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Az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága a Házszabály 94 . § (1) bekezdése ,
valamint 102 . (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésé t
megalapozó egyes törvények módosításáról” szóló T/4656 . számú törvényjavaslathoz (a
továbbiakban : Javaslat) a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

A Javaslat az alábbi új 54 .-sal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a további címek és
paragrafusok számozása értelemszerűen módosul :

„54. A kutatás-fejlesztésrő l és a technológiai innovációról szóló 2004 . évi CXXXIV.
törvény módosítása

54. §

(1) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV .
törvény (a továbbiakban : Innovációs tv .) 4. §-a az alábbi 10. ponttal egészül ki :

(4. § E törvény alkalmazásában)

„ 10.a) szellemi tulajdon:a szellemi alkotások és egyes teljesítmények, az árujelzők
(védjegyek és földrajzi árujelz ők), valamint a nyilvánosságra még nem jutott ismeretek
tekintetében a vonatkozó törvények, európai uniós rendeletek és nemzetközi egyezmények
által biztosított jogi oltalom ;

b) szellemi alkotások:azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra ,
hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom ,
formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabál y
erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok,
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lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban
tartása célszerű;"

(2) Az Innovációs tv . a következő fejezetcímmel és VIIUA . fejezettel egészül ki :

„VIII/A. fejezet

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

30/A. §E fejezet célja a kutatás-fejlesztési adó- és járulékkedvezmények, valamin t
kutatás-fejlesztési támogatások átlátható igénybevételének el őmozdítása és ezáltala
jogbiztonság fokozása, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzése érdekébe n
a kutatás-fejlesztési tevékenység hatósági minősítési rendszerének megteremtése .

30/B.§ (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági jogkörében, kérelemr e
minősíti a kérelemben me . ' elölt . ro'ektet abból a szem . ontból ho _ az annak tartalmát
képező tevékenységek e törvény 4 .

	

1 .	 a)-d) pontjai szerint kutatás-fejlesztési
tevékenységnek tekinthet ők-e .

(2) A minősítési eljárás keretében hozott határozat

a) a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és járulékkedvezménye k
érvényesítéséhez, valamint

b) a kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a támogatás iránti kérelemben megjelöl t
kutatás-fejlesztési projekt kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására

használható fel .

30/C.§ (1) Az e fejezet szerinti minősítés a 2012 . január 1 . napját követően induló
projektekre kérelmezhető .

(2) A minősítés eljárás tárgyát időtartamában pontosan meghatározott projekt képezheti .

(3) A minősítési eljárás iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmez ő a
projekt megkezdése elő tt a minősítési eljárás iránti kérelmét benyújtotta .

(4) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a minősítés kérelmezhet ő egy adott
projekt egyes részeire is, abban az esetben, ha azok egyértelműen elválaszthatóak .

30/D.§ (1) A minősítés arra terjed ki, hogy az adott projekt, illetve annak meghatározott
része kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthető-e .

(2) Amennyiben a projekt kutatás-fqjlesztésnek min ősül, a minősítés – külön kérelemre
– kiterjed arra is, hogy

a) meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztés i
tevékenységeinek arányát ;

b) az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996 . évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körében végzi .

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által joger ős határozatban kutatás-fejlesztés i
tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie .

(4) A minősítési eljárás keretében hozott határozat az adóhatóságra csak a projek t
változatlan megvalósítása mellett, az adott ügyben kötelező . Ha a projekt a kérelemben
foglaltakhoz képest lényegesen másképp valósul meg, a tevékenység az adókedvezmén y
érvényesítése szempontjából újprojektnek minősül, a minősítés hatálya pedig nem terjed
ki rá .
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30/E. &A kérelmet el kell utasítani akkor, ha

a) a kérelem nem felel meg a 30/B-30/D . §-okban foglaltaknak ;

b) a kérelembő l a hiánypótlás ellenére sem tűnnek ki a minősítés szempontjából jelentő s
tények, illetve a projektrő l közölt adatok a minősítéshez nem elegend őek;

c) a kérelmező a minősítési eljárás 30/F . § (3) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatás i
díját nem fizette meg ;

d) a kérelem már lezárult projekt min ősítésére irányuk

e) a kérelem tárgyát képező projekt megegyezik a kérelmező egy korábbi, már
elutasított minősítés iránti kérelmében foglalt projekttel ;

f) a minősítés külföldi jog értelmezését igényli .

30/F.§ (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának e fejezetben szabályozot t
eljárására a közigazgatási 	 hatósági	 eljárás	 általános szabályairól	 szóló	 törvény
rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni :

a) nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvén nek azok a rendelkezései amel ek az eljárás me • 'ndításával ka • csolatos –
hivatalból vagy kérelemre történő – értesítésre vonatkoznak ;

b) a kérelmet csak írásban, az e célra rendszeresített formanyomtatványon vag y
elektronikusűrlapon és csak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet el őterjeszteni ;

c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a tényeket a kérelem keretei között, az ügyfé l
nyilatkozatai és állításai alapján vizsgálja ;

d) nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvénynek a közvetítő igénybevételére, a határozat közzétételére, az ügygondnokra,a
költségmentességre és a végrehajtásra vonatkozó rendelkezései ;

e) nincs helye tárgyalás tartásának és közmeghallgatásnak ;

fi az eljárásban rövid szöveges üzenet útján nincs helye kapcsolattartásnak, elektronikus
úton írásban csak a 30/H . §-ban meghatározott esetben van helye kapcsolattartásnak.

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéseivel szemben nincs helye
fellebbezésnek, újrafelvételi és felügyeleti eljárásnak, valamint ügyészi óvásnak ;a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az 30§/D . §-ban felsorolt határozatait a Főváros i
Bíróság – a 30/G . §-ban foglaltak szerint – nemperes eljárásban vizsgálja felül .

(3) Az 30/B . & (1) bekezdése, valamint 30/D. & (2) bekezdése szerinti kérelemért külön
jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni .

(4) Az e fejezet szerinti minősítési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat – ideértvea
(3) bekezdés szerinti díj mértékét – külön jogszabály állapítja meg .

(5) Az (1) bekezdés a) pontjától eltér ően, ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet
benyújtó ügyfél kéri , a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairó l
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint értesít i

a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevérő l és hivatali elérhetőségérő l ,

b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézés i
határidőbe nem számító időtartamokról, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárás i
kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról,
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c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamin t

d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély céljából
történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül .

30/G.§ (1) A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Szellemi Tulajdon Nemzet i
Hivatalának

a) a 30/B. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölt projekt kutatás-fejlesztés i
tevékenységnek való minősítése tárgyában hozott határozatát ;

b) az eljárást felfüggesztő végzését ;

c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító és az eljárást megszüntető végzését;

d) az iratbetekintést kizáró vagy azt korlátozó azt a végzését, amellyel szemben a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerin t
önálló jogorvoslatnak van helye ;

e) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzését .

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az (1) bekezdésben nem említett végzés e
csak az (1) bekezdésben felsorolt döntésekkel szemben előterjesztett megváltoztatás i
kérelemben támadható meg.

(3) A döntés megváltoztatását a kérelmező, illetve az kérheti, akit az iratbetekintésbő l
kizártak vagy abban korlátoztak.

(4) Az 30/F. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárás megindítására irányuló kérelmet a
döntés közlését ő l számított harminc napon belül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál
kell benyújtani vagy részére ajánlott küldeményként postára adni . A Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a megváltoztatási kérelmet az ügy irataival együtt – az (5) bekezdésbe n
szabályozott eset kivételével – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz .

(5) Ha a megváltoztatási kérelem elvi jelentőségű jogkérdést vet fel, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala e kérdésben írásbeli	 nyilatkozatot	 tehet,	 és azta
megváltoztatási kérelemmel, valamint az ügy irataival együtt harminc napon belü l
továbbítja a bírósághoz .

(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kellékeire a keresetlevélre vonatkozó szabályo k
megfelelően irányadók .

(7) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet elkésetten nyújtották be, az igazolási kérele m
tárgyában a bíróság határoz.

(8) Az 30/F. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárásra a polgári perrendtartásról szól ó
törvény általános szabályai – a nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó, valamint a (9) -
(12) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – megfelel ően irányadók.

(9) Ha az ügy az iratok alapján elbírálható, a bíróság tárgyaláson kívül is hozha t
határozatot, azonban a felet – kívánságára – meg kell hallgatnia .

(10) A bíróság mind az ügy érdemében, mind egyéb esetben végzéssel határoz .

(11) Ha a bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának döntését megváltoztatja ,
végzése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének helyébe lép .

(12) A bíróság a döntést hatályon kívül helyezi, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalát új eljárásra utasítja, ha

a) a döntés meghozatalában olyan személy vett részt, akivel szemben kizáró ok állt fenn ;



5

b)a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elő tti eljárásban olyan lényeges egyéb eljárás i
szabálysértés történt, amely a bírósági eljárásban nem orvosolható .

30/H.	 (1) Kutatás-fejlesztési minősítési ügyekben az ügyfél – a (2) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – nem jogosult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel elektronikus úton
írásban kapcsolatot tartani .

(2) A 30/B. § (1) bekezdése, valamint 30/D . § (2) bekezdése szerinti kérelmet –a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre rendszeresített 	 elektronikusűrlap
használatával – elektronikus úton is be lehet nyújtani .

(3)	 Az	 (1) bekezdésben meghatározott, 	 elektronikus úton benyújtott	 kérelem
megérkezésérő l	 a	 Szellemi	 Tulajdon Nemzeti Hivatala – külön jogszabályban
meghatározott módon – elektronikus érkeztet ő számot tartalmazó automatikus értesítést
küld a kérelmezőnek.

(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (2) bekezdésben meghatározott ,
elektronikus úton benyújtott kérelem megérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja ,
hogy az megfelel-e az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi
követelményeknek .

(5) Elektronikus beküldés esetén a (2) bekezdésben meghatározott kérelem a z
elektronikus érkeztetésrő l szóló automatikus visszaigazolásnak a kérelmező részére történő
elküldésével tekintendő benyújtottnak, kivéve, ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a
kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errő l az ügyfelet elektronikus
levélben értesíti .

(6) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldő ügyfél az (5) bekezdés szerinti értesítés
visszaigazolására köteles . Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem
igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala postai úton továbbítja számára a z
iratot.

30/I.§ (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az adózás rendjérő l szóló törvény
szerinti szakértői megkeresése esetén a szakértői eljárás határideje 30 nap. A határidő
meghosszabbítására nincs lehet őség .

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakért ő i díjazásra nem tarthat igényt . "

(3) Az Innovációs tv . 34. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

„h)egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú min ősítése iránti eljárás részlete s
szabályait.”

(4) Az Innovációs tv . az alábbi az 35 .	 -sal egészül ki :

„35.§ Felhatalmazást kap a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feletti felügyeletet
gyakorló miniszter, hogy – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök e
véleményének kikérésével, 	 az adópolitikáért	 felelős miniszterrel	 egyetértésben–
rendeletben állapítsa meg egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú min ősítése
iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint az igazgatás i
szolgáltatási díjak kezelésére, nyilvántartására, visszafizetésére, továbbá a megfizetésü k
módjára vonatkozó részletes szabályokat .'



6

INDOKOLÁS

A kutatás-fejlesztési adóösztönzők jogszerű igénybevételének és a kutatás-fejlesztés i
támogatások átláthatóságának elsődleges feltétele, hogy az adózó által végzett tevékenység a
hatályos jogszabályok alapján K+F tevékenységnek min ősüljön. Az elmúlt évtized
tapasztalatai és a jelenlegi gyakorlat is azt mutatják, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenysé g
konkrét megítélését jogalkalmazási bizonytalanságok nehezítik . Ennek elkerülése érdekében a
2012 . évi adótörvények módosításáról szóló törvényben a legfontosabb kutatás-fejlesztés i
fogalmakat újraszabályozásra kerülnek.

A kutatás-fejlesztési adóösztönz ők igénybevétele kiszámíthatóságának és biztonságának
másik előfeltételét a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése intézményi feltételeinek
kialakítása jelenti . Ezzel rögzíthető egyértelműen, hogy egy adott tevékenység jogosan
minősül kutatás-fejlesztésinek, és így igénybe vehető utána adókedvezmény. Egy olyan
intézményre van szükség, amely - hatósági tevékenységként - a kutatást végz ő szervezetek
tevékenységének kutatás-fejlesztési szempontú min ősítését látja el . A hatóság abban a
kérdésben dönt, hogy az adózó által végzett tevékenység kutatás-fejlesztésnek min ősül-e. Így
a kiadott minősítés – jogi formájától függően – az adott kutatás-fejlesztési tevékenységgel
kapcsolatban igénybe vehet ő valamennyi adónem vonatkozásában alkalmazandó, valamint
felhasználható a kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a támogatás iránti kérelembe n
megjelölt kutatás-fejlesztési projekt kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására .

A minősítési tevékenység végzésére kijelölt intézmény a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a
(a továbbiakban : SZTNH). Az SZTNH kiemelkedő színvonalú és nagyságú szakértői
kompetencia, valamint hatósági eljárási tapasztalat birtokában a lehető legrövidebb id őn belül
képes ellátni a feladatot . A minősítési eljárás bevezetésének dátuma 2012 . január 1 . napja . Az
SZTNH a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos új feladat és hatásköré t
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló javaslat tartalmazza .

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésének bevezetésére tervezett intézkedés előnyei
közé a következők sorolhatók : jogbiztonságot teremt a kutatás-fejlesztési adókedvezmények
igénybevételéhez a KKV-k körében is, ezáltal növelheti is a kutatás-fejlesztés i
adókedvezményt igénybe vevő szervezetek számát, hozzájárul az adóelkerülés számottevő
csökkenéséhez a K+F adóösztönzők terén, valamint könnyíti a jogalkalmazó szervek (így
különösen az adóhatóság) munkáját .

Jelen javaslat a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 2011 . május 13-
án és szeptember 21-én megtartott ülésének egyik napirendi pontja volt és a Tanác s
egyhangúlag támogatta az el őterjesztésben foglaltakat, egyetértett annak irányával és a z
alkalmazandó eszközökkel .

Az SZTNH eljárása - a javaslat szerint – az ügyfél kezdeményezésére hatósági eljárás ,
melynek során az SZTNH hatósági határozatot hoz, illetve az adóhatóság megkeresésére a z
SZTNH szakért őként kerül kirendelésre, melynek során szakértői véleményt ad ki .
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Ennek megfelel ően a minősítési eljárást kezdeményezheti egyrészt a K+F tevékenysége t
végző és K+F adókedvezményt igénybe venni kívánó adózó, másrészt az adóhatóság is a z
adóellenőrzési eljárás során. Az adóhatóság által eljárás szabályait az adózás rendjér ő l szóló
2003 . évi XCII . törvény 2012 . január 1 . napján hatályba lépő módosítása tartalmazza.

Budapest, 2011 . november 15 .

Roggyan Antal
elnök
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