
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

K+F minősítés

lehetőség pályázati források és 
adókedvezmények igénybevételéhez 



Megújuló innovációs ökoszisztéma

Felsőoktatási 
intézmények

Kormányzati 
szervezetek pl. 

SZTNH

Vállalkozások



K+F minősítés előnyei

• állami és európai 
uniós pályázati 
források 
igénybevétele

• adókedvezmények 
kihasználása



Támogatások és adókedvezmények

Támogatások:
• 2021- 2027 közötti ciklusban nagyságrendileg 300 milliárd forint KFI 

pályázat

Adókedvezmények
• társasági adóalap csökkentése –K+F közvetlen költségével, sőt 3x-os 

mértékben
• helyi iparűzési adó alapja csökkenthető
• szociális hozzájárulási adó felét, de akár a teljes összegét elengedik 

a K+F foglalkoztatottak után
• fejlesztési adókedvezmény  - K+F beruházás esetén



A K+F tevékenység csak a kezdet

http://www.codecronie.net/www/wp-content/uploads/2013/08/image2.jpg

Ötlet

Probléma 
megoldása

http://thecontextofthings.com/wp-content/uploads/2016/03/Idea_Exchange.png

Terméknév/külső

Terméknév/Cégnév

+

K+F

szabadalom

design és védjegy

szerzői jog

védjegy



• Olyan innovatív 
intézmények számára, 
amelyek hatékonyabban 
kívánják felhasználni a 
szellemitulajdon-védelem 
eszköztárát

• Személyes interjú után 
írásbeli jelentés készül

• térítésmentes tanácsadás

Szellemivagyon-diagnózis – a folytatás

https://www.sztnh.gov.hu/hu/vallalkozoknak/szellemivagyon-diagnozis

https://www.sztnh.gov.hu/hu/vallalkozoknak/szellemivagyon-diagnozis


2020-1.1.3.-IPARJOG pályázat: Szellemi alkotások hazai 
és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló 
tevékenységek támogatása

A teljes költség finanszírozható a pályázatból

Cél: a K+F tevékenység eredményének üzletiesítése, 
piaci hasznosítása

További forrásszerzés



Mítoszok

Mi nem végzünk 
kutatás-
fejlesztést!

Az innováció és a 
K+F tevékenység 

egy és ugyanaz.



Innováció vagy kutatás-fejlesztés?

K+F

Innováció



Megvizsgálja az 
adott projekt K+F 

tartalmát 

az egyes K+F 
tevékenységek 

arányait

a 
tevékenységek 

saját 
tevékenységi 
körben való 

végzését

Miben tud segíteni az SZTNH?



Fogalmak  - egy példán keresztül
Kohászattal foglalkozó cég 

Alapkutatás

A megfigyelések alapján 
arra a következtetésre jutottak, hogy egy adott 
anyagot magasabb hőfokon égetve egy teljesen más 
tulajdonságokat mutató anyag jön létre. 

Hipotéziseket állítanak fel és azt igazolják is. 

Hasznosítani nem szándékozták az eredményket.



Fogalmak  - egy példán keresztül
Kohászattal foglalkozó cég 

Alkalmazott (ipari) kutatás

Egy mérnöknek egyszer csak eszébe jut, hogy egy 
felmerült problémáját például egy alkatrész 
kialakításánál az az új anyag tudná megoldani, amit 
korábban felfedeztek, mert olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, amire épp szükség lenne a termékénél 
(pl. nagyobb a szakítószilárdsága). 

Hipotéziseket állítanak fel és azt igazolják is. 



Fogalmak  - egy példán keresztül

Kohászattal foglalkozó cég 

Kísérleti fejlesztés  

Az alkatrészt az új anyagból megtervezik, a 
prototípusát legyártják, alávetik a szükséges 

teszteknek.



K+F kritériumok



Az SZTNH eljárásai

Projekt-
minősítés

Szakértői vélemény Projektcsoport-
minősítés

Időbelisége jövőbeli • már megvalósult
• folyamatban lévő
• jövőbeli

az adott adóévben 
folyamatban lévő

Tartalma egy projekt egy projekt több projekt 
csoportokba rendezve

Jogi kötőerő igen nem Igen

Benyújtásra 
jogosultak

bárki, aki a 
projektben részt 
vesz

• hatóságok
• bíróságok 
• harmadik fél

jogszabály alapján 
(500 millió Ft, 50 fő)



A projekt fogalma

Eltérő:
• a pályázati rendszerben
• egy adott cég esetében 
• az SZTNH szempontjai szerint

MŰSZAKI SZEMPONTOK

Egy projektnek minősül 
egy adott kutatás-
fejlesztési cél elérésére 
irányuló módszeres 
tevékenység, amely egy 
tudományos problémával 
vagy olyan tudományos 
problémák csoportjával 
foglalkozik, amelyeket 
egyetlen általános 
kutatási gondolat köt 
össze. 



Hogyan 
definiáljam 

a projekt 
átfogó 
célját?

Egy K+F projekt bemutatása
Projektleírás 

fókuszban a célig 
vezető lépésekkel -

részletesen, 
adatokkal, számszerű 

értékekkel 
alátámasztva

Milyen megoldások 
léteznek ma a 

piacon, amelyekkel 
ezt a célt el lehet 

érni?

Mi ebben a 
célban az 
újszerű a 
technika 
állásához 
képest? 

CÉL

A 
TECHNIKA 

ÁLLÁSA

ÚJSZERŰSÉG

A 
MEGVALÓSÍTÁS 

LÉPÉSEI

BIZONY-
TALANSÁG

A megvalósítás 
akadályai



Leggyakoribb példák

• okoseszköz fejlesztés
• újszerű banki folyamatmodell
• szárazságtűrő növényfajták 

kikísérletezése
• játékgyártó cég drónok 

felderítésére szolgáló fejlesztése 
• új, modulokból álló gyártósor 

kialakítása
• zöldség- és gyümölcsszállítással 

foglalkozó cég takarórendszert 
fejleszt a járműveihez



Leggyakoribb példák
• újszerű minőségellenőrző rendszer 

kifejlesztése gyártósorok részére
• honlapokra történő bejelentkezés 

során újszerű single sign-on (SSO) 
funkcionalitás megvalósítása

• hulladék újrahasznosítással készülő 
újszerű termékek fejlesztése

• beteg monitorozó rendszer 
fejlesztése

• komplex vállalati szoftverrendszer 
fejlesztése

• papír nedvességtartalmát mérő 
módszer továbbfejlesztése



Újszerűség: új 
adalékanyag

Bizonytalanság: 
feltételezések a polimer 
termékek kapcsán. 
Bonyolultságuk miatt az új 
receptúrákat nem 
lehetséges rutinmunkával 
kialakítani, csak 
kísérletsorozatokkal

Módszeres, alkotó 
tevékenység: Scanning
elektronmikroszkópia (SEM), 
molekulatömeg-eloszlás 
meghatározása (GPC), 
infravörös spektroszkópia 
(FTIR). 

Példák
Vegyészeti projekt

Alkalmazott kutatás az új adalékanyag
kísérleti fejlesztés az új csomagolóanyag

Cél: környezetbarát 
csomagolóanyag fejlesztése

Technika állása: 
paraméterek, amelyekkel 
a csomagolóanyag 
környezetbarát összetétele 
leírható – itthon, külföldön, 
az adott cégnél

Reprodukálhatóság: 
széleskörben 

felhasználható új 
csomagolóanyag



Cél: új, magasabb hatásfokú 
szerszámgép kifejlesztése 

Újszerűség:
energiahatékonysága 5 
%-kal jobb a versenytárs 
ilyen szerszámgépénél

Szerszámgépfejlesztés 
kísérleti fejlesztés

Bizonytalanság: nem 
egyértelmű, hogy a 
nagyobb hatásfokot mely 
alkatrészek módosításával 
lehet elérni, ezért több 
alkatrészen is 
módosításokat hajtanak 
végre

Módszeres, alkotó tevékenység: 
A prototípussal több terméket 
is készítenek. Minőségi tesztek, 
a gyártás során kapott adatok 
elemzése, az 5 százalékos 
hatékonyságot mely tényezők 
javulásával érték el.

Példák
Technika állása:
versenytársak által 
gyártott gépek, 
szerszámok 
megismerése tesztek, 
elemzések lefolytatásával

Reprodukálhatóság: más 
termékek gyártására is 

alkalmas; más cég számára is 
hatékonyságjavulást 

eredményezne



Cél: olyan tartóközeg és tápoldat 
receptúra kifejlesztése, amely az 
adott növény terméshozamát 
legalább 4 %-kal növeli

Technika állása: a piacon 
jelenleg elérhető 
tápoldatok, tartóközegek 
receptúrájának feltárása

Újszerűség: tápoldat 
és tartóközeg 
receptúra

Élelmiszeripari projekt
kísérleti fejlesztés

Bizonytalanság: az adott 
növényfajtánál az újszerű 
receptúra szerinti tápoldat 
és tartóközeg kombinációja 
biztosítja-e a célként 
kitűzött terméshozamot? 

Módszeres, alkotó tevékenység:  
ismertetik a hidrokultúrás 
növények termesztésének 
módszertanát, a tápoldatok 
összetételét, az egyes 
összetevők hatásait,  a 
fejlesztési tervet

Példák

Reprodukálhatóság: 
más hidrokultúrás 

növényfajta esetén is 
felhasználható új 

receptúra



Cél és újszerűség: egy 
adott iparágban a 
szakemberektől 
elvárható 
kompetenciák és a 
versenyképesség 
között húzódó 
összefüggések feltárása

Technika állása: Az adott 
iparág versenyképességét 
befolyásoló 
kompetenciacsoportok 
azonosítása

Kompetenciafejlesztéssel 
kapcsolatos projekt –

alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés

Bizonytalanság: Sikerül-e 
bizonyítani a projekt 
kiinduló hipotézisét, tehát 
hogy bizonyos 
kompetenciák és az adott 
ipari ágazat 
versenyképessége között 
pozitív korreláció van

Módszeres, alkotó 
tevékenység: a 
kompetenciacsoportokra 
fókuszáló 
oktatásmódszertan 
vizsgálata és fejlesztése

Példák

Reprodukálhatóság: Széles körben 
alkalmazható (hipotézis igazolása: 

alkalmazott kutatás, míg pl. egy 
pilot oktatás lebonyolítása, 
értékelése, eredményeinek 

visszacsatolása: kísérleti fejlesztés)



Köszönöm a figyelmet!

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites
kf@hipo.gov.hu

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites
mailto:kf@hipo.gov.hu
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