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Miért kutatás-fejlesztés és innováció?

Mert a hazai gazdaságpolitika kiemelten kezeli a vállalati kutatás-fejlesztés 
támogatását

25 % közvetlen tőketámogatás érhető el egyedi kormánydöntési rendszerben, 
nagy- és multinacionális vállalatoknak

35-65 % közvetlen tőketámogatás érhető el európai uniós társfinanszírozásban, 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

65-100 % közvetlen tőketámogatás érhető el egyetemi konzorciumi megállapodásokkal,
vállalkozási mérettől függetlenül
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Miért kutatás-fejlesztés és innováció?

Mert a hazai adórendszer adókedvezményekkel támogatja 
a vállalati kutatás-fejlesztést

10 % adókedvezmény a kutatás-fejlesztési projektek költségeihez, vállalakozási mérettől 
függetlenül

4 adónemben is igényelhető adókedvezmények

Adózási kockázat felmérését és csökkentését támogató közigazgatási eljárások
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Miért kutatás-fejlesztés és innováció?

Mert a hazai jogrendszer támogatja a vállalati kutatás-fejlesztések 
megvalósítását

Magyarországon a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő, részletes és önálló jogi szabályozás 
van a kutatás-fejlesztésre és az innovációra, a szellemi alkotásokra és ezek hasznosítására.

Magyarország tagja minden olyan nemzetközi és regionális egyezménynek, amelynek 
meghatározó szerepe van a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység, valamint a szellemi 
alkotások terén.

A magyar közigazgatási eljárás előnyben részesíti a kutatás-fejlesztési projektek 
lebonyolítását.
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Miért kutatás-fejlesztés és innováció?

Mert itthon kiváló feltételrendszer áll rendelkezésre a kutatás-fejlesztési 
tevékenységhez

Külön önálló közigazgatási rendszer van a kutatás-fejlesztés lebonyolításhoz

Közel 100 ipari park kínál jó feltételeket a betelepüléshez

Minden nagyvárosnak saját egyeteme és egyetemi kutatóhelye van

Nemzetközi szintű felső- és középfokú oktatás van
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Kérdésük, kérésük esetén, 
készséggel állunk rendelkezésre!

Elérhetőségeink:
Innovációs és iparjogvédelmi szakértőnk:
Kiss János József
mobil: +36(30)977 5932
e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu

Részletes információk:
Pénzügyi tanácsadás: www.glosz.hu
Innovációs és iparjogvédelmi tanácsadás: www.glosz.eu

Figyelem! 
A	jelen	prezentációban	ismertetett	innovációs	menedzsment	technológia	a	Glósz	és	Társa	Kft.	saját	fejlesztése,	
amely	a	Glósz	és	Társa	Kft.	javára	védettség	alatt	áll.	A	Glósz	és	Társa	Kft	Copyright	2018.	Minden	jog	fenntartva.	
A	prezentáció	másolása	és	sokszorosítása,	a	leírt	eljárások	alkalmazása	csak	a	tulajdonos	engedélyével	lehetséges.	
Az	engedély	nélküli	felhasználás	a	szellemi	tulajdon	bitorlását	jelenti,	ezért	jogi	eljárást	von	maga	után.



Több mint 25 év 
értékteremtő tapasztalata 
a gyakorlatban

lépésről, lépésre!
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