés-előkészítő
feladatokat lát el és közreműködik a döntések megvalósításában,
b) ellátja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI
Alap) kezelőszervi feladatait,
c) részt vesz az uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési Operatív
Program zárását követően, kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított forrásai
tekintetében felmerülő egyes feladatok ellátásában,
d) részt vesz az operatív programok innovációval összefüggő célkitűzéseit szolgáló
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) ellátja a kutatás-fejlesztés és az innováció területén folyó nemzetközi, illetve
európai integrációs együttműködés szakmai feladatait,
f) részt vesz a Magyarországnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és
innovációs célú felhasználásában és koordinálásában,
g) közreműködik az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs céljainak
elérésében, így különösen a kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram hazai
feladatainak ellátásában,
h) jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján ellátja a nemzetközi
tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokat,
i) elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét,
j) országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok - ideértve az NKFI
Alapot is - programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló
elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készít, nyomon követi és értékeli a
támogatási programokat,
k) támogatja a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel közvetlenül
összefüggő konferenciák, szakkiállítások, kiadványok megjelentetését, elektronikus
információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését, valamint kutatás-fejlesztési és
innovációs célú díjak adományozását,
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l) a kutatás-fejlesztés és az innovációs szektor szereplői innovációs teljesítményének
erősítése, valamint a pályázói eredményesség növelése érdekében innovációs
szolgáltatást nyújt,
m) közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és
kutatói kiválóság támogatása és ösztönzése kormányzati feladatainak ellátásában,
ehhez kapcsolódóan működteti a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti
Országos Tudományos Diákköri Tanács titkárságát,
n) részt vesz a kormányközi tudományos és technológiai egyezmények megkötésének
előkészítésében és koordinálja végrehajtásukat,
o) közreműködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek szakmai
irányításában,
p) közreműködik az Európai Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar
kormányzati tevékenységben,
q) az európai uniós tagságból eredő jogok és kötelezettségek keretében
közreműködik a kutatás-fejlesztést és innovációt érintő kormányzati feladatok
körében,
r) képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben,
kezdeményezésekben,
s) ellátja a KFI tv. 10/C. §-ában meghatározott, a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács
működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat a tudománypolitika
koordinációjáért felelős miniszter szakmai felügyelete mellett.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841114

Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: az NKFI Hivatal a 344/2019. (XII. 23.) Korm.
rendelet 5. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként végzi.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

2

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

3

014010

Általános K+F politika

4

014020

Biotechnológiai alapkutatás

5

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

6

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

7

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és fejlesztés

8

041130

Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

9

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

10

082044

Könyvtári szolgáltatások

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az NKFI Hivatal vezetője az elnök, akit
a 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján tudománypolitika
koordinációjáért felelős miniszter nevez ki és ment fel, valamint gyakorolja felette az
egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezés időtartama 5 év. Ugyanaz a személy az NKFI
Hivatal elnökévé legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

kormányzati szolgálati
jogviszony

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
278-279. §-aiban foglalt eltérésekkel

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

4

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL 2020. március 18. napján kelt, 2020. január 02. napjától alkalmazandó KVFO/6901/2019-ITM okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. április 02.
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