
 A megkeresés alapján lefolytatott szakértői eljárásról  
 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal, valamint más hatóságok vagy 
bíróságok  kirendelésére  végzett  tevékenysége  mellett  harmadik  személyek  megkeresésére  is 
szakértői véleményt ad ki befejezett, megkezdett és még folyamatban, illetve jövőben induló kutatás‐
fejlesztési projektek vonatkozásában a kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvény  (a  továbbiakban:  KFI  törvény)  rendelkezései  szerint.  A  szakvéleményben  a megkereső  fél 
kérdései  alapján  az  SZTNH  olyan  szakkérdések  eldöntésében  foglal  állást,  amelyek  a  projektek 
tartalmát képező tevékenységek kutatás‐fejlesztésnek való minősítését, valamint egyes költségeknek 
a  kutatás‐fejlesztési  tevékenységekhez  való  hozzárendelhetőségét  érintik.  Az  SZTNH  szakértői 
eljárására,  a  KFI  törvény  és  más  jogszabályok  mellett,  a  jelen  tájékoztatóban  nem  érintett 
kérdésekben az  igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
 
A  megkeresést  postai  úton,  az  SZTNH‐nál  személyesen  vagy  a  kf@hipo.gov.hu  email  címen 
elektronikusan lehet benyújtani. A megkeresés mellékleteként minden olyan dokumentumot csatolni 
kell,  amelyek  alapján  a megkereső  fél  kérdéseire megalapozott  válasz  adható.  Ilyen  dokumentum 
jellemzően  az  a  projektleírás,  összefoglaló,  tanulmány,  nyilatkozat  vagy  más  irat,  amely  alapján 
egyértelműen  megállapítható,  hogy  a  projekt  tartalmát  képező  tevékenységek  besorolhatók‐e  a 
kutatás‐fejlesztés  alapkutatás,  alkalmazott  vagy  ipari  kutatás,  illetve  kísérleti  fejlesztés  valamelyik 
kategóriájába.  Ilyen  irányú  kérdés  esetén  a  dokumentumoknak  célszerűen  legalább  az  SZTNH 
előzetes  minősítési  eljárásában  használt  formanyomtatványa  szerinti  részletességgel  kell 
ismertetniük a projektet, azaz ki kell terjedniük a projekt célkitűzéseire, technika állásának kutatása 
esetén  annak megállapításaira,  a  projekt  keretében  végzett  tevékenységek  és  a munkaszakaszok 
ütemezésére,  a  részfeladatokra  és  mérföldkövekre,  valamint  a  projekt  tartalmának  részletes 
bemutatására.  Költségek  hozzárendelhetőségére  vonatkozó  megkeresés  esetén  is  minden  olyan 
iratot és adatot ismertetni kell, amely alapján a feltett kérdés megválaszolható.  
 
Az  SZTNH  a  megkeresés  átvételét  követően  először  azt  vizsgálja  meg,  hogy  megkeresésben 
ismertetett kérdések megválaszolása feladat‐ és hatáskörébe tartozik‐e, amennyiben pedig  igen, azt 
vizsgálja,  hogy  a  rendelkezésre  bocsátott  dokumentumok  elégségesek  és  alkalmasak‐e  a  szakértői 
vélemény  elkészítéséhez. Amennyiben  e  fenti  feltételeknek  a  kérelem nem  felel meg,  az  SZTNH  a 
kérelmet  elutasítja,  vagy  – hiányos  dokumentáció  esetén  − a  megkeresőt  felhívja  a  hiányok 
pótlására.  
 
A megkeresésre induló szakértői eljárás díjköteles, a díj összegére az igazságügyi szakértők díjazásáról 
szóló 3/1986.  (II. 26.)  IM rendeletben meghatározottak az  irányadók. A díj összege  tekintetében az 
SZTNH  a  benyújtott  dokumentumok mennyiségére  és  az  ügy  bonyolultságára  tekintettel  előzetes 
díjkalkulációt végez, a  szakértői díj előzetesen becsült összegének elfogadásáról a megkeresőnek a 
kalkuláció kézhezvételét követően nyilatkoznia kell.  
 
Amennyiben  a megkeresés  alkalmas  a  szakértői  eljárás  lefolytatására,  az  SZTNH  a  fentiek  szerint 
tájékoztatja  a  megkeresőt  a  szakértői  díj  előzetesen  számított  összegéről,  valamint  a  szakértői 
vélemény  elkészítésének  határidejéről,  amelyről  a megkeresőnek  a  kézhezvételtől  számított  nyolc 
napon válaszolnia kell. A díj és a határidő elfogadása mellett a megkeresőnek nyilatkoznia kell arról 
is, hogy a  szakértői  közreműködés  tárgyát  képező,  vizsgálni  kért projekt,  illetve a  feltett  kérdéssel 
érintett ügy vonatkozásában van‐e folyamatban adóhatósági ellenőrzés, illetve amennyiben van, úgy 
tájékoztatta‐e a megkereső az adóhatóságot az  SZTNH  szakértői megkereséséről. A nyilatkozatban 
arra  is  választ  kell  adnia  a megkeresőnek,  hogy  felhatalmazást  ad‐e  az  SZTNH‐nak  arra,  hogy  az 
elkészítendő szakértői véleményt az SZTNH közvetlenül az adóhatóság részére megküldhesse, ha van 
folyamatban  lévő  adóhatósági  ellenőrzés,  továbbá,  ha  a  szakértői  vélemény  elkészítéséig  az 
adóhatóság ilyen eljárást indít. 



Amennyiben  a  megkereső  valamennyi,  a  kérdés  megválaszolásához  szükséges  dokumentumot 
rendelkezésre  bocsátotta,  elfogadja  a  szakértői  díj  előzetesen  számított  mértékét  és  becsült 
határidejét,  valamint  nyilatkozik  az  adóhatósági  eljárással  kapcsolatos  kérdésekről,  az  SZTNH 
lefolytatja a szakértői eljárást és elkészíti a szakértői véleményt.  
 
A  KFI  törvény  rendelkezései  szerint  kizárólag  előzetes minősítési  eljárás  során  kell  az  SZTNH  által 
jogerős  határozatban  kutatás‐fejlesztési  tevékenységnek  minősített  projektet  más  hatóságnak  is 
ilyennek tekintenie, ezért az adóhatóságnak, más hatóságnak vagy a bíróságnak a kirendelése alapján 
adott  szakértői  véleményhez  hasonlóan  a  megkeresésre  elkészített  szakvéleményeknek  sincs 
kötelező ereje adózással vagy más kérdésekkel összefüggő eljárások során. 


