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K+F minősítési rendszer létrejötte

Egységes fogalomrendszer 2012. január 1-jétől:

 K+F alapfogalmak az innovációs törvényben

 az adótörvények is erre utalnak vissza

 a Frascati Kézikönyvre történő hivatkozás kikerül a magyar 
jogszabályokból

Egységes minősítési intézményrendszer 2012. február 1-jétől az 
SZTNH feladat- és hatáskörébe illesztve:

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

 az SZTNH szakértői közreműködése 
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A minősítési eljárás keretében hozott határozatok és 
szakvélemények felhasználhatósága

a) a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és 
járulékkedvezmények érvényesítéséhez;

b) a kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a támogatás iránti 
kérelemben megjelölt projekt kutatás-fejlesztési tartalmának 
igazolására
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A minősítési eljárás eredményeinek 
felhasználhatósága



 Célja: A minősítési eljárás megismertetése és
kiszámíthatóbbá tétele, valamint a kutatás-fejlesztést
végző vállalkozások és kutatóhelyek jobb tájékoztatása.

 A Frascati Kézikönyvre épül.

 Minősítési eljárás részletes magyarázatokkal.

 Gyakorlati példák.
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A K+F minősítési eljárás módszertani útmutatója
2012 szeptemberétől
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K+F minősítési határozatok megoszlása
a minősítés eredményét tekintve
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Szakértői vélemények megoszlása
a minősítés eredménye szempontjából

Részben K+F

Nem K+F

K+F
0

100

200

300

400

500

600

2012
2013

2014
2015

2016
2017

19 db
15 db 17 db

14 db
4 db 6 db

229 db

312 db 328 db
318 db

154 db

31 db

430 db

519 db

460 db

412 db

68 db

143 db

Részben K+F

Nem K+F

K+F



A 2012 óta végzett tevékenység
eredménye
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• Tudomány összes területére vonatkozóan (műszaki, IT, 
társadalomtudomány) 

• Felkészült, nemzetközi és ipari tapasztalattal rendelkező 
szabadalmi elbírálók és külső szakértők

4400 ügy

• Rövid ügyintézési határidő, alacsony eljárási díjak

• NAV, bíróság, támogatást nyújtó minisztériumok közti 
együttműködés mellett vállalkozói és egyetemi kooperáció

• Megvalósítás bármely szakaszában kérhető az SZTNH 
véleménye , illetve minősítése

Ügyfélbarát 
eljárás

• A minősítés garanciát nyújt az állami támogatás 
biztonságos felhasználásához, és az adókedvezmények 
érvényesítéséhez

• Minősítések révén iránymutatást nyújtunk a K+F 
fogalomrendszerének értelmezésében

Egységes 
gyakorlat
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A K+F minősítési rendszert érintő módosítások

 Az innovációs törvény módosítása 2013. október 25-től

 A döntések saját hatáskörben történő módosíthatósága

 A kirendelés alapján végzett kutatás-fejlesztési szakértői 
tevékenység szabályainak pontosítása

 A KFI törvény hatályba lépése 2015. január 1-jén 

 A KFI törvény hatályba lépése 2017. január 1-jétől 
(projektcsoport-minősítés)

 Új végrehajtási kormányrendelet [332/2017. ( XI. 9.) Korm. r.]

 Új díjrendelet [38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet]



K+F minősítési rendszer bővítése
- Projektcsoport-minősítés

 a kutatás-fejlesztési minősítési tevékenység 2017-ig kizárólag
projekt alapú volt

 nem adott megfelelő választ a nagyszámú K+F projektet
megvalósító vállalkozások minősítési igényeire

 2016-ban ismételt kezdeményezés a nagyvállalatok részéről

 2016-2017-ben a kialakításra kerültek a projektcsoport-
minősítés jogszabályi keretei (egyes projektek vizsgálatával
vélelem keletkeztetése a teljes adóévi tevékenységre)

 2018-tól elindult a tényleges alkalmazása
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Célkitűzések 2018-ra és azt követően

 a Módszertani útmutató aktualizálása

 az értékelési jelentésben megfogalmazott javaslatok
áttekintése és az ebből fakadó lépések megtétele

 a projektcsoport-minősítési rendszer bevezetése kapcsán a
gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése és az esetlegesen
szükséges korrekciók előkészítése

 mindenkor aktív kommunikáció az ügyfeleinkkel



Köszönöm a figyelmüket!

gabor.nemeth@hipo.gov.hu

www.sztnh.gov.hu


