
A K+F minősítési rendszer

Dr. Bendzsel Miklós
elnök

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Budapest, 2012. december 5.
MISZ választmányi és elnökségi ülés



Fogalom‐meghatározási bizonytalanság 
Jogalkalmazási bizonytalanság 
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Egységes minősítési intézményrendszer 2012. február 1‐jétől:

• Vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan 
kezdeményezhető előzetes K+F minősítési eljárás

• SZTNH közreműködése a NAV adóellenőrzési eljárásaiban
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A minősítés bevezetése   



A minősítési eljárás keretében hozott határozat felhasználható:
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

Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás‐fejlesztési 
tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is 
ilyennek kell tekintenie
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Előzetes K+F minősítési eljárás I.



Adókedvezmények:

a  saját  tevékenység  körében  végzett  K+F  tevékenység 
közvetlen költségének adóalap‐kedvezménye
a  felsőoktatási  intézménnyel  vagy  a  Magyar  Tudományos 
Akadémiával  kötött  megállapodás  keretében  folytatott  K+F 
tevékenység kedvezménye
fejlesztési adókedvezmény
a  helyi  iparűzési  adó adóalapja  2010.  január  1.  óta 
csökkenthető a  saját  tevékenység  körében  végzett  K+F 
tevékenység közvetlen költségével 
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Előzetes K+F minősítési eljárás II.
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ÚSZT és KTIA pályázatok –
Iparjogvédelmi kiválasztási kritériumok

Pályázat neve Kritérium Iparjogvédelmi szempont Pont-
szám

K+F+I ernyőprojektek támogatása 
(GOP-2012-1.3.1/E)*

Projekt célja - pályázati 
kiírás összhangja;
Innováció-tartalom

Újdonságvizsgálattal újdonságtartalom és feltalálói 
tevékenység vagy K+F minősítéssel K+F tartalom

„IGEN”
„IGEN”

„Akkreditált innovációs Klaszter” cím elnyerése (AIK-
2011) Innováció-tartalom Megszerzett, bejelentett vagy vásárolt iparjogvédelmi 

oltalmak száma 0-6

Piacorientált K+F tevékenység támogatása 
(GOP-2011-1.1.1)

K+F potenciál Iparjogvédelmi oltalom (bejelentett, illetve megadott, 
vásárolt) 4

Piacorientált K+F tevékenység támogatása 
(GOP-2011-1.1.1)

Tudományos, műszaki 
újdonságtartalom; 
Projekt célja - pályázati 
kiírás összhangja

Újdonságvizsgálattal újdonságtartalom és feltalálói 
tevékenység vagy K+F minősítéssel K+F tartalom

20
„IGEN”

Piacorientált K+F tevékenység támogatása 
(GOP-2011-1.1.1) Iparjogvédelmi oltalom

A pályázó a projekt tárgyában a projekt időtartama alatt tett 
bejelentés alapján legkésőbb a projekt fenntartási időszak 
végéig iparjogvédelmi oltalmat szerez. 
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Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és 
ipari kutatási valamint infokommunikációs 
technológiai fejlesztési projektek támogatása a KM 
régióban (KTIA_AIK_12)

A projektek kimenetele, 
eredményei

A pályázatban vállalt, a támogatás hatására megvalósult 
növekedés (doktori védések, publikáció, szabadalmak, stb.) 0-5

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív 
start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-
1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)*

Szakmai ajánlás
K+F tartalomra vonatkozó SZTNH által hozott határozat 
elfogadható a projekt műszaki-szakmai tartalmára 
vonatkozó kötelező szakmai ajánlásként

Kötelező
melléklet

A GOP-2011-1.1.1, a GOP-2012-1.3.1/E és a  DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C pályázatok esetében a K+F minősítés 
felhasználható. 

*A pályázat lezárult/felfüggesztésre került. 



K+F minősítés kérése céljából 
beérkezett és feldolgozott kérelmek száma 
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Feldolgozott K+F minősítési kérelmek megoszlása 
műszaki tartalom és minősítés szempontjából (db)
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Feldolgozott K+F minősítési kérelmek megoszlása 
műszaki tartalom és minősítés szempontjából (%)
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Feldolgozott, műszaki tartalmú K+F minősítési 
kérelmek megoszlása tudományterületek szerint
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Célja: A minősítési eljárás megismertetése és kiszámíthatóbbá
tétele,  valamint  a  kutatás‐fejlesztést  végző vállalkozások  és 
kutatóhelyek jobb tájékoztatása. 

Felépítése:
1. Célmeghatározás és keretrendszer
2. A K+F tevékenység meghatározása
3. A minősítési eljárás folyamata

Letölthető: 
http://sztnh.gov.hu/k_plusz_f/
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A K+F minősítési eljárás módszertani útmutatója



A  K+F  tevékenység: olyan  alkotómunkát  jelent,  amely  a 
meglévő ismeretanyag  bővítését,  új  alkalmazások  kidolgozását 
célozza,  valamely  tudományos  vagy  műszaki  bizonytalanság 
feloldása érdekében. 

Alapvető kritériumok:
1. Újszerűség
2. Tudományos,  illetve  technológiai  (műszaki) 

bizonytalanság, kockázat 
3. Módszeresen végzett tudományos tevékenység
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A K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos 
alapvető fogalmak



a)2 alapkutatás:  kísérleti  vagy  elméleti  munka,  amelyet  elsősorban  a  jelenségek  vagy  megfigyelhető tények  hátterével 
kapcsolatos  új  ismeretek megszerzésének  érdekében  folytatnak,  anélkül,  hogy  kilátásba  helyeznék  azok  gyakorlati 
alkalmazását vagy felhasználását;

b)3 alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős 
mértékű fejlesztésének  elősegítéséhez.  Magában  foglalja  az  alkalmazott  kutatáshoz  ‐ különösen  a  generikus 
technológiák ellenőrzéséhez ‐ szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével;

c)4 kísérleti  fejlesztés:  a  meglévő tudományos,  technológiai,  üzleti  és  egyéb,  vonatkozó ismeretek  és  szakértelem 
megszerzése,  összesítése,  megosztása  és  felhasználása  új,  módosított  vagy  javított  termékek,  eljárások  vagy 
szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából. Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek:

ca)  az  új  termékek,  eljárások  és  szolgáltatások  fogalmi  meghatározását,  megtervezését  és  dokumentálását  célzó
tevékenységek;

cb) olyan  tevékenységek melyek magukban  foglalják  tervezetek,  tervrajzok,  tervek és egyéb dokumentációk előállítását  is, 
feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják;

cc) a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése;
cd)  a  kereskedelmileg  felhasználható prototípusok  és  kísérleti  projektek  kifejlesztése  abban  az  esetben,  ha  a  prototípus 

szükségszerűen  maga  a  kereskedelmi  végtermék,  és  előállítása  túlságosan  költséges  ahhoz,  hogy  az  kizárólag 
demonstrációs és hitelesítési céllal történjen;

ce) a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem  lehet felhasználni vagy 
átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.
A  kísérleti  fejlesztésbe  még  akkor  sem  tartoznak  bele  azok  a  szokásos,  időszakos  vagy  rutinszerű változtatások, 
amelyeket  termékeken,  gyártósorokon,  előállítási  eljárásokon,  létező szolgáltatásokon  és  egyéb  folyamatban  lévő
műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek, illetve ha e változtatások az adott termék, eljárás, 
folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezik;

d) kutatás‐fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést;
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A K+F tevékenység törvényi definíciója

A kutatás‐fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. §‐a 1.



Újszerűség:  Az  SZTNH  az  újszerűség  vizsgálata  során  nem  a 
szabadalmi  törvény  szerinti  újdonságvizsgálatot  végzi.  A  K+F 
tevékenységek minősítése során az újszerűség vizsgálata eltér a 
találmányok újdonságvizsgálatától. 

Meghatározása a következők alapján:
1. A tudomány/technika állásának vizsgálata
2. Hozzáférhetőség
3. Szakember számára nyilvánvaló‐e
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A K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos 
alapvető fogalmak II.



A NAV az ellenőrzése során az adózó tevékenységének K+F szempontból 
való minősítésével  és  a  kapcsolódó költségek  tevékenységhez  való
hozzárendelhetőségével megkeresheti az SZTNH‐t
Adóellenőrzés  – utólagos  a  kedvezmény  érvényesítésekor  hatályos 
jogszabályokat kell alkalmaznia az SZTNH‐nak a minősítés során
Az  egységes  gyakorlat  biztosítása  érdekében  a  közigazgatási  eljárás 
keretében csak az SZTNH rendelhető ki szakértőként
A szakértői vélemény nem bír kötőerővel
Háttérjogszabály  az  igazságügyi  szakértői  tevékenységről  szóló 2005.  évi 
XLVII. Törvény
Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9233. számú
törvényjavaslat  46.  §‐a  alapján  2013.  január  1‐jétől  a  szakértői  eljárás 
időtartama 30 napról 45 napra változik
A szakértői vélemény elkészítése főszabályként a rendelkezésre bocsátott 
okiratok  (kutatási  szerződés,  kutatási  jelentés  – adózói  nyilatkozat?) 
alapján történik
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SZTNH közreműködése
a NAV adóellenőrzési eljárásaiban  



Utólagos adózói nyilatkozat
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NAV‐tól, szakvélemény kérése céljából 
beérkezett és feldolgozott megkeresések száma 
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Elkészített szakvélemények megoszlása műszaki 
tartalom és minősítés szempontjából
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Elkészített szakvélemények megoszlása műszaki 
tartalom és minősítés szempontjából



Elkészített, műszaki és részben műszaki tartalmú NAV szakértői 
vélemények megoszlása tudományterületek szerint
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Elkészített, nem műszaki tartalmú NAV szakértői vélemények 
megoszlása tudományterületek szerint
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Beérkezett NAV megkeresések száma területi 
megoszlásban

* 4/2012. (II.14.) NGM rendelet 1. § a kiemelt adózók kijelöléséről: Kiemelt adózónak minősülnek azon adózók, melyek 
adóteljesítmény értéke a 3 250 000 000 forintot eléri.
A NAV szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII.9.) Korm. rendelet 19. § (1) : Kizárólag a KAIG jár 
el az illetékügyek kivételével a jogszabályban meghatározott kiemelt adózók adóügyeiben.

A NAV által rendelkezésre bocsátott statisztika szerint a 2012‐ben befejezett, innovációs járulékra vonatkozó vizsgálatok 
36%‐a során vette igénybe a NAV az SZTNH szakértői közreműködését október 15‐ig



Példák az elhatárolásra 
K+F‐nek minősült

Vegyészet, környezetbarát csomagolóanyag

Az  elvégzendő munka  célja  új  adalékanyag  hatékonyságának  vizsgálata  volt  kissűrűségű polietilén  (LDPE), 
nagysűrűségű polietilén  (HDPE)  és  polipropilén  (PP)  polimer‐termékekben  új,  korszerű,  a  csomagolóipar  újabb 
igényeit  jobban kielégítő környezetbarát csomagolóanyag kifejlesztése közben. Ennek  során az Adózó kezdetben 
egy  norvég  adalékanyag  gyártó által  mesterkeverék  formájában  ajánlott  adalékanyaggal  végzett  kísérletekkel 
megállapította,  hogy  a  norvég  cég  által  kínált  adalékanyag  alkalmas  lehet  a  célnak  megfelelő új  termék 
kialakítására. 

A  nehézséget  annak meghatározása  okozta,  hol  az  a  határ,  ahol  az  új  adalékanyagok  alkalmasságát  rutinszerű
munkával lehet meghatározni. Nyilvánvaló, hogy egy egyszerű termék esetén egy új adalékanyag bevezethetősége 
egy egyszerű rutinvizsgálattal eldönthető a gyártó útmutatásai alapján. Azonban a polimer termékek bonyolultsága 
miatt  nem  lehetséges  rutinmunkával  kialakítani  az  új  receptúrákat,  azokat  csak  komoly  felkészültséget  igénylő
kísérletsorozatokkal  lehet optimalizálni.  Jelen  esetben  a  gyártó cégnek nem  volt  kellő mennyiségű és minőségű
információja a kérdés eldöntéséhez. Ezért a  jelentésből  is megismerhetően a fejlesztő a norvég gyártóval közösen 
kialakított mesterkeverékekkel  végzett  kísérleteket  és  számos  olyan  adatot,  információt  rögzített,  amelyek  a 
későbbi  fejlesztések  során  is, mint  tudományos  adatok  rendelkezésre  álltak. A  kitűzött  feladat megkövetelte  a 
feltüntetett tudományos módszerek alkalmazását is (Scanning elektronmikroszkópia ‐ SEM, molekulatömeg‐eloszlás 
meghatározása ‐ GPC, infravörös spektroszkópia ‐ FTIR). Fentiek alapján a projekt keretében végzett tevékenységek 
kísérleti fejlesztésnek minősültek.

22



Példák az elhatárolásra 
K+F‐nek minősült

Építőipar ‐ útépítési anyagok és technológiák

A vizsgált projekt célja adott összetételű kővázhoz tartozó optimális kötőanyag tartalom meghatározása, mely kötőanyag 
tartalom mellett legjobb a keverék tömöríthetősége és ezzel összefüggésben plasztikus deformációval szembeni ellenálló
képessége az optimumhoz közelít. Az  így nyert  információk új  keveréktervezési  eljárást  tesznek  lehetővé,  elősegítve  a 
keverékgyártás gazdaságosabbá tételét. Az elvégzett tevékenységeket dokumentáló tanulmányból kitűnik, hogy egy komoly 
kísérletsorozat került végrehajtásra, melynek során a keverékek szemeloszlásának, bitumentartalmának, befogadó‐hézag 
tartalmának és tömöríthetőségének összefüggéseit tanulmányozták gyratoros aszfalttömörítés vizsgálatokkal. 
A projekt keretében végzett tevékenységek alkalmazott kutatásnak tekinthetők, ezért kutatás‐fejlesztési tevékenységnek 
minősültek:
Egy  meghatározott  kővázhoz  tartozó optimális  kötőanyag  tartalom  meghatározása  nem  kutatás‐fejlesztési,  hanem 
tervezési  tevékenység. Az  optimális  kötőanyag  tartalom  meghatározására  irányuló új  eljárás,  tervezési  módszer 
kifejlesztése,  vagy meglévő eljárás  jelentős  javulást  eredményező továbbfejlesztése  azonban már  kutatás‐fejlesztési 
tevékenységnek minősülhet. A projekt  során  az  optimális bitumentartalmat  egy olyan  elmélet  alapján határozták meg, 
amely  alapján  kidolgozott  eljárás  (egyebek mellett)  egy,  a  projekt  lezárását  követő év  elején  bejelentett  szabadalmi 
bejelentés  tárgyát  képezi,  és  amely  találmány  a  későbbiekben  szabadalmat  kapott.  A  vizsgálatok  nem  csupán  hat 
meghatározott  keverék  optimális  bitumentartalmának  megállapítására  irányultak:  a  kapott  eredmények  tágabb 
összefüggések  felderítésére  szolgáltak,  melyek  fontos  információkkal  járultak  hozzá a  fent  említett  szabadalmazott 
találmány  kidolgozásához,  elősegítve a  jelenlegi  keveréktervezési  gyakorlat  módszereiben  rejlő műszaki 
bizonytalanságok feloldását. Így a projekt során végzett tevékenységek túlmutatnak a szokásos tervezői tevékenységeken. 
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Példák az elhatárolásra 
Részben K+F‐nek minősült

Gépészet

A  dokumentumok  a  fejlesztésekhez  készült minőségirányítási  folyamatleírást  és  az  általuk  alkalmazott  teszt  általános 
leírását,  továbbá a  fejlesztés alatt álló és a vizsgálat  tárgyát képező gép, valamint a versenytársak gépei  teljesítmény‐
összehasonlító tesztvizsgálatainak  eredményeit tartalmazták.  A  folyamatleírás  szabályozza  a  fejlesztési  folyamatot  az 
Adózónál. Az irat rögzíti, hogy az innovációs folyamat magját képező K+F tevékenység szerves részét képezik a tesztek és 
vizsgálatok,  melyek  eredményei  jelzik,  hogy  a  fejlesztés  elérte‐e  a  kitűzött  célt,  vagy  módosításokra,  esetleg  más 
megoldásokra  van  szükség.  A  fejlesztés  szerves  részét  alkotja  a  versenytársak  által  gyártott  gépek,  szerszámok 
megismerése,  lehetőség  szerint  tesztek,  elemzések  végzésével.  A  tesztek  célját  a  teljes  konstrukció vizsgálatában,  az 
alkatrészek  élettartam  vizsgálatában  és  a  gép működésének  vizsgálatában  jelöli meg. A  fejlesztéshez  több  versenytárs 
legújabb, azonos kategóriájú gépeit is tesztelték, az eredmények összehasonlítása érdekében.
A  kísérleti  (pre‐kompetitív)  fejlesztés  egy  olyan  tevékenység,  amely  a  kutatásból  és/vagy  a  gyakorlati  tapasztalatból 
szerzett ismeretanyagból merítve új anyagok, termékek, eszközök előállítására, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások 
bevezetésére, valamint a már előállított vagy bevezetett ilyen termékek, eszközök lényeges továbbfejlesztésére törekszik.
A prototípusok tesztelése ebbe a K+F kategóriába tartozik, mivel a tesztvizsgálatok célja a prototípus megfelelőségének és 
megbízhatóságának  értékelése,  ami  adott  esetben  a  prototípus  konstrukciós  módosításához,  azaz  új  megoldás 
megalkotásához is vezethet. Ezt szem előtt tartva, a tárgyi gép kifejlesztésére irányuló projektnél a gép tesztelése kísérleti 
(pre‐kompetitív) fejlesztésnek minősül.
Mindazonáltal a versenytársak gépein elvégzett összehasonlító tesztvizsgálatok olyan rutin vizsgálatok, amelyek meglévő
technikák felhasználásával végzett információgyűjtésnek tekintendők már meglévő megoldásokról, így tehát új megoldást 
nem eredményeznek, ezért azok nem minősülnek kutatás‐fejlesztési tevékenységnek.
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Példák az elhatárolásra 
Részben K+F‐nek minősült

Pénzügy 
A megrendelt kutatás célja egy hazai bank számára a jövedelmező banki hitelezés elősegítését célzó módszertan, modell 

kifejlesztése  a  gazdasági  szektorok  átlagos  jövedelmezőségéről,  a  szektorra  jellemző csődkockázatokról, 
eladósodottságról,  amely  meghatározza  az  elérhető,  potenciális  banki  hozamok  számszerűsítését.  Ennek 
eredményeképpen a bankban létrehozható a hitelezési korlátok újfajta rendszere, új hitellimit számítási módszertan. 

A  benyújtott  tanulmányban  alap‐ és  alkalmazott  kutatásra  való törekvések  szerepeltek.  Összességében  azonban 
megállapítható volt, hogy a tanulmány megállapításai között nem szerepel újszerű, tudományos bizonytalanságot 
feloldó gondolat. A tanulmányban nem került sor módszeres, tudományos kutatási eljárásra. A benyújtott „Kutatás‐
alkalmazási  összefoglaló” prezentáció diaképein  azonban  alkalmazott  kutatási  eredménynek minősíthető az  új 
hitellimit‐számítási  módszertan,  illetve  a  részletes  ismertetés  alapján  feltételezhető,  hogy  módszeres  kutatói 
tevékenységre  kerülhetett  sor,  azonban  ennek  megalapozását  igazoló dokumentációja  nem  lett  benyújtva.  A 
prezentációt  a Megrendelő bank  készítette,  amiben  nincs  utalás  arra,  hogy  a  prezentáció alapján  elvégzett  új 
módszertan  kidolgozásában  a  bankon  kívül  más  kutatószervezet  is  részt  vett  volna.  Nem  állapítható meg 
egyértelműen ahogy nem is zárható ki, hogy a mellékelt prezentációban szereplő kutatás a mellékletként csatolt 
szerződés keretében történt meg. A minősítés ezért részben kutatás‐fejlesztésnek tekinthető. 
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Nem minősült K+F‐nek

Társadalomtudományok
1. A kutatás célja a vállalaton belüli  információáramlás vizsgálata, vállalaton belüli közösségek formálódása, elégedettség, felmondás 

előrejelzés,  csoportkockázati  elemzés,  házon  belüli  munkanélküliség,  felelősség‐szerepkör‐jogosultság  anomália,  motivációelemzés, 
átszervezés‐szimuláció témaköreinek  feltárása  volt.  A  kutatás  eredményeinek  informatikai  modellezése  és  annak  beillesztése  a  vállalati 
struktúrába jelentették a további célokat.

A bizonytalanság és a hipotézis megfogalmazása hiányzott a  tanulmányból, az utólagos, Adózó által megkért  lektori  vélemény  tartalmazott 
konkrét,  szakmai  információkat  a  fentiekre  vonatkozóan, melyek  a  tevékenység  K+F  jellegét  alátámasztanák.  A  lektori  véleményben
foglalt hipotézisek, a modellalkotásra vonatkozó cél és megvalósítási  folyamat nem képezték  részét a  tanulmánynak,  így, bár a 
lektori vélemény kiegészítő információkat tartalmazott, a szerződés szerint végzett tevékenység nem volt besorolható a K+F típusaiba, 
ezen információk nélkül szervezeti diagnózisnak volt tekinthető a dokumentációban bemutatott tevékenység.

2. A kutatás fókuszában egy kísért vásárlás végrehajtása állt, amelynek keretén belül célul tűzték ki a vásárlás teljes útjának végigkísérését a 
boltban: a bolt mely pontján vannak nem kielégített elvárások, milyen eszközök, speciális megoldások, esetleg új módszerek segítségével lehet 
a vásárlói elégedettséget és ezáltal a lojalitást tovább növelni.

Kérdésként merül fel, hogy a bemutatott piackutatás része‐e bármilyen, a bemutatottakon túlnyúló K+F munkának, melyre vonatkozóan csak 
nehezen értelmezhető utalásokkal találkozhattunk a tanulmányban. Alaposan kivitelezett piackutatási folyamatról volt szó, melynek bizonyos 
megállapításai K+F folyamatokra utaltnak (pl. új klaszterek tipizálása, új motivációs összefüggések feltárása), ezek azonban nem voltak kifejtve a 
dokumentációban. Hiányoztak továbbá bizonyos részei a dokumentációnak: a szerződésben ígért jegyzőkönyveket, hasznosíthatósági elemzést 
és költségelemzést nem  tartalmazott a dokumentáció. A kulcsinformációk  és dokumentumok hiányában nem    volt K+F‐nek
tekinthető a bemutatott tevékenység.
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Nem minősült K+F‐nek

Infokommunikáció

1. Nem  felelt  meg  a  K+F  tevékenységre  vonatkozó követelményeknek  az  a  projekt,  amelynek  célja  IT  tesztelési 
környezet  és  módszertan  fejlesztése.  A  kutatási  jelentés  a  teszteléssel  kapcsolatos  meglevő ismeretek 
összefoglalását,  valamint  a  teszteléssel  kapcsolatos  helyzetfeltárást,  javaslattételt,  folyamatterveket  tartalmazott. 
Nem  tartalmazott  azonban  a  jelentés  semmilyen  konkrétumot  az  adott  feladattal  kapcsolatban,  a  ténylegesen 
elvégzett  tevékenység  ismertetése  hiányzott.  Nem  igazolták,  hogy  K+F  tevékenységre  volt  szükség  a  tesztelési 
feladat kidolgozásához.

2. Egy másik projekt célja  interaktív tudásközpont kiépítése volt, azaz egy természetes nyelven kommunikálni képes 
általános  célú információs  központ  létrehozása.  A  dokumentumok  szerint  csak  a  tudással  kapcsolatos, meglévő
ismereteket  foglalták  össze;  nem  mutatható ki  a  már  létező tudásra,  adatokra  támaszkodó kutatás‐fejlesztési 
tevékenység, amely új, gyökeresen hatékonyabb rendszer kiépítéséhez vezetne.

3. Szakvéleményt kértek továbbá egy szoftver megoldással kapcsolatban, amely szoftver a dolgozói juttatási rendszer 
megoldatlan  problémáinak  feltárását  és  egy  dolgozói  juttatási  rendszer megvalósítását,  tesztelését,  prototípus 
elkészítését foglalta magában. Az iratok alapján nem oldottak meg elméleti problémákat, csupán a piacon kapható
szoftvert alkalmazták a vállalati követelményeknek és a változó jogszabályoknak megfelelően. Nem volt kimutatható
a műszaki bizonytalanság, amelyet meg kellett volna oldani, egyszerű rutinfeladatról volt szó.
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MISZ észrevételek (2012 június)

Figyelembe vett javaslatok:
• Egy projekt több tudományterületet is felölelhet (multidiszciplinaritás).
• A  prototípusnak  csak  a  kereskedelmi  célú tesztelése  nem  K+F  

alapesetben.
• A  közösen  végzett K+F  tevékenység  fogalma  az NGM  álláspontjára  is 

figyelemmel pontosításra került.

További megfontolást igénylő kérdések:
• A  fellebbezési  lehetőség  hiánya  az  SZTNH  országos  hatáskörű szerv 

mivoltból fakad.
• Az  „újdonság” fogalmának  területi  aspektusa  óvatos  megközelítést 

igényel.
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