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ELŐSZÖR IS TISZTÁZZUK, HOGY MI A KUTATÁS-FEJLESZTÉS
ÉS AZ INNOVÁCIÓ!

Jogi háttér:  2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, a fejlesztésről és az innovációról

(Innovációs törvény = magyar innovációs keretrendszer alapszabályai)

1. Kutatás-fejlesztés (K+F):   Új ismeretek megszerzése üzleti célú hasznosítási igény nélkül (alapkutatás), 

vagy új ismeretek megszerzése új termékek és technológiák fejlesztéséhez 

(alkalmazott kutatás), vagy meglévő ismeretek új egyedi kombinációja 

az új termékek és technológiák kifejlesztéséhez 

(kísérleti fejlesztés - prototípusfejlesztés).

2. Vállalati innováció (I):   Azon tudományos, műszaki, kereskedelmi, szervezési intézkedések összessége, 

amelyek az új vagy továbbfejlesztett termékek és szolgáltatások létrehozásához, 

iparszerű alkalmazásához, piacra viteléhez, kereskedelmi célú hasznosításához 

szükségesek.

A kutatás-fejlesztés és az innováció tehát a „vállalati innovációk” egymástól jól elkülönülő, 

az esetek nagy részében azonban egyben egymásra épülő területe = (K+F) + I
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MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT AZ INNOVÁCIÓ 
A VÁLLALKOZÁSOKNAK?

Az innováció két területen biztosít előnyöket a vállalkozásoknak:

Közvetett előnyök, amelyek az üzleti tevékenység során lesznek elérhetőek: 

•  Lehetővé teszi az innováció fókuszú vállalati működés megteremtését. 

•  Lehetőséget ad a versenyképesség megtervezésére.

•  Felgyorsítja a versenyképesség megszerzését, piaci érvényesítését.

•  Egyedi, korszerű termékek és szolgáltatások nagy hozzáadott értéket, jövedelmet biztosítanak.

Közvetlen előnyök, amelyek a szabályozási rendszer kihasználásával érhetőek el:

•  Lehetővé teszi az adóalap csökkentését (TAO, helyi iparűzési adó, innovációs járulék).

•  A pályázati rendszeren keresztül az átlagnál kedvezőbb támogatási feltételeket biztosít.

•  Javítja a megtérülést.

•  Kevesebb saját forrás előteremtését igényli.

Az innováció korábban még soha nem biztosított annyi előnyt a vállalkozásoknak, mint jelenleg. 
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FORD T-MODELL

Henry Ford közeli munkatársaként Galamb Józsefnek döntő szerepe volt a T-modell tervezésében.

 

Új autó

Új műszaki megoldások

Népautó: Az autó luxuscikknek számított, ezért a cél: „Mindenki számára elérhető legyen az autó”

Alacsony előállítási költség

Alacsony ár
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ELSŐ GYÁRTÓSOR – SOROZATGYÁRTÁS

Henry Ford közeli munkatársaként Galamb Józsefnek döntő szerepe volt a T-modell tervezésében.

 

Megrendelések megnövekedtek - Megoldást kellett találni a gyártás gyorsítására.

Eredmény: SOROZATGYÁRTÁS

                   • Első gyártósor (apró részekre bontott műveletek)

                   • Új módszerek (Például az alkatrészek az összeszerelés sorrendjében érkeztek futószalagon)

                   • Magas szintű szervezettség (Feladatok azonos ütemidővel történő azonosítása)

                   •  Betanított munkák (Szakemberek mellett döntően betanított munkások dolgoztak 
egy-egy műveletet elvégezve)
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PÉLDÁK 1.

• Regionális jelentőségű projekt 

Mikrochipes azonosítási rendszer az egészségügyi textíliák mosásában. A rendszer működtetésének az alapja egy 

chipes rendszer, amely beépítésre kerül a textíliákba, valamint egy egyedi fejlesztésű informatikai háttér.

A rendszer az egészségügyi mosodai termékek elszámolási és nyilvántartási rendszerének automatikus azonosítási

és nyomonkövetési funkciókkal történő azonosítási, és dokumentálásái háttere került kialakításra. 

    •   Versenyképesség

    •   Energiatakarékosság

    •   Költségcsökkentés

    •   Környezeti fenntarthatóság

A projekt régiós jelentőségű, és az eredmények vállalati- és regionális szinten érvényesülnek. 
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PÉLDÁK 2.

• Nemzetközi jelentőségű projekt 

A konzerviparban széles körben alkalmazható, saját fejlesztésű hőkezelési technológia megvalósítása, és ezek ipari 

szintű alkalmazásához szükséges felhasználási feltételek kialakítása. A fejlesztés célja egy olyan új, indukciós elven 

működő hőkezelési technológia összeállítása és optimális beállítása, mely leginkább megfelel az ipari alkalmazás

igényeinek.

    Eredmények:

    •   Versenyképesség

    •   Energiatakarékosság

    •   Költségcsökkentés

    •   Vízfelhasználás csökkentése (amely a konzerviparban jelentős)

    •   Csapadékszegény területeken az indukciós hőkezelési eljárás alkalmazása 

    •   Környezeti fenntarthatóság

A projekt regionális és nemzetközi jelentőségű, és az eredmények nemzetközi szinten várhatóak. 
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MELYEK A JOGSZABÁLYI KERETEK, ÉS MIÉRT ÉRDEMES
ISMERNI EZEKET?

A vállalati innováció egész folyamata jól és körültekintően szabályozott, ezért hatékony módszertan 

csak a kapcsolódó jogszabályok1 ismeretére és alkalmazására épülhet: 

•  Innovációs törvény: Hogy tisztában legyünk mit is végzünk, mert ez határozza meg a továbbiakat

•  SZTNH2 K+F módszertani útmutató: Hogy a K+F+I célnak megfelelő módszertan szerint építkezzünk

•  SZTNH K+F minősítési rendelet: Hogy megszerezhessük az adó- és a pályázati rendszer kulcsát

•  Aktuális pályázati lehetőségek: Hogy a projekt fi nanszírozása a legkedvezőbb forrásokkal valósuljon meg.

•  Számviteli törvény: Hogy a projekt lebonyolítását jól adminisztráljuk

•  Adójogszabályok (TAO, helyi iparűzési adó): Hogy az adókedvezményeket kihasználhassuk

•  Iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok: Hogy a hatékony védelmet biztosítani tudjuk

Megjegyzések: 

1 – A jogszabályok pontos elnevezését a prezentáció 4. fejezete tartalmazza

2 – SZTNH = Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
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MILYEN A SIKERES VÁLLALATI INNOVÁCIÓ?

• Valós piaci igényt szolgál ki 

• Igazodik a vállalat lehetőségeihez 

• Racionális és reális munka- és erőforrás terve van 

•  Időben rendelkezésre állnak az elérhető legkedvezőbb pénzügyi források 

•  Megvalósítása során igénybe vették a pályázati és az adókedvezményeket 

•  Védelme és hasznosítása célirányos jogi  eszközökkel biztosított 

• Kockázatának megfelelő megtérülése van



2016

Az innováció a gyakorlatban
AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN

Hogyan működik ez 
a hétköznapokban?
Az innováció gyakorlati megvalósítását innováció menedzsmentnek hívjuk:

1. lépés: Innovációs stratégia kialakítása

2. lépés: Projektgenerálás

3. lépés: K+F minősítés megszerzése

4. lépés: Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása 

5. lépés: Projektfi nanszírozás megteremtése 

6. lépés: Projektmenedzsment 

7. lépés: Iparjogvédelmi szerződések létrehozása 

8. lépés: Adókedvezmények érvényesítése 

9. lépés: Megtérülés elemzése 

+1. lépés: Innováció menedzsment oktatása

2. rész

Az innováció gyakorlati megvalósítását innováció menedzsmentnek hívjuk:Az innováció gyakorlati megvalósítását innováció menedzsmentnek hívjuk:

10



Kutatás-fejlesztés és innováció a gyakorlatban
GYAKORLATI  MÓDSZERTAN VÁLLALKOZÁSOKNAK

11 2016

1. lépés:

INNOVÁCIÓS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

Alakítsd ki a stratégiát!

Funkciója:  A cég adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési koncepció kialakítása

Miért szükséges: Az üzleti szempontból is hatékony innovációs tevékenység lebonyolításának az adott cég 

adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési stratégia kialakítása, a fejlesztési stratégiának megfelelő 

fejlesztési elképzelések (projektötletek) azonosítása elengedhetetlen feltétele. Az auditált stratégia előnyt jelent 

a vissza nem térítendő támogatásokra irányuló pályázatokban.

Tartalma: 
•  Átvilágításra és elemzésre kerül a cég kínálata, műszaki-technikai adottságai, humán erőforrásai, partnerei, 

piaci helyzete, konkurenciája.

•  Meghatározásra kerülnek a cég erősségei, gyengeségei, lehetőségei, fenyegetettségei.

•  Felállításra kerül a cég adottságaira és lehetőségeire irányuló fejlesztési és üzleti terve.

•  Azonosításra kerülnek a fejlesztési terv részét képező fejlesztési projektelképzelések.

•  Elkészül a cég MS CEN/TS 16555 szabványnak megfelelő innováció irányítási átvilágítása, valamint annak auditálása.

STRATÉGIA
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2. lépés:

PROJEKTGENERÁLÁS

Dolgozd ki versenyképesnek tűnő ötleted!

Funkciója:  Az innovációs projektek üzleti célú hasznosításának előkészítése

Miért szükséges: Az innovációs projektek tartalmának és felépítésének szabályai vannak, ezért csak azok 

a projektek minősülnek kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektnek, amelyek ezek szerint a szabályok szerint 

kerülnek felépítésre és megvalósításra.

Tartalma: 
•  Az innovációs stratégiából kiválasztásra kerül, azaz innovációs/fejlesztési projekt elképzelés/ötlet, melynek 

megvalósítása soron következik.

•  Felállításra kerül az adott projekt megvalósításhoz szükséges részletes kutatás-fejlesztési vagy innovációs 

feladat- és erőforrás-, valamint fi nanszírozási terv. 

•  Kialakításra kerül a projekt megvalósítás alapdokumentuma, egy lehetséges lebonyolítási forgatókönyv (projektterv). 

Ez tartalmazza a szükséges feladatokat, lebonyolítási ütemtervüket, várható költségeiket.

PROJEKTGENERÁLÁS
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3. lépés:

K+F MINŐSÍTÉS MEGSZERZÉSE

Minősítsd projekted, szerezd meg a K+F tanúsítványt!

Funkciója:  A hivatalos kutatás-fejlesztési és innovációs minősítés megszerzése

Miért szükséges: Az érvényes jogi szabályozás szerint csak a hivatalos K+F tanúsítvánnyal rendelkező projektek 

tekinthetők olyan valós kutatás-fejlesztési vagy innovációs projektnek, melyekre adókedvezmények igényelhetők, 

vagy a kedvező fi nanszírozást biztosító vissza nem térítendő támogatások pályázhatók.

Tartalma: 
•  Hivatalos minősítési kérelem elkészítése, az előzetes létrehozott projektterv alapján.

•  Hivatalos minősítési eljárás lebonyolítása, képviselet az SZTNH előtt.

MINŐSÍTÉS
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4. lépés:

IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI
ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA

Biztosítsd a védelmed, tisztázd a jogi helyzeted!

Funkciója:  Az innovációs projekt alapját képező szellemi alkotás és a tervezett hasznosítás jellegének megfelelő

jogi védelem megszerzése. Jogi tisztaság vizsgálata.

Miért szükséges: A szellemi alkotások csak a célnak megfelelő védelem biztosítása mellett vihetők üzleti hasznosításba.

Tartalma: 
•  Kialakításra kerül a projekt jellegének és a tervezett/lehetséges hasznosítási módjának megfelelő védettséget 

biztosító jogi konstrukció. Kiválasztásra kerül a célnak megfelelő védelmi forma.

•  Lebonyolításra kerül az újdonságtartalom és a jogképesség meghatározásához szükséges kutatás.

•  Elkészítésre kerülnek a hivatalos eljáráshoz szükséges magyar és külföldi jogi beadványok.

•  Lefolytatásra kerülnek a hivatalos eljárások.

JOGI VÉDELEM
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5. lépés:

PROJEKTFINANSZÍROZÁS MEGTEREMTÉSE

Szerezd meg a kedvezményes pénzügyi forrást!

Funkciója:  A projekt megvalósításához, a hasznosítás előkészítéséhez szükséges, lehetőség szerint kedvezményes 

pénzügyi források biztosítása

Miért szükséges: A kutatás-fejlesztési és az innovációs projektek átlagosnál nagyobb megvalósítási kockázatuk

és jobb megtérülésük miatt, a fi nanszírozás terén egyedi megközelítést igényelnek. Ehhez a pályázati rendszer 

jó támogatásokat biztosít. 

Tartalma: 
•  Megvalósítási tanulmány és/vagy hitelkérelem és/vagy pályázat elkészítése

•  Finanszírozó felkutatása

•  Befektetési, hitelfelvételi és/vagy pályázati eljárás lefolytatása

•  Finanszírozási szerződések megkötése

FORRÁSSZERZÉS
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6. lépés:

PROJEKTMENEDZSMENT

Szakszerűen és hatékonyan bonyolítsd le a projekted!

Funkciója:  A projektek célirányos, hatékony és szakszerű megvalósításának biztosítása

Miért szükséges: Az innovációs projektek sikerességében, összetettségük miatt, az átlagosnál nagyobb szerepe 

van a célirányos, hatékony és szakszerű lebonyolításnak. A K+F adókedvezmények csak akkor vehetőek igénybe, 

ha a projekt a tanúsításnak megfelelően kerül lebonyolításra.

Tartalma: 
•  A projektirányítás szakmai támogatása

•  A humán, a műszaki és a pénzügyi erőforrások felhasználásának ellenőrzése

•  A megvalósítási ütemterv nyomon követése

•  A projektdokumentáció vezetése

•  A teljesítések, az elszámolások és a forráslehívások bonyolítása

•  A hasznosítással összefüggő marketing feladatok bonyolítása

•  Számviteli nyilvántartással kapcsolatos feladatok támogatása

KIVITELEZÉS
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7. lépés:

IPARJOGVÉDELMI SZERZŐDÉSEK LÉTREHOZÁSA

Építsd ki a hasznosítási feltételeket!

Funkciója:  A hasznosításhoz szükséges és megfelelő jogi feltételek kialakítása

Miért szükséges: Az innováció során létrejövő szellemi termékek üzleti célú hasznosítása a célnak megfelelő

iparjogvédelmi keretek felállítása és alkalmazása mellett történhet. Ennek eszközei az iparjogvédelmi és szerzői jogi 

tartalmú szerződések. 

Tartalma: 
•  Az üzleti célnak megfelelő jogi konstrukció kialakítása.

•  A jogi konstrukciónak megfelelő szerződések elkészítése.

•  A szerződéses jogviszony megfelelő lajstromokba történő bevezetése.

SZERZŐDÉSEK
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8. lépés:

ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Vedd igénybe az adókedvezményeket!

Funkciója:  Az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek ellenőrzése

Miért szükséges: Az adókedvezmények igénybevétele feltételekhez kötött, ezek teljesítését célszerű ellenőrizni

a kedvezmények érvényesítése előtt. 

Tartalma: 
•  K+F tanúsítvány rendelkezésre állásának, ennek hiányában a szükséges feltételek teljesülésének ellenőrzése:

K+F kategóriába besorolható, saját tevékenység körében végezték.

•  Az innovációs projektterv és a projektmenedzsment dokumentáció összevetése.

•  Feladatok bizonylatolásának, valamint a rendelkezésre álló bizonylatok tartalmának ellenőrzése.

•  Számviteli nyilvántartás ellenőrzése.

•  Korrekciós tényezők meghatározása, adóalap korrekció kiszámítása, dokumentálása.

•  Könyvvizsgálói audit lefolytatása.

ADÓKEDVEZMÉNY
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9. lépés:

A MEGTÉRÜLÉS ELEMZÉSE

Elemezd az innovációs projekted pénzügyi hatásait! Korrigálj, ha szükséges!

Funkciója:  Az innovációs projekt gazdasági racionalitásának ellenőrzése

Miért szükséges: Az innovációs projektek megvalósításának célja az átlagot meghaladó hozzáadott érték 

és jövedelem realizálása. A projekt megvalósítását követően már ismert a fejlesztés teljes volumene, ezért a fejlesztési 

eredményekből származó bevételek elemzése alapján ellenőrizhető a projekt jövedelemtermelése és megtérülése. 

Tartalma: 
•  Fejlesztés számviteli nyilvántartásának ellenőrzése (teljes projekt volumen megállapítása)

•  Fejlesztésből származó bevételek számviteli nyilvántartásának ellenőrzése, kialakítása

•  Fejlesztésből származó jövedelem meghatározása (önköltség és jövedelem megállapítása)

•  Megtérülési számítások elkészítése, elemzése

•  A projekt fenntartásával kapcsolatos javaslatok

ÉRTÉKELÉS
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+1. lépés:

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT OKTATÁSA

Tanuld meg, hogyan érdemes ezt csinálni!

Funkciója:  Az innováció gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzése

Miért szükséges: Nem szükséges, de előnyös. Az innováció menedzsment tanulható, és a gyakorlatban 

jól alkalmazható. Így szakértő igénybevétele nélkül is folytatható, vagy szakértői segítséggel, a gyakorlatban 

még hatékonyabban alkalmazható. 

Tartalma: 
•  Elméleti oktatás saját módszertannal, a MSZ CEN/TS 16555 szabványra is fókuszálva

•  Gyakorlati oktatás a projektgenerálás, a K+F tanúsítás és projektmenedzsment területén

•  Projektek közös bonyolítása a gyakorlati oktatás kiegészítésére

OKTATÁS
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Esettanulmányok

1. Első esettanulmány: Édesipari projekt

2. Második esettanulmány: Gyógynövényipari projekt

3. Az esettanulmányokban szereplő projektek megtérülése

3. rész
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 Második esettanulmány: Gyógynövényipari projekt

 Az esettanulmányokban szereplő projektek megtérülése
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1. ESETTANULMÁNY

Édesipari projekt

Eset leírása:  Édesipari ágazatban működő ügyfelünk 2011-ben meg kívánta újítani 

termékszerkezetét. Ehhez először új sütési technológia bevezetésével 

korszerűsítenie kellett a gyártás technológiai feltételeit. Ezt követően 

az új sütési technológiára alapozva a nemzetközi piacon is versenyképes 

új termékeket kívánt kifejleszteni. A társaság célja a projekt kedvező 

fi nanszírozási feltételeinek kialakítása volt.

Feladat:  A feladat a fejlesztés innovációs projektként történő megfogalmazására 

(projektgenerálásra), a projekt megvalósításhoz szükséges 302,5 millió 

forint (50%) vissza nem térítendő, innovációs támogatás megszerzésére, 

valamint a fejlesztés megvalósításához szükséges innovációs és pénzügyi 

projektmenedzsment feladatok lebonyolítására irányult. 

Eredmény:  A társaság az 50%-os támogatottsággal megvalósított fejlesztésre 

alapozva, az időközben bevezetett népegészségügyi szabályozásnak 

megfelelően, 3 éve alatt megújította termékszerkezetét.

  Édesipari ágazatban működő ügyfelünk 2011-ben meg kívánta újítani 

SIKERREL
MEGOLDVA
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2. ESETTANULMÁNY

Gyógynövényipari projekt

Eset leírása:  A gyógynövényipari ágazatban működő társaság saját forrásaira alapozva 

folyamatosan fejleszti termékszerkezetét és gyártási technológiáját. 

Mivel a fejlesztések jelentős tőkeigénnyel bírnak, ezért a társaság kedvező 

feltételekkel elérhető fejlesztési forrásokat szeretett volna bevonni a 

fejlesztések pénzügyi terheinek csökkentése céljából. A társaság célja az 

innovációhoz elérhető vissza nem térítendő támogatások felkutatása, 

és minél szélesebb körben történő bevonása volt.

Feladat:  A feladat a termék- és technológiai fejlesztések innováció projektként 

történő megfogalmazása (projektgenerálás), a megfelelő vissza nem 

térítendő támogatások felkutatása, valamint az ezek igénybevételével 

szükséges innovációs pályázatok teljes körű lebonyolítása volt.

Eredmény:  A közös erőfeszítések eredményeként, a társaság 2 pályázat keretében, 

mintegy 150 millió forint összegű kedvező fejlesztési forráshoz jutott. 

Ezzel fel tudta gyorsítani a termék- és a technológiai fejlesztéseket. 

  A gyógynövényipari ágazatban működő társaság saját forrásaira alapozva 

SIKERREL
MEGOLDVA
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GLÓSZ ÉS TÁRSA:
24 ÉV AZ INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT SZOLGÁLATÁBAN

A bemutatott innováció menedzsment technológiát társaságunk fejlesztette ki. 
Erre épülő szolgáltatásunk biztosítja a sikeres innováció menedzsmenthez 
szükséges feltételeket:

•  Társaságunk 24 éves múltja nagy tapasztalati tőkét biztosít

•  Rendelkezünk a megvalósításhoz szükséges jogi és gazdasági technológiákkal

•  Egy kézből tudjuk biztosítani a lebonyolításhoz szükséges feltételeket 

•  Széles körű jogi, projektmenedzsment és fi nanszírozási kapcsolatrendszerünk van

•  Hatékonyan tudjuk képviselni cége érdekeit a megvalósítás teljes folyamatában

Hitvallásunk - Gazdálkodás a szellemi tulajdonnal

"A szellemi tulajdonnal való gazdálkodás az a folyamat, melynek során a szellemi alkotásból szellemi tulajdon lesz, 
a szellemi tulajdon pedig a magán- és a közérdeket szolgáló jövedelemtermelő eszközzé válik. 
Tudásunk és tapasztalatunk segítség ezen az úton.”        Kiss János József magyar és európai szabadalmi ügyvivő
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A prezentációban ismertetett innováció menedzsment technológia a Glósz és Társa Kft. saját fejlesztése és tulajdona, amely 

a Glósz és Társa Kft. javára védelem alatt áll. A kiadvány másolása, sokszorosítása, a kiadványban ismertetett eljárások 

alkalmazása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli felhasználást a törvény bünteti, ezért 

jogi eljárást von maga után. Copyright © Glósz és Társa Kft. 2015 Minden jog fenntartva!

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Elérhetőségeink:

Glósz Andrea  ügyvezető igazgató
mobil: +36 (30) 992-6156  •  e-mail: glosz.andrea@glosz.hu

Kiss János József  magyar és európai szabadalmi ügyvivő, iparjogvédelmi és innovációs szakmérnök
mobil: +36 (30) 977-5932  •  e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu

Központ: +36 (1) 302-4443  •  +36 (1) 302-4448  •  glosz@glosz.hu

Részletes információk:

Pénzügyi-, gazdasági-, és pályázati tanácsadás: www.glosz.hu

Innováció: www.innovacio-menedzsment.hu

Innovációs és iparjogvédelmi tanácsadás: www.jlo.hu

Hitelképesség és hitellehetőségek: www.gloszestarsa.hu


