Szakértői vélemény iránti megkeresés
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megkeresésre szakértői véleményt adhat a (i)
megkeresésben megjelölt tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése, valamint
(ii) a megkeresésben megjelölt költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való
hozzárendelhetősége kérdésében.
A szakértői vélemény-kérés összeállításához iránymutatásként a következő kérdéseket
javasoljuk megválaszolni, illetve az alábbi szempontokat javasoljuk figyelembe venni.
I.
-

Adatok
Szakvéleményt kérő neve, címe/székhelye
Képviselő neve, címe
Kapcsolattartó neve, elérhetőségei
Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

II.

1. Utalás a megkeresésben megjelölt projekt szerinti tevékenységek kutatás-fejlesztési
szempontú minősítése iránti igényre.
2. A megkeresésben megjelölt projekt (projektrész) címe, kezdetének és befejezésének
időpontja, tudományági besorolása.
3. A megkeresésben megjelölt projekt tudományos/műszaki szempontból történő
összefoglalása:
-

tudományos/műszaki célkitűzések meghatározása;
célkitűzésekhez legközelebb álló ismert megoldások bemutatása;
a célkitűzések megvalósításához vezető kutatási lépések
(mérföldkövek, részfeladatok bemutatása).

részletezése

4. Amennyiben a projekt szerinti tevékenységek a műszaki tudományok
(természettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, mezőgazdasági
tudományok) valamelyikét érintik, részletesen fejtse ki a következő szempontokat a
minősítendő projektre vonatkozóan:
-

-

Újszerűség: a projekt során elérni kívánt tudományos/műszaki ismeretek
bemutatása, a projekt révén nyert új ismeretek mennyiben haladják meg az ismert
tudományos/műszaki megoldásokat;
Tudományos, műszaki bizonytalanság: a kitűzött célok elérését akadályozó
tudományos/műszaki bizonytalanságok feltárása, műszaki szempontú bemutatása, a
rutin tevékenységen túlmutató műszaki fejlesztési lépések bemutatása.
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5. Amennyiben a projekt szerinti tevékenységek a társadalom-, és humántudományok
területét érintik, részletesen fejtse ki a következő szempontokat a minősítendő projektre
vonatkozóan:
-

-

III.

a vonatkozó releváns hazai és nemzetközi szakirodalom ismertetése, és ez alapján
levont következtetések, amely alapján megállapították, hogy mi az a kutatási rés,
tudományos bizonytalanság, mely a projekt megvalósítását indokolja/indokolta;
a kutatási rés/tudományos bizonytalanság ismeretében a szakirodalommal
alátámasztott (hivatkozásokkal ellátott) hipotézisek meghatározása;
a hipotézisek tesztelését lehetővé tévő módszertan (minta, eszközök/mérőeszközök,
vizsgálati eljárás bemutatása) bemutatása;
a projekt keretében elvégzett tevékenységek, egyes munkaszakaszok, mérföldkövek
bemutatása.
Költségek hozzárendelhetősége a kutatás-fejlesztési tevékenységekhez

1. Amennyiben a megkeresésben a projekt K+F szempontú minősítése mellett a költségek
hozzárendelhetősége kérdésében is kér szakértői állásfoglalást, akkor a megkeresésben
ismertesse a felmerülő költségeket, és indokolással támassza alá az egyes kutatási
tevékenységekhez való kapcsolódását és indokoltságát.
2. Amennyiben a projekt K+F szempontú minősítésén túlmenően kéri a projekt
alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenység arányának
meghatározását (arányvizsgálat), részletesen mutassa be a projekten belül az egyes
kutatási lépéseket – besorolva az adott K+F típus valamelyikébe, - és az azokhoz rendelt
költségek nagyságát.
3. Amennyiben a projekt minősítésén túlmenően kéri annak megállapítását is, hogy az
adott tevékenységet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e (saját tevékenységi
kör vizsgálata), mutassa be, és indokolással támassza alá, hogy a projekt szerinti
tevékenységeket, saját eszközeivel és alkalmazottjaival saját eredményére és
kockázatára; más megrendelésére vagy kutatás-fejlesztési megállapodás alapján mással
közösen végzi-e.

Egyéb szempontok: A projekt megvalósítását alátámasztó dokumentáció (pl. jelentés,
jegyzőkönyv, műszaki rajz, kutatási terv) csatolása - figyelembe véve a csatolt dokumentumok
ésszerű terjedelmi korlátait - releváns lehet a minősítés elvégzéséhez illetve a feltett egyéb
kérdések megválaszolásához.
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