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A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációs szóló 2014. évi LXXVI. törvény 25. § (4) és
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 33.
§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a következő utasítást adom ki:

I.
1.

Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) szerinti szakterületi kollégiumok, az Innovációs
Testület, valamint szakértői csoportok tagjaira és az anonim szakértőkre (szakértői
csoportok tagjai és az anonim szakértők a továbbiakban együttesen: szakértők) terjed ki.

2.

Az utasítás hatálya alá tartozó testületek tagjai és a szakértők az NKFI Hivatal felkérő levele
és szerződés alapján látják el feladataikat. A testületi tagoknak és szakértőknek – az ellátott
feladatok jellegéhez, mennyiségéhez és gyakoriságához igazodóan megállapított – díjazásra
vonatkozó jogosultságát, a díjazás mértékét és a kifizetés ütemezését az utasítás melléklete
tartalmazza. Amennyiben a jelen utasítás szerinti díjazásra előírt időtartamnál rövidebb
időtartamig történik a feladatellátás, a díjazás időarányosan jár. Az utasítás hatálya alá
tartozó testületi tagok és szakértők az utasításban meghatározottakon túl további
díjazásban, juttatásban, költségátalányban vagy költségtérítésben nem részesülnek.

II.
3.

Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testülete

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 42. §-a szerinti Tudományterületi
Szakmai Kollégiumok Testülete (ide értve a testület elnökét is) kilenc főből áll, a
következők szerint:
a) szakterületi kollégiumok elnökei,
b) szakterületi kollégiumok tudományterületei szerinti (elsősorban akadémikus) öt fő.

4.

A Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testületének elnöke és tagjai legfeljebb az
utasítás melléklete szerinti díjazásban részesülhetnek, amennyiben az NKFI Hivatal elnöke
a feladatellátásra irányuló megbízásukban így rendelkezik.

III.

Szakterületi kollégiumok

5.

Az NKFI Hivatal elnöke négy szakterületi kollégiumot hoz létre, az alábbi
tudományterületeken és teljes jogú tagi létszámmal (ide értve a testület elnökét is):
a) Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma: tizennyolc fő;
b) Élettelen Természettudományok Kollégiuma: tizenhét fő;
c) Komplex Környezettudományi Kollégium: tizenkét fő;
d) Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma: tizennégy fő.

6.

A szakterületi kollégium elnöke és teljes jogú tagjai évente tiszteletdíjra jogosultak.
Amennyiben a szakterületi kollégium elnöke egyidejűleg a Tudományterületi Szakmai
Kollégiumok Testületének elnöki tisztségét is ellátja, mindkét tisztség tekintetében, az
utasítás melléklete szerinti díjazásra jogosult.

7.

A szakterületi kollégiumok működéséhez a speciális szakértelem biztosítása érdekében
felkért, a kollégiumi munkában szavazati joggal nem rendelkező szakértők száma
kollégiumonként legfeljebb tíz fő lehet, akik legfeljebb az utasítás melléklete szerinti, a
feladatellátásra irányuló megbízásukban meghatározott tiszteletdíjban részesülhetnek.

8.

A szakterületi kollégiumok elnökének tiszteletdíját az NKFI Hivatal minden negyedév
végét, a szakterületi kollégiumok teljes jogú tagjainak tiszteletdíját minden félév végét
követő 15 napon belül teljesíti, a tanácskozási jogú szakértői tagok tiszteletdíja kifizetésének
ütemezését a feladat ellátására kötött megbízási szerződés tartalmazza. A tiszteletdíjak
tekintetében teljesítésigazolásra az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési pályázat kezeléséért
felelős szervezeti egység vezetője jogosult, a tanácskozási jogú szakértő tagok teljesítésének
igazolására jogosult személyről az NKFI Hivatal elnöke a felkérő levélben vagy megbízási
szerződésben rendelkezik.

9.

A szakterületi kollégium elnöke nem részesülhet díjazásban (illetve a már folyósított
tiszteletdíj arányos részét köteles visszafizetni) az alábbiak szerint:
a) ha a kollégium éves üléseinek (tárgyév)
aa) 30-50 %-án nem vesz részt, a tárgyévben a tiszteletdíj 2
ab) 50-70 %-án nem vesz részt, a tárgyévben a tiszteletdíj 3
ac) 70-100 %-án nem vesz részt, a tárgyévben a tiszteletdíj 6
hónapra vetített arányos részére nem jogosult (a tiszteletdíj 1 hónapra vetített arányos
részét a megbízási szerződésben rögzíteni kell);

b) ha a kollégium munkájában – a c) pontban foglaltak kivételével – az a) pontban
foglaltakon túl 30 napot meghaladóan érdemben nem vesz részt (inaktív időszak), az
inaktív időszak tartamára;
c) a szakterületi kollégium elnöke az NKFI Hivatalnál előzetesen, írásban
kezdeményezheti a feladatai személyes ellátása alóli felfüggesztését, legfeljebb a teljes
megbízás időtartama alatti 120 naptári napra. Ezen időtartam alatt elektronikus távközlő
eszköz útján köteles a feladatait teljesíteni és rendelkezésre állni azzal, hogy a
szakterületi kollégium éves ülésein személyesen köteles részt venni; ha a személyes
részvétel hiánya eléri az a) pont szerinti mértéket, a tiszteletdíj (az engedélyezett
felfüggesztéstől függetlenül) az a) pontban meghatározott mértékben csökken.
d) amennyiben a szakterületi kollégiumi elnök tisztsége az NKFI Hivatal egyoldalú
intézkedése alapján hivatalból felfüggesztésre kerül, a felfüggesztés bejelentésének,
illetve közlésének napjától a szakterületi kollégiumi elnöke tiszteletdíjra kizárólag akkor
jogosult, ha erről külön megállapodás kifejezetten rendelkezik.
10.

A szakterületi kollégium teljes jogú tagja nem részesülhet díjazásban (illetve a már
folyósított tiszteletdíj arányos részét köteles visszafizetni) az alábbiak szerint:
a) ha a kollégium éves üléseinek (tárgyév)
ad) 30-50 %-án nem vesz részt, a tárgyévben a tiszteletdíj 2
ae) 50-70 %-án nem vesz részt, a tárgyévben a tiszteletdíj 3
af) 70-100 %-án nem vesz részt, a tárgyévben a tiszteletdíj 6
hónapra vetített arányos részére nem jogosult (a tiszteletdíj 1 hónapra vetített arányos
részét a megbízási szerződésben rögzíteni kell);
b) ha a kollégium munkájában az a) pontban foglaltakon túl 30 napot meghaladóan
érdemben nem vesz részt (inaktív időszak), az inaktív időszak tartamára;
c) ha a kollégiumi tagsági tisztsége kérelmére vagy az NKFI Hivatal egyoldalú intézkedése
alapján hivatalból felfüggesztésre kerül, a felfüggesztés bejelentésének, illetve
közlésének napjától.

11.

A szakterületi kollégiumok tagjai által végzett anonim szakértői tevékenységre és annak
díjazására a jelen utasítás anonim szakértőkre, szakértői csoporti tevékenységükre a jelen
utasítás szakértői csoportokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a kollégiumi
elnök a kutatás-fejlesztési anonim szakértői vagy szakértői csoporti tevékenységért külön
díjazásban nem részesül.

12.

Nem részesülhet díjazásban a szakterületi kollégium és a Tudományterületi Szakmai
Kollégiumok Testületének azon tagja, aki kormánytisztviselői jogviszony keretében,

központi államigazgatási szerv általi delegálás útján vesz részt a testületben vagy az NKFI
Hivatal kormánytisztviselője.
13.

A szakterületi kollégium működésének szabályait az NKFI Hivatal elnöke által jóváhagyott
szakterületi kollégiumi ügyrend tartalmazza.

IV.

Az Innovációs Testület

14.

Az Innovációs Testület elnökével együtt kilenc főből áll.

15.

Az Innovációs Testület elnöke és tagjai évente tiszteletdíjban részesülnek, amelyet az NKFI
Hivatal minden negyedév végét követő 15 napon belül teljesít. A tiszteletdíjak tekintetében
teljesítésigazolásra az innovációs és általános elnökhelyettes jogosult. Amennyiben az
Innovációs Testület elnöke egyidejűleg a Tudományterületi Szakmai Kollégiumok
Testületének elnöki tisztségét is ellátja, mindkét tisztségre az utasítás melléklete szerinti
díjazásra jogosult.

16.

Nem részesül díjazásban az Innovációs Testület azon tagja, aki kormánytisztviselői
jogviszony keretében, központi államigazgatási szerv általi delegálás útján vesz részt a
testületben vagy az NKFI Hivatal kormánytisztviselője.

17.

Az Innovációs Testület működésének szabályait az Innovációs Testület NKFI Hivatal
elnöke által jóváhagyott testületi ügyrendje tartalmazza.

V.

A szakértők

18.

A szakértői csoportok tagjai és az anonim szakértők szakértői tevékenységük ellenében
díjazásban részesülnek, kivéve, ha az NKFI Hivatal elnöke egyes meghatározott pályázati
felhívásokkal összefüggésben végzett értékelés tekintetében eltérően rendelkezik. Ha a
szakértő a szakértői tevékenységét az NKFI Hivatalnál fennálló kormánytisztviselői
jogviszony keretében látja el, akkor kizárólag az NKFI Hivatal elnökének rendelkezése (így
különösen szerződés, célfeladat kiírás) esetén részesül díjazásban, a külön rendelkezésében
meghatározott díj nem lehet magasabb az 1. mellékletben meghatározott díjnál.

19.

A kutatás-fejlesztési szakértői csoportok elnöke és tagjai évente legfeljebb az utasítás
melléklete szerinti díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazás két részletben jár: a teljesítés

első 6 hónapját követő 15 napon belül az éves díj 50 %-ára, a teljesítés második 6 hónapját
követő 15 napon belül a díjazás fennmaradó 50 %-ára. A szakértői csoport elnöke és tagja
az adott 6 hónapban az időarányos díjazás felére (tehát az éves díj 25 %-ára) jogosult, ha az
érintett 6 hónapos teljesítési időszakban legalább 45 naptári napot, de 135 naptári napnál
kevesebb aktív időt töltött a megbízatása alatt. A 6 hónapos teljesítési időszakra nézve nem
részesülhet díjazásban a szakértői csoport elnöke és tagja, ha az érintett 6 hónapos
időszakban 45 naptári napnál kevesebb aktív időt töltött a megbízatásában.
20.

A kutatás-fejlesztési pályázatok esetében a szakértői csoportok elnöke és tagjai akkor is csak
a melléklet szerinti díjazásban részesülnek, ha egyidejűleg több szakértői csoportban látnak
el tevékenységet.

21.

Az innovációs pályázati szakértői csoportok (döntést előkészítő bizottságok) elnöke és
tagjai ülésenként részesülnek az utasítás melléklete szerinti díjazásban.

22.

A kutatás-fejlesztési és az innovációs pályázati anonim szakértők értékelt pályázatonként és
beszámolónként (kutatás-fejlesztési pályázat esetén záróbeszámolónként) részesülnek
díjazásban.

23.

A kutatás-fejlesztési pályázatokkal összefüggésben végzett szakértői tevékenység
teljesítésigazolására a kutatás-fejlesztési pályázat kezeléséért felelős szervezeti egység
vezetője vagy a kapcsolódó megbízási szerződésben meghatározott más személy, az
innovációs pályázatokkal összefüggő szakértői tevékenység teljesítésigazolására az
innovációs pályázat kezeléséért felelős szervezeti egység vezetője vagy a kapcsolódó
megbízási szerződésben meghatározott más személy jogosult.

24.

Az NKFI Hivatal elnöke a 23. pont szerinti teljesítésigazolásra más személyt is kijelölhet.

VI.
25.

Vegyes rendelkezések

Ezen utasítás szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó utazások költségeit az NKFI Hivatal a
hivatal elnökének külön rendelkezésében foglaltak szerinti költségátalány formájában
megtéríti a:
a) Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testülete elnöke és tagjai,
b) szakterületi kollégiumok tagjai,
c) kutatás-fejlesztési szakértői csoportok elnöke és tagjai
részére.

26.

A külföldi illetőségű szakértői csoport elnöknek és tagnak a szakértői csoport ülésének
idejére legfeljebb 2 éjszaka szállásköltség és az NKFI Hivatal elnökének rendelkezése
szerinti utazási költségtérítés is jár.

27.

Amennyiben a jelen utasítás hatálya alá tartozó testületek – az innovációs szakértői csoport
kivételével – tagjának vagy elnökének jogviszonyát megalapozó szerződés a szerződésben
meghatározott idő letelte előtt szűnik meg, az érintett testületi tag vagy elnök a jelen utasítás
rendelkezéseinek figyelembevételével számított, a mellékletben meghatározott ütemezés
szerint járó tiszteletdíj arányos részére jogosult.

VII.

Záró rendelkezések

28.

Ez az utasítás az aláírást követő napon lép hatályba.

29.

Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatások értékelésében részt
vevő testületek és szakértők számáról, valamint díjazásáról szóló 17/2017. számú elnöki
utasítás.

1. melléklet

Díjazás mértéke
(bruttó összegben)

Kifizetés ütemezése

elnök

1 200 000 Ft/év

negyedév

tag

900 000 Ft/év

negyedév

elnök

7 200 000 Ft/év

negyedév

teljes jogú tag

100 000 Ft/év

félév

tanácskozási jogú szakértő

2 400 000 Ft/év

felkérés/megbízás
szerint

elnök, társelnök

3 600 000 Ft/év

negyedév

tagok

2 400 000 Ft/év

negyedév

elnök, titkár

300 000 Ft/év

félév

tag

150 000 Ft/év

félév

30 000 Ft/bírálat (pályázat,
záróbeszámoló)

felkérés/megbízás
szerint

100 000 Ft/ülés

felkérés/megbízás
szerint

50 000 Ft/ülés

felkérés/megbízás
szerint

30 000 Ft/bírálat
(pályázat, beszámoló)

felkérés/megbízás
szerint

Megbízatás jellege
Tudományterületi
Szakmai
Kollégiumok
Testülete

Szakterületi
kollégiumok

Innovációs Testület

Kutatás-fejlesztési
szakértői csoport

Kutatás-fejlesztési anonim szakértő
elnöke és tagja

Innovációs szakértői
csoport

(standard eljárásrendben értékelt
pályázatok esetén)

elnöke és tagja

(egyszerűsített eljárásrendben
értékelt pályázatok esetén)

Innovációs anonim szakértő

