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A K+F minősítés jogintézménye I.  

Egységes minősítési intézményrendszer kialakítása 

2012. február 1-jétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában: 

 Vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető 
előzetes K+F minősítési eljárás 

 SZTNH szakértői tevékenysége 

 

2012 szeptemberétől elérhető a Kutatás-fejlesztési eljárás 
módszertani útmutatója (széleskörű egyeztetés alapján 
elkészítve)   



 Az innovációs törvény módosítása 2013. október 25-i 
hatállyal 

   

 A döntések saját hatáskörben történő módosítása/visszavonása.  

 Szakértői vélemény készítése más hatóság vagy bíróság 
megkeresése alapján (szakértői tevékenység bővülése). 

 Döntés elsődlegesen a benyújtott iratok alapján. 

 Harmadik személyek igénybevételi lehetőségének megerősítése a 
szakértői vélemények kialakítása során. 
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A K+F minősítés jogintézménye II.  
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A K+F minősítés jogintézménye III.  

Változások 2013 októberétől a kutatás-fejlesztési eljárás 
módszertani útmutatójában 

   

 Az innovációs törvény új szabályozása által szükségessé 
vált módosítások átvezetése 

 Az eltelt időszak gyakorlati tapasztalataira épülő további 
példák megjelenítése 

 

 

 



 

 A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 
(2013-2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) 
Korm. határozat alapján 

 2013. III. és IV. negyedévében 

 Külső szakértő (Deloitte) bevonásával 

 Értékelési jelentés közzététele (2014. február) 

 

 

További módosítások a minősítési rendszerben 

5 

A K+F minősítési rendszer értékelése 



 A határozat felhasználhatósága a kutatás-fejlesztési 
támogatási rendszerben (K+F pályázati kiírások és azok 
feltételrendszere) 

 A pályázati rendszer működése milyen módosításokat 
tesz szükségessé a minősítési eljárásban 

 A pályázatkezelési, valamint a hazai és a európai 
szabályozás összhangjának a vizsgálata 

 Az egységes (bírósági) joggyakorlat kialakítása és 
megerősítése 
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Előzetes K+F minősítési eljárás  



 Az eljárással (formanyomtatvánnyal stb.) kapcsolatos 
ügyfél-bizonytalanságok megszüntetése (tájékoztatás, 
gyakorlati példák) 

 A joggyakorlat egységesítése (a minősített projekt 
változatlan megvalósítása, saját tevékenység kör stb.)  

 A kutatás-fejlesztési tevékenység megfelelő 
dokumentálása 

 

 

  Módosítás előzetes szakmai egyeztetés alapján 
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Módszertani útmutató 



 

 Utólagos szakértői vizsgálat kiterjesztése a hatósági, 
bírósági kirendeléseken túl  harmadik személyek 
megkereséseire is: 

 Adózói bizonytalanság csökkentése 

 Ügyteher hatékonyabb megoszlása 

 Valamennyi érintett érdekeit szolgáló megoldással 

 

 

 

 

8 

Szakértői tevékenység bővítése I. 



 

 Harmadik személyek megkeresésére végzett szakértői 
vizsgálat esetére vonatkozó szempontok: 

 Díjazás [3/1986. (II. 21.) IM rendelet] és határidő  

 Párhuzamos vizsgálatok elkerülése 

 Szakértői vélemény figyelembevétele egy későbbi 
adóhatósági kirendelés során (a megkereső nyilatkoztatása) 
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Szakértői tevékenység bővítése II. 



Köszönöm a figyelmüket! 

gabor.nemeth@hipo.gov.hu 

www.sztnh.gov.hu 

 

 


