Kitöltési Útmutató
a Támogatási kérelem és a Szakmai Program elkészítéséhez
A Támogatási kérelmet és mellékleteit, beleértve a Szakmai Programot is tématerületi kutatásonként
külön szükséges elkészíteni és benyújtani. Kérjük, hogy benyújtás előtt ellenőrizze a Támogatási
kérelemben és a Szakmai Programban megadott információk és adatok egyezését.
Kérjük, hogy a Támogatási kérelem, illetve a Szakmai Program kitöltése során ne hagyjon üres
cellákat, mert ebben az esetben hiánypótlás kiírására kerülhet sor. A nem releváns cellák esetében
használja a „-” vagy „Nem releváns” megjelöléseket.
Támogatási kérelem
I.

A támogatást igénylő intézmény főbb adatai

Támogatást igénylő teljes neve:
Kérjük, adja meg a támogatást igénylő intézmény teljes nevét a szervezeti egység megjelölése nélkül!
Támogatást igénylő rövidített neve:
Amennyiben a támogatást igénylő intézmény hivatalos rövidítést használ, kérjük, adja meg a
rövidített nevet!
Támogatást igénylő teljes neve angolul:
Kérjük, adja meg a támogatást igénylő intézmény hivatalosan használt angol megnevezését a
szervezeti egységre való hivatkozás nélkül!
Minősítési kód:
Kérjük, a következő minősítési kódok közül válassza ki a támogatást igénylő intézmény számára
releváns kódot:
- 6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül
- 7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül
Szervezet típusa:
Kérjük, a következő minősítési kódok közül válassza ki a támogatást igénylő intézmény számára
releváns kódot:
- 01. Felsőoktatási intézmény
- 04. Egyéb költségvetési intézmény
- 05. Nonprofit gazdasági társaság
- 06. Egyéb nonprofit szervezet
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-

12. ELKH intézet

Fejlesztendő tevékenység TEÁOR ’08 kódja:
Kérjük, a támogatást igénylő szervezet alapító okiratával összhangban adja meg a szervezet
támogatási kérelem szempontjából releváns, fejlesztendő tevékenységének TEÁOR ’08 kódját!
Kapcsolattartó adatai:
Kérjük, adja meg a kapcsolattartó adatait! Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatási kérelem
értesítéseivel kapcsolatban az NKFI Hivatal az itt megadásra kerülő e-mail címet fogja használni
hivatalos kommunikációs csatornaként. A Kapcsolattartó címeként kérjük, adja meg a támogatást
igénylő intézményen belül a kapcsolattartó szervezeti egységének nevét és címét! Kérjük, adjon meg
egy telefonszámot a felsorolt lehetőségek közül! Vezetékes telefonszám megadása esetén kérjük a
vonatkozó mellék számát is megadni.
Tématerületi kutatás vezetője adatai:
Kérjük, adja meg a tématerületi kutatás vezetőjének nevét, a pályázó intézményben betöltött
beosztását (amennyiben megbízott kutató, úgy kérjük ezt beírni), továbbá tudományos pozícióját
(pl. MTA doktora stb.)! Kérjük, hogy egy tématerületi kutatás esetében csak egy projektvezetőt
szíveskedjen megadni! Felhívjuk a figyelmét, hogy a Pályázati kiírás 8.1 pontja alapján egy kutató
maximum két tématerületi kutatás vezetője lehet, de résztvevő kutatóként bármennyi tématerületi
kutatásban részt vehet. A tématerületi kutatás vezetőjének címeként kérjük, adja meg a támogatást
igénylő intézményen belül a projektvezető szervezeti egységének nevét és címét! Kérjük, adjon meg
egy telefonszámot a felsorolt lehetőségek közül! Vezetékes telefonszám megadása esetén kérjük a
vonatkozó mellék számát is megadni.
Megvalósítási helyszínek:
Kérjük, adja meg valamennyi tervezett megvalósítási helyszínt! A lista újabb sorokkal bővíthető.
Bankszámlaszám / Támogatási igényhez használt bankszámlaszám: Az előleg fogadására
szolgáló bankszámlaszám, amely a támogatói okiratban rögzítésre kerül.
A támogatást igénylő intézmény által a TKP 2021 keretében benyújtani tervezett
támogatási kérelmek száma:
Kérjük, adja meg jelen kiírás keretében benyújtott támogatási kérelmek számát! Felhívjuk a
figyelmét, hogy Pályázati kiírás 3.1 pontja alapján a támogatási kérelmeket tématerületi
kutatásonként önállóan szükséges benyújtani.
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A támogatási kérelem rangsorolása a támogatást igénylő intézmény által:
Kérjük, adja meg, hogy a támogatást igénylő intézmény a fent megjelölt, benyújtott támogatási
kérelmei közül hányadik helyen rangsorolja a jelen támogatási kérelmet! Felhívjuk a figyelmét, hogy
amennyiben az intézmény által benyújtott támogatási kérelmek száma és a rangsorolási helyek
jelölése a formai ellenőrzés megvizsgálásra kerülnek és eltérés esetén hiánypótlás keretében javítani
szükséges őket.
II.

A tématerületi kutatás adatai

A tématerületi kutatás címe
Kérjük, adja meg a tématerületi kutatásának címét! Amennyiben a támogatási kérelem a TKP 2020
IKA alprogram keretében támogatott tématerületi kutatás folytatása, a tématerületi kutatás címe
megegyezik az „Amennyiben nem, a kapcsolódó 2020. évi Tématerületi Kiválósági Program (TKP
2020) IKA tématerületi kutatás címe” pont alatti tématerületi kutatás címével.
A tématerületi kutatás megvalósításának tervezett kezdete:
Felhívjuk a figyelmét, hogy TKP 2020 IKA tématerületi kutatás folytatása esetén a tématerületi
kutatás megvalósítása a TKP 2020 IKA tématerületi kutatás fizikai befejezésének dátumát követően
kezdhető meg a TKP 2021 keretében.
A tématerületi kutatás megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
A tématerületi kutatás tervezett befejezése nem lehet későbbi, mint 2025. december 31.
Első mérföldkő dátuma / Második mérföldkő dátuma / Harmadik mérföldkő dátuma:
Kérjük, hogy a mérföldkövek tervezett dátumát a Pályázati kiírás 4.3 pontja alapján, a Szakmai
Program megadott ütemezéssel összhangban adja meg.
III.

A tématerületi kutatás szakmai programjának összefoglalója

Tématerületi kutatás kutatási területe (megfelelő aláhúzandó):
Kérjük, amennyiben az Egészség alprogramon belül nem „COVID-19 betegséggel és posztCOVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások” területen pályázik – pl. TKP 2020 IKA
keretében támogatott tématerületi kutatások folytatása esetén – az „egyéb” megjelölést húzza alá.
Amennyiben az új tématerületi kutatás indítása az Egészség kutatási területen belül a
COVID-19 betegséggel és poszt-COVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások
tématerületen tervezett, kérjük, jelölje meg a kapcsolódó témát (megfelelő aláhúzandó,

vagy amennyiben nem releváns a pont kitöltése, kérjük, azt jelölje aláhúzással):
Amennyiben az előző pontnál a tématerületi kutatás kutatási területeként a „COVID-19
betegséggel és poszt-COVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások” kutatási területet adta
meg, az 1-14. pont alatt felsorolt témák közül maximum 1 téma választása kötelező.
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Kérjük, adja meg a projekt tárgyának nyilvánosságra hozható tartalmi összefoglalóját

(célok, főbb tevékenységek, elérni tervezett eredmények - max. 5000 karakter)
Kérjük, olyan összefoglalót készítsen, mely jól kommunikálható, közérthető, konkrét és tartalmazza
a tématerületi kutatás erősségeit, újszerűségét, a nemzetközi tudományos világban való magyar
megjelenést is.
Kérjük, adja meg a projekt tárgyának nyilvánosságra hozható tartalmi összefoglalóját
angolul (max. 5000 karakter)
Kérjük, hogy az előző pontban megadott tartalmi összefoglalót szíveskedjen angolul is megadni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Támogatási kérelem a Pályázati kiírás 5.1 pontja alapján csak
minősített elektronikus aláírással vagy a magyarorszag.hu oldalon keresztül elérhető AVDH
(Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás igénybevételével írható alá.

Szakmai Program
A tématerületi kutatást befogadó intézmény neve:
A tématerületi kutatást befogadó intézmény a támogatást igénylő intézmény.
A tématerületi kutatás kutatási terület szerinti besorolása:
Kérjük, adja meg a tématerületi kutatás kutatási terület szerinti besorolását: Egészség / Nemzeti
kutatások / Nemzetvédelem, nemzetbiztonság
A tématerületi kutatás kutatási területen belüli besorolása (amennyiben releváns):
Amennyiben releváns, kérjük, adja meg a tématerületi kutatás kutatási területen belüli besorolását
az alábbiak szerint:
Egészég kutatási területen: amennyiben az indítani tervezett tématerületi kutatás a COVID-19
betegséggel és poszt-COVID szindrómával kapcsolatos klinikai kutatások tématerületen belül
indul, kérjük, ezt, illetve a kiválasztott témát jelöljék a Támogatási kérelem III. pontjával
összhangban. Amennyiben nem a COVID-19 betegséggel és poszt-COVID szindrómával
kapcsolatos klinikai kutatások tématerületen belül indul, kérjük, jelölje a cellát „Nem releváns”-sal.
Nemzeti kutatások kutatási területen: Kultúra és család, Biztonságos társadalom és környezet, Ipar
és digitalizáció.
Nemzetvédelem, nemzetbiztonság: kérjük, jelölje a cellát „Nem releváns”-sal.
A tématerületi kutatás tudományterületi besorolása (KSH szerint):
Ahol releváns, kérjük, adja meg a 3. szintet is!
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8
2.9

Besorolás kódja és neve
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Matematika- és statisztikatudományok
Informatika
Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Föld- és környezettudományok
Biológiai tudományok
Egyéb természettudományok
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Építés-, építő-, közlekedés és közműmérnöki tudományok
Építészmérnöki tudományok
Építőmérnöki tudományok
Közlekedésmérnöki tudományok
Közmű- és statikai mérnöki tudományok
Villamos-, elektronikai és informatikai mérnöki tudományok
Villamosmérnöki tudományok
Automatika és robottechnika
Számítógép, hardver és architektúra
Híradástechnika
Hírközlés
Gépészeti tudományok
Vegyészmérnöki, gyógyszeripari, gumi- és műanyagipari tudományok
Vegyészmérnöki tudományok
Gyógyszeripar
Gumi- és műanyagipar
Anyagtudományok
Anyagtudományok és technológiák
Könnyűipar
Orvos-műszaki tudományok
Környezettudományok
Környezet- és geológiai mérnöki tudományok
Geotechnológia
Bányászat és ásványfeldolgozás
Olajmérnöki tudományok
Energia- és üzemanyag-mérnöki tudományok
Környezeti biotechnológia
Ipari biotechnológia
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2.10
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.9.1
6.
6.1
6.2

Nanotechnológia
Egyéb műszaki tudományok
Élelmiszeripar
Agrárműszaki tudományok
Katonai műszaki tudományok
ORVOSTUDOMÁNYOK
Általános orvostudományok
Elméleti orvostudományok
Gyógyszertudományok
Klinikai orvostudományok
Egészségtudományok
Orvosi biotechnológia
Egyéb orvostudományok
AGRÁRTUDOMÁNYOK
Növénytermesztési, kertészeti, erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
Növénytermesztési és kertészeti tudományok
Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
Állattenyésztési tudományok
Állatorvosi tudományok
Agrárbiotechnológiai tudományok
Egyéb agrártudományok
Élelmiszer-tudományok
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Pszichológiai tudományok
Közgazdaság- és gazdálkodástudományok
Közgazdaság-tudományok
Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Neveléstudományok
Szociológiai tudományok
Állam- és jogtudományok
Politikatudományok
Gazdaság és társadalomföldrajz
Média- és kommunikációs tudományok
Egyéb társadalomtudományok
Hadtudományok
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK
Történelemtudományok és régészet
Nyelv- és irodalomtudományok
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6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2

Filozófia-, etika és vallástudományok
Filozófiai tudományok
Vallástudományok, hittudományok
Művészetek, művészeti és művelődéstörténeti tudományok
Egyéb bölcsészettudományok
Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
Egyéb bölcsészettudományok

Mérföldkövek (táblázat kitöltésére vonatkozó útmutató)

Mérföldkövek:
A tématerületi kutatás tervezésekor fontos és a megvalósításhoz szükséges feladatokat,
eseményeket ütemtervbe kell foglalni, továbbá hozzárendelni a költségeket, a
végrehajtásukhoz szükséges időkeretet, valamint megjelölni a megvalósításukért felelős
szervezeteket és személyeket annak érdekében, hogy egy elért mérföldkőnél pontosan
megállapítható legyen, mekkora szintnél tart a megvalósítás a projekt időkeretén belül.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Pályázati kiírás 4.3 pontjával összhangban egy mérföldkő 24
hónapra tervezendő, kivéve a záró mérföldkő dátumát, amely kevesebb lehet, mint 24
hónap.
Amennyiben a tématerületi kutatás megvalósítási időszaka 12 hónap, egy mérföldkő
tervezése szükséges 12 hónapra.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felhasználni tervezett támogatás ütemezését nem 24,
hanem 12 havonta szükséges megadni a Pályázati kiírás 7. pontjával összhangban.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
Az adott projektszakaszban elért eredmény konkrét dátumát szükséges megadni. A „Mérföldkő
elérésének tervezett dátuma” alapján időbeli sorrendben szükséges rögzíteni a mérföldköveket, az
1. sorszámú mérföldkő befejezése nem lehet későbbi, mint a 2. mérföldkő befejezése.
Felhívjuk figyelmét, hogy több mérföldkő rögzítése esetén a mérföldkő elérésének dátumai nem
egyezhetnek meg. Ha a befejezési dátum azonos, akkor az adott mérföldkövek összevonása
szükséges. Az időrendben legkésőbbi mérföldkő elérésének tervezett dátuma mező értékének a
projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezésének dátumával meg kell egyeznie.
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A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
A megadott mérföldkőre tervezett támogatás kumulált összege, amelyet a mérföldkő elérésének
dátumáig szükséges megadni. Felhívjuk figyelmét, hogy „0” értékű mérföldkő nem kerülhet
rögzítésre. Amennyiben csak egy mérföldkő kerül rögzítésre ezen összegnek meg kell egyeznie az
igényelt támogatás összegével. Ha több mérföldkő kerül rögzítésre, az azok eléréséig felhasználni
tervezett támogatási összegeknek meg kell egyeznie az igényelt támogatás összegével.
Adott mérföldkőre tervezett támogatás összege meg kell, hogy egyezzen a „Felhasználni tervezett
támogatás ütemezése” funkcióban adott mérföldkőre tervezett támogatások (pályázónkénti
támogatás együttes értékének) összegével.
Felhasználni tervezett támogatás ütemezése:1
Tekintettel arra, hogy a Pályázati kiírás 7. pontja alapján előleg 12 havonta igényelhető, kérjük, hogy
a felhasználni tervezett támogatás ütemezését is 12 havonta adja meg a mérföldkőhöz
kapcsolódóan. Mivel a záró mérföldkő kevesebb lehet 24 hónapnál, kérjük, hogy 1-23 hónapos
záró mérföldkőhöz kapcsolódóan kettő, 1-12 hónapos záró mérföldkő esetén egy ütemezést adjon
meg.
A mérföldkő eléréséig igényelni tervezett előleg
A megadott mérföldkőre tervezett előleg összege. Felhívjuk figyelmét, hogy „0” értékű előleg is
rögzítésre kerülhet. Az adott mérföldkőre tervezett előleg nem lehet több mint az adott
mérföldkőre tervezett támogatás.
Adott mérföldkőre tervezett előleg összege meg kell, hogy egyezzen a „Felhasználni tervezett
támogatás ütemezése” funkcióban adott mérföldkőre tervezett előlegek (pályázónkénti előleg
együttes értékének) összegével.
Igényelni tervezett előleg ütemezése:
Kérjük, hogy adott mérföldkőhöz kapcsolódóan igényelni tervezett előleg ütemezését a
„Felhasználni tervezett támogatás ütemezése” pontban leírt instrukciók figyelembevételével a
Pályázati kiírás 7. pontja alapján adja meg.
Elérni tervezett eredmény leírása (legfeljebb 1 000 karakter):
Kérjük, hogy röviden adja meg a mérföldkő eléréséig tervezett eredményeket a kapcsolódó
indikátorvállalásokkal összhangban.

1

Támogatási kérelem II. pontjában feltüntetett ütemezéssel összhangban.
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Kötelező vállalások és indikátorok
Indikátor
Az indikátorok olyan mutatószámok, melyek segítségével részben a Program során vállalt
célkitűzések megvalósulásának mértékét, részben a TKP2021 Programkiírás 1. pontjában rögzített
általános célokhoz való hozzájárulást követi nyomon. Az indikátorokat a Pályázati kiírás 4.
pontjában (A tématerületi kutatásban tett vállalások) megadottak szerint, a mellékelt sablonba,
tématerületenként szükséges elkészíteni. Kérjük, a tervezett indikátorértékek megadáskor vegye
figyelembe, hogy a vállalásoknak a Pályázati kiírás 4. pontjában részletezett alátámasztható módon
kell teljesülniük és a teljesülés elmaradását vis maior esetén lehet elfogadni.
Az indikátortáblázatban megadott fogalmak definíciói
FTE-érték számítása
Az FTE érték megmutatja, hogy egy személynek egy adott időszakban mekkora lesz vagy volt a
tématerületi kutatásban ténylegesen ledolgozott munkaidejének aránya, az adott időszakban
összesen ledolgozható munkaidőhöz képeset.
A ledolgozható munkaidő meghatározásánál minden esetben a jogszabályokban meghatározott
rendes munkaidőt kell figyelembe venni (túlóra, túlmunka, stb., nem számítható), tehát legfeljebb
heti 40 órával, azaz legfeljebb napi 8 órával lehet kalkulálni. Ennek köszönhetően az adott
időszakban tervezett vagy ledolgozott munkaidő ráfordítás nem lehet nagyobb, mint az adott
időszakban ledolgozható munkaidő, tehát bármekkora időszakot is veszünk 1 személyre eső FTE
értéke, nem lehet nagyobb 1-nél.
A legegyszerűbb helyzetben akkor vagyunk, ha az FTE számításhoz az adott személy esetében
annyit tudunk, hogy a munkaidejének a felét (50%-át) vagy negyedét (25%-át) vagy harmadát (33%át) fogja a tématerületi kutatás végrehajtására fordítani, mert abból rögtön következik, hogy az adott
személy (az előző felsorolásnak megfelelően) FTE értéke 0,5 vagy 0,25 vagy 0,33 FTE lesz.
Megbízási szerződés, valamint többlet- vagy célfeladat ellátására vonatkozó
megállapodások esetében minden esetben átlagosan 0,2 FTE értékkel szükséges számolni.
Az FTE érték számítása ebben az esetben statisztikai célokat szolgál és független a megbízási
szerződés, többlet- vagy célfeladat ellátására vonatkozó megállapodások keretében elszámolni
tervezett személyi költségek elszámolhatósági szabályaitól.
Szabadság, betegszabadság beleszámítása az FTE értékbe (kizárólag utólagos
elszámolásnál):
Amennyiben a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a személyi költségek vonatkozásában - vagy nem
tiltja - a jogszabályban meghatározott fizetett szabadság, illetve a munkáltató által folyósított
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betegszabadság tématerületi kutatásban történő elszámolását, akkor ezekre a napokra eső
munkaórával - naponként 8 munkaóra – kell számolni a mérföldkő/munkaszakasz vagy
tématerületi kutatás futamidejére eső munkaidő ráfordítás esetében. Fontos megjegyezni, hogy
minden esetben a rendes szabadságra, betegszabadságra eső munkaidő kizárólag olyan mértékben
számítható bele az FTE számításba (azaz számolható el a tématerületi kutatásban), amekkora
mértékben az adott személy részt vesz a végrehajtásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az
adott személy a teljes munkaidejét (100%) vagy a munkaidejének a felét (50%) vagy a
munkaidejének kevesebb mint negyedét (23%) fordítja a tématerületi kutatás végrehajtására, akkor
(az előző felsorolásnak megfelelően) a rendes szabadságra, betegszabadságra eső munkaórák
egészét (100%-át) vagy a felét (50%át) vagy kevesebb mint negyedét (23%-át) számolhatja bele az
FTE számításba (azaz számolható el a tématerületi kutatásban).
Az adott időszak nagysága az adott mérföldkőig eltelt idő (egy munkaszakasz, azaz 12
hónap) így bármely munkavállaló esetében az 1 FTE érték úgy érhető el, ha a
foglalkoztatás a tématerületi kutatás egy munkaszakasza alatt ledolgozható összes napon
8 órában megvalósul.
Pályázat benyújtásakor tématerületi kutatás teljes (jövőbeni) futamidejére számolt FTE
érték
Pályázat benyújtásakor a tématerületi kutatásra fordított jövőbeni FTE értéket a tervezett
tématerületi kutatás teljes futamidejével kell számolni, az egy évben számolható hetekre vonatkozó
általánosan elfogadott középértékkel kalkulálva, amely
52 hét/év: 1 év = 52 hét
1 hét = 40 óra
52 hét ∗ 40 (óra) = 2080 (óra) = 2080 óra (napi 8 óra) = 260 nap
Tehát az 1 évre eső FTE érték számítás alapja órában 2080, míg napokban megadva 260
lehet.
Példák:
3 éves futamidő esetén 1 FTE számítás: 3 éves futamidő esetén - a fenti számítás szerint - a ledolgozható
napok száma 780 nap, azaz 6240 óra.
Ebben az esetben a teljes, azaz a 3 éves futamidőre számolt 1 FTE érték akkor lehetséges, ha az
adott munkavállaló (kutató / segédszemélyzet / tématerületi kutatásmenedzser / stb…)
előreláthatóan mind a 780 napot, azaz 6240 órát a tématerületi kutatásra fogja fordítani, azaz a teljes
munkaidejében a tématerületi kutatás megvalósításán tevékenykedik.
3 éves futamidő esetén teljes futamidős részvétel napi 2 óra munkával: Ha azonban, az adott tématerületi
kutatásban résztvevő munkavállaló (kutató / segédszemélyzet / tématerületi kutatásmenedzser /
stb…) előzetes számítás alapján a munkaidejéből – például – csak napi 2 órát fog a tématerületi
kutatáson tevékenykedni, akkor az alábbiak szerint számolódik az FTE értéke:
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A projektre tervezett munkaidő-ráfordítás: (napi) 2 (óra) * 780 (nap) 1560 (óra), így a tématerületi
kutatás futamidejére számolt ledolgozható munkaidő 6240 (óra) = 0,25 FTE.
Tehát a tervek szerint a szóban forgó munkavállaló napi 2 óra munka esetén a 3 éves futamidő alatt
0,25 FTE értékkel fog részt venni a tématerületi kutatáson.
3 éves futamidő esetén, de kizárólag a tématerületi kutatás 1. vagy 2. vagy 3. évében való (1 éves) teljes munkaidejű
részvétel:
Az adott munkavállaló a 3 éves futamidejű tématerületi kutatás végrehajtásában kizárólag a
tématerületi kutatás 1. vagy 2. vagy 3. évében vesz rész, tehát csak 1 évig, azonban ebben az évben
a teljes munkaidejét a tématerületi kutatásra fordítja. Ebben az esetben az 1 évet figyelembe véve
az Ő tématerületi kutatásra tervezett munkaidő ráfordítása 260 nap, azaz 2080 óra, míg a 3 éves
tématerületi kutatásban a számítás alapját képző ledolgozható munkaidő 780 nap, azaz 6240 óra,
így az FTE értéke:
A tématerületi kutatásra tervezett munkaidő-ráfordítás: 2080 (óra) 𝑎 tématerületi kutatás
futamidejére számolt ledolgozható munkaidő 6240 (óra) = 0,33 FTE
Tehát a tervek szerint a szóban forgó munkavállaló a tématerületi kutatásban történő 1 éves teljes
munkaidejű részvétele esetén a 3 éves futamidő alatt 0,33 FTE értékkel fog részt venni a
tématerületi kutatáson.
2 év es 6 hónapos futamidő esetén, teljes futamidős részvétel napi 4 óra munkával:
Jelen esetben a tématerületi kutatás teljes futamideje 2 év és 6 hónap, tehát az 1 FTE értéket akkor
lehetne elérni, ha bármely munkavállaló az adott (2 év és 6 hónap) időszak alatt minden
ledolgozható napon 8 órát töltene a tématerületi kutatáson. Itt a becslésre alapuló számítás miatt a
teljes futamidő számításához a 6 hónapos időszakot arányosítani kell a 260 nappal, azaz a 260-nak
vesszük a 6/12-ed részét, ami 130 napot fog jelenteni. Ezt a kapott értéket hozzá adjuk a futamidő
további, 2 évet takaró (2x260) 520 napjához, így a tématerületi kutatás futamidejére számolt
ledolgozható munkaidő 650 nap lesz. Az adott tématerületi kutatásban résztvevő munkavállaló
(kutató / segédszemélyzet / tématerületi kutatásmenedzser / stb…) előzetes számítás alapján a
munkaidejéből csak napi 4 órát fog a tématerületi kutatáson tevékenykedni, akkor az alábbiak
szerint számolódik az FTE értéke:
A tématerületi kutatásra tervezett munkaidő-ráfordítás: ((napi)4 (óra) ∗ 650(nap))2600(óra) a
tématerületi kutatás futamidejére számolt, ledolgozható munkaidő (8 óra∗ 650 nap) = 5200 (óra)
= 0,5 FTE
Tehát a tervek szerint a szóban forgó munkavállaló napi 4 óra munka esetén a 2 év 6 hónapos
futamidő alatt 0,5 FTE értékkel fog részt venni a tématerületi kutatáson.
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Tématerületi kutatás részbeszámoló/időközi beszámoló benyújtásakor a lezárt
munkaszakasz/mérföldkő futamidejére számolt FTE érték
Egy adott munkaszakasz lezárását követően a részbeszámoló/időközi beszámoló benyújtásakor a
munkaszakasz/mérföldkő futamidejére fordított FTE értéket úgy kell számolni, hogy a
munkaszakasz/mérföldkő futamideje alatt ledolgozott munkaidőt kell viszonyítani a
munkaszakasz/mérföldkő futamideje alatt ledolgozható összes munkaidőhöz. Tehát itt már nem
középértéket kell venni, hanem az FTE érték alapját a ténylegesen ledolgozható
munkanapok/munkaórák képzik.
A ténylegesen ledolgozható munkaidő adott évben vagy időszakban:
1. 2016-ban 255 munkanap, azaz 2040 munkaóra volt
2. 2017-ben 252 munkanap, azaz 2016 munkaóra volt
3. 2018-ban 250 munkanap, azaz 2000 munkaóra volt
4. 2019-ben 249 munkanap, azaz 1992 munkaóra
5. 2018. július 01. – 2019. június 30 között 249 munkanap 1992 munkaóra
A fenti példákat figyelembe véve tehát az adott munkaszakasz/mérföldkő esetében akkor lesz az
FTE értéke 1, ha az adott személy a tématerületi kutatásra az 1. esetben 2040, a 2. esetben 2016,
illetve a 3. esetben szintén 2040 munkaórát fordított.
Példák:
Elszámolt mérföldkő/munkaszakasz futamideje 2016. január 01. – 2016. december 31.
A megadott mérföldkő/munkaszakasz futamidejére ledolgozható munkaidő 255 nap, azaz 2040
munkaóra. Ez fogja képezni a mérföldkő/munkaszakasz FTE számításának alapját.
Munkaidő nyilvántartás szerint a munkavállalónak 100 napon keresztül 880 munkaórát töltött a tématerületi
kutatáson. Ennek a háttere, hogy egyes napokon (pontosan 5 napon keresztül) 10 munkaóra/nap bejegyzés került
a neve mellé a munkaidő nyilvántartásba a ledolgozott órákhoz:
Ebben az esetben először is figyelembe kell venni azt, hogy az FTE számítás esetén kizárólag a
jogszabályban meghatározott rendes munkaidő vehető figyelembe, tehát 100 munkanappal
számolva mindössze 800 munkaórát lehet az FTE értéknél figyelembe venni, így az FTE számítás
a következő lesz:
A mérföldkő/munkaszakasz futamidejére eső munkaidő-ráfordítás: 800 (óra) a mérföldkő,
munkaszakasz futamidejére számolt ledolgozható munkaidő 240 (óra) = 0,39 FTE.
Tehát az FTE érték számítás szabályai szerint kiigazított munkaórákkal számolva az adott személy
esetében 0,39 FTE értéket lehet figyelembe venni a megadott munkaszakaszban.
Szabadság/betegszabadság FTE értékbe történő beszámítása (fenti példán keresztül)
Amennyiben a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a személyi költségek vonatkozásában - vagy nem
tiltja - a jogszabályban meghatározott fizetett szabadság, illetve a munkáltató által folyósított
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betegszabadság tématerületi kutatásban történő elszámolását, akkor a fenti számításból következik
az is, hogy az adott személy rendes szabadságának és a munkáltató által folyósított
betegszabadságának 0,39%-a is elszámolható.
Ha az adott munkaszakaszra/mérföldkőre 25 nap alapszabadságot és további 8 napmunkáltató által
folyósított betegszabadságot vesszük figyelembe, akkor a kiigazított értékek a következők lesznek:
(25 𝑛𝑎𝑝∗0,39 𝐹𝑇𝐸=10 𝑛𝑎𝑝)+(8 𝑛𝑎𝑝∗0,39 𝐹𝑇𝐸=3 𝑛𝑎𝑝)=13 𝑛𝑎𝑝 13𝑛𝑎𝑝∗8 ó𝑟𝑎=104 ó𝑟𝑎 (104
ó𝑟𝑎+800 ó𝑟𝑎)=904 ó𝑟𝑎2040 ó𝑟𝑎=0,44 𝐹𝑇𝐸
Tehát a rendes szabadsággal és betegszabadsággal kiigazított elszámolható munkaórák száma 904
lett így az adott személy esetében a szintén kiigazított és lejelenthető FTE érték 0,44 lesz a megadott
munkaszakaszban.
Tématerületi kutatás záró beszámolójának benyújtásakor a lezárt tématerületi kutatás
teljes futamidejére számolt FTE érték
Egy adott tématerületi kutatás lezárását követően a záró beszámoló benyújtásakor a tématerületi
kutatás futamidejére fordított FTE értéket úgy kell számolni, hogy a tématerületi kutatás futamideje
alatt ledolgozott munkaidőt kell viszonyítani a tématerületi kutatás futamideje alatt ledolgozható
összes munkaidőhöz. Tehát itt sem középértéket kell venni, hanem az FTE érték alapját a
ténylegesen ledolgozható munkanapok/munkaórák képzik.
A ténylegesen ledolgozható munkaidőre konkrét példát hozva:
- Tématerületi kutatás futamideje 2016. január 01 – 2017. december 31.
- 2016-ban ténylegesen 255 munkanap, azaz 2040 munkaóra volt
- 2017-ben ténylegesen 252 munkanap, azaz 2016 munkaóra volt
A fenti példát figyelembe véve tehát az adott munkaszakasz/mérföldkő esetében akkor lesz az FTE
értéke 1, ha az adott személy a tématerületi kutatás teljes futamideje alatt 4056 munkaórát fordított
a tématerületi kutatás végrehajtására. Minden további esetben ennél a tématerületi kutatásnál a 4056
munkaóra fogja képezni az FTE érték számítás alapját, tehát a tématerületi kutatás egészére
ténylegesen megvalósult munkaidő ráfordítást ezzel az értékkel szükséges osztani.
Kutató, fejlesztő:
Olyan szakember, aki új tudományos ismeretek, termékek, eljárások, módszerek és rendszerek
koncepciójával vagy megalkotásával, valamint az érintett tématerületi kutatásuk menedzselésével
foglalkozik. Kutatás-fejlesztési segédszemélyzet: azok tartoznak ide, akiknek fő feladatuk
ellátásához technikai ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkezniük egy vagy több tudományág
területén, tudományos és műszaki feladatok ellátásával vesznek részt a K+F-ben, amely elméleti és
gyakorlati módszerek alkalmazását igényli. Munkájukat általában a kutatók, fejlesztők irányításával
végzik. Idetartoznak a technikusok, a laboránsok, az asszisztensek stb.
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http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut18m.pdf
Fiatal kutató:
A PhD-fokozat megszerzését követő 7 év.
Külföldi kutató:
Nem magyar állampolgárságú kutatók/PhD-hallgatók tématerületen kifejtett tudományos/üzleti
tevékenysége vehető számításba.
Vállalati projektekben foglalkoztatott kutatók teljes munkaidő-ráfordítása (FTE)
Vállalati együttműködésekben, és vállalatokat bevonó projektekben részt vevő kutató/PhDhallgató munkatársak munkaidő-hozzájárulása a tématerületen tervezett tudományos/üzleti
tevékenységekhez. A munkaidő-ráfordítását kérjük munkaidő-egyenértéken (FTE) számítani.
Vállalat alatt profitorientált gazdálkodó szervezetet értünk, azaz a nonprofit szervezetek nem
tartoznak ebbe a körbe. Ebben a kategóriában számba vehető minden üzleti szereplőt bevonó KFI
projekt keretében foglalkoztatott kutató/PhD-hallgató (pl. EFOP, GINOP, VEKOP és NKFI
Alap konstrukciók vállalati KFI tevékenységet ösztönző és tudástranszfert célzó konstrukciói),
valamint a gazdálkodó szervezetekkel kötött kutatás-fejlesztési (kísérleti fejlesztés is), innovációs és
szolgáltatási (pl. mérés, validálás, tanulmánykészítés, know-how) tartalmú szerződések keretében
foglalkoztatott munkatársak munkaidő-ráfordítása. Tesztelési jellegű tevékenységek – mint például
klinikai gyógyszerkutatás – kísérleti fejlesztésnek tekintendők, ezért vállalati együttműködésben
megvalósuló KFI tevékenységként vehetők számba.
Üzleti-jellegű együttműködés:
Üzleti-jellegű együttműködésként határozzuk meg azokat az intézmények és gazdasági társaságok
között fennálló kapcsolatokat, amelyeknek keretében költségvetésből származó források (ide értve
a Strukturális Alapokból érkező támogatási forrásokat is) nem kerülnek felhasználásra. Az üzletijellegű együttműködések esetén azt kívánjuk felmérni, hogy milyen mértékű tisztán piaci igény
jelentkezik a felsőoktatási intézmények KFI-tevékenységére. Az üzleti vagy a támogatási-jellegű
tevékenység elkülönítése során a legfontosabb szempont a költségvetési forrás jelenléte vagy annak
hiánya, és másodlagos az együttműködés formája. Így pl. támogatási szerződés keretében
finanszírozott, for-profit gazdálkodó szervezettől érkező támogatás üzleti-jellegű
együttműködésként veendő figyelembe. Az üzleti-jellegű együttműködés fogalma nem egyezik meg
a korábban alkalmazott vállalati együttműködésben megvalósuló KFI projektek fogalmával. Az
üzleti-jellegű együttműködések szűkebben értelmezettek, mint a vállalati együttműködésben
megvalósuló KFI projektek, mivel előbbieknél nem vehetők figyelembe a gazdasági társaságokat
bevonó projektek (pl. EFOP, GINOP, VEKOP és NKFI Alap konstrukciók vállalati KFI
tevékenységet ösztönző és tudástranszfert célzó konstrukciói).
Hazai/Nemzetközi partnerekkel fenntartott üzleti-jellegű együttműködések száma (db)
A szerződések száma közé beszámíthatóak azon együttműködések is, amelyek for-profit
partnerekkel kerültek megkötésre, az együttműködés tartalma adott tématerülethez köthető,
szakmai együttműködésen és tapasztalatcserén alapul, azonban pénzmozgás nincs.
Támogatás-jellegű együttműködés
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Támogatás-jellegű együttműködésként határozzuk meg azokat a gazdálkodó szervezetekkel
fennálló kapcsolatokat, amelynek során költségvetési forrás kerül az intézményhez. Amennyiben
gazdasági társaságokat bevonó projekt (pl. EFOP, GINOP, VEKOP és NKFI Alap konstrukciók
vállalati KFI tevékenységet ösztönző és tudástranszfert célzó konstrukciói) keretében történik az
együttműködés, az minden esetben támogatás-jellegű tevékenységnek fog számítani.
Új iparjogvédelmi bejelentéssel érintett termék, szolgáltatás, prototípus vagy technológia
száma (db) (Csak az „Egészség” alprogram esetében kötelező.)
Adott beszámolási időszakban az iparjogvédelmi (védjegy, szabadalom, egyéb oltalom) bejelentések
száma, ahol egy kifejlesztett termék/szolgáltatás/eljárás oltalom bejelentése minden esetben 1 dbnak számít, akkor is, ha a bejelentés a földrajzi lehatárolások miatt több hatósághoz vagy több
eljárás keretében történt. Az indikátor igazolásának módja: szabadalom lajstromszáma vagy
bejelentés regisztrációs száma. Csak az „Egészség” alprogram keretében kötelező indikátor. A
„Nemzeti kutatások” és a „Nemzetvédelem, nemzetbiztonság” alprogramok esetében választható
indikátorok, amely esetben kérjük „nem releváns” megjelölést használjon az adott sorban és
amennyiben vállalást szeretne tenni az indikátorra vonatkozóan, kérjük, a célértéket a választható
indikátorok táblában töltse ki.
Szakmai program 2. számú melléklet
Az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való hazai pályázati
aktivitás növelése érdekében benyújtandó stratégiai terv
A pályázónak a szakmai program részeként kell elkészítenie egy, az EU Horizont Európa kutatási
és innovációs keretprogramban való aktívabb intézményi részvételt támogató stratégiai tervet
magyar és angol nyelven.
Az EU Horizont Európa kutatási és Innovációs Keretprogramban való hazai pályázati aktivitás
növelése érdekében benyújtandó stratégiai tervet a 2021-2022-es munkaprogramok idejére
szükséges elkészíteni, azonban a támogatói okiratban rögzítésre kerülő kötelezettség alapján a
szakmai beszámolók elkészítésekor felülvizsgálni és frissíteni szükséges.
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfi/megjelent-horizont
A stratégiai tervek elkészítéséhez, a Horizont Európa program pályázati lehetőségeiről való
tájékozódáshoz az NKFI Hivatal Nemzetközi Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít a
Horizont Európa Nemzeti Kapcsolattartók (NCP) jóvoltából.
Az NCP-k elérhetőségei tématerület szerint az NKFI Hivatal honlapján tekinthetők meg
(https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/horizont-2020-180603/nemzeti-kapcsolattarto).
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