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Vállalatunk és a kutatás-fejlesztés? 
Kérdések, aggályok és válaszok!

Tudástár   
© Glósz és Társa Kft.



Vállalati innováció menedzsment?
Szükséges ez nekünk?

KÉRDÉSEK, AGGÁLYOK, VÁLASZOK ÉS  MEGOLDÁSOK!



1. KÉRDÉS:

Van nálunk egyáltalán
kutatás-fejlesztés?
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Van nálunk egyáltalán kutatás-fejlesztés?

Alapvetések:

1.  Kísérleti fejlesztés: a meglévő ismeretek új, egyedi kombinációja, 
melynek a megvalósítása kísérletezést igényel

2.  Új: azonos formában és/vagy tartalommal nem ismert 
(nem része a technika állásának)

3.  Kísérletezést igényel: a megvalósítása nem kézenfekvő 
(nem része a mérnök köteles tudásának)

4.  Egyedi kombináció a végeredmény: prototípus 
(amely lehet egyszeri nagy értékű, vagy sorozatgyártásra előkészített termék) 
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Van nálunk egyáltalán kutatás-fejlesztés?

Termelővállalatokra jellemző
kutatás-fejlesztési projektek típusai:

•  Termékszerkezet bővítése, olyan új termékkel, 
amelyek nem csak standard megoldásokat tartalmaznak

•  Egyedi megrendelések kiszolgálása, amely a standard megoldások 
mellett egyedi fejlesztéseket is tartalmaznak

•  Gyártástechnológiai fejlesztések és/vagy megoldások alkalmazása, 
amelyek nem kézenfekvők
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Van nálunk egyáltalán kutatás-fejlesztés?

VÁLASZ:

    Igen,
            van Önöknél
kutatás-fejlesztés!



2. KÉRDÉS:

Hogyan határozzuk
meg egy vállalati 
kutatás-fejlesztési 
projekt tartalmát?
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Hogyan határozzuk meg egy vállalati kutatás-fejlesztési projekt tartalmát?

A kutatás-fejlesztési projekt feladatain keresztül 
(egy gyakori levezetés a termelővállalatoknál):

1. rész:  Előkészítés – célok és lehetséges megoldások meghatározása, 
kutatások

2. rész:  Tervezés – lehetséges kiviteli alakok (megoldások) kidolgozása

3. rész:  Kísérletezés – gyártás, tesztelés, értékelés, módosítások 
(„n” számú változat)

4. rész:  Prototípus véglegesítése – know-how dokumentáció 
véglegesítése, engedélyezés, gyártás-előkészítés

5. rész:  Zárás – számviteli dokumentáció zárása, vagyonértékelés, 
hasznosítás előkészítése
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Hogyan határozzuk meg egy vállalati kutatás-fejlesztési projekt tartalmát?

A kutatás-fejlesztési projekt erőforrásain 
és elszámolható költségein keresztül:

1. elem:  kutatás-fejlesztésben résztvevő projektszervezet
– időarányos munkabér és közterhei

2. elem:  kutatás-fejlesztés során felhasznált anyagok költségei
– alap- és segédanyagok bekerülési költsége

3. elem:  kutatás-fejlesztésbe bevont külső vállalkozók
– anyagjellegű ráfordítások bekerülési költsége

4. elem:  kutatás-fejlesztéshez vásárolt és/vagy igénybevett 
eszközök – beruházási költség vagy időarányos ÉCS
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Hogyan határozzuk meg egy vállalati kutatás-fejlesztési projekt tartalmát?

       A kutatás-fejlesztés
  felhasznált erőforrásai
           = elszámolt
   költségek összesen!



3. KÉRDÉS:

Mit értünk Mi 
a vállalati innováció
menedzsmenten?
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Mit értünk Mi a vállalati innováció menedzsmenten?

Meghatározása 
A vállalati működési területek összehangolt 
működése, hogy a vállalati K+F+I projektek 
hatékonyan valósuljanak meg

Milyen vállalati területeket érint  
Stratégiai tervezés, kutatás-fejlesztési szervezet, 
pénzügyi-számvitel, ipar- és/vagy szerzői jogvédelem



12

Mit értünk Mi a vállalati innováció menedzsmenten?

Milyen részei vannak:

1. rész:  Innovációs stratégiai tervezés 
(céloknak megfelelő projektek azonosítása)

2. rész:  Projektgenerálás 
(elvi alapok, munka-, feladat-, erőforrás és költségterv felállítása)

3. rész:  Kutatás-fejlesztési tanúsítás 
(KF tanúsítvány megszerzése, adókedvezményhez)

4. rész:  Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása 
(kutatások, célnak megfelelő bejelentések elkészítése)

5. rész:  Finanszírozás megteremtése 
(kedvezményes források bevonása)
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Mit értünk Mi a vállalati innováció menedzsmenten?

  6. rész:  Projektmenedzsment 
(a fejlesztés szakszerű lebonyolítása, számvitel, pénzügy)

  7. rész:  Szellemi alkotás materializálása 
(hasznosítás műszaki-technikai előkészítése)

  8. rész:  Szellemi alkotás vagyonértékelése 
(hasznosítás gazdasági előkészítése)

  9. rész:  Iparjogvédelmi szerződések létrehozása 
(hasznosítás jogi előkészítése)

10. rész:  Adókedvezmények érvényesítése 
(adórendszer lehetséges kedvezményeinek igénybevétele)

11. rész:  Megtérülés elemezése 
(kontroling, hasznosítás feladása, módosítási javaslatok)
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Mit értünk Mi a vállalati innováció menedzsmenten?

KONKLÚZIÓ:

                Bármelyik rész
    önállóan is működtethető, 
            de a részek együtt biztosítják 
         az összes elérhető előnyt!



4. KÉRDÉS:

Milyen hasznunk
származna
Önöknek ennek
az alkalmazásából?
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Milyen hasznunk származna Önöknek ennek az alkalmazásából?

Nem számszerűsíthető hatások:

1.  A nem megtérülő innovációs ötletek előre kiszelektálásra kerülnek objektív alapon

2.  A jogi szempontból aggályos innovációs ötletek kiszelektálásra 
kerülnek objektív alapon

3.  Megteremtődnek a projekt valós értékének nyilvántartási, 
és megtérülésének számítási feltételei

4.  Megfelelő módon dokumentálásra, és a célnak megfelelően 
védelemre kerülnek a létrehozott szellemi alkotások

5.  Az adóigazgatási eljárások számára átlátható és kezelhető számviteli 
nyilvántartás jön létre

6.  A K+F projektek megvalósítása jól nyomon követhető, jól irányítható

7.  Megteremtődnek a technológiatranszfer (alternatív hasznosítás) 
szükséges feltételek
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Milyen hasznunk származna Önöknek ennek az alkalmazásából?

Számszerűsíthető hatások – 100 millió forint 
bekerülési költségű KF projekt esetén:

1.  Hatékony projektgenerálás révén 10-15%-os csökkenés 
a projekt bekerülési költségében

2.  Hatékony projektvezetés révén átlagosan 10-20%-os megtakarítás 
a lebonyolítás rendszerében

3.  Aktiválás esetén 100 millió forint összegű vagyonnövekedés, 
amely értékhelyesbítéssel növekedhet

4.  Aktiválás esetén 100 millió forintos eredménynövekedés

5.  Az adóalapok legális csökkentése révén 8,82 millió forint 
adócsökkentés (TAO, HIPA)

6.  Átlagosan 35-60% vissza nem térítendő támogatás 
a célirányos pályázatok esetén



5. KÉRDÉS:

Hogyan tudjuk 
ezt a módszertant 
alkalmazni?
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Hogyan tudjuk ezt a módszertant alkalmazni?

1. opció:    Glósz és Társa szolgáltatásait veszik igénybe 
bármelyik része önállóan, vagy együttesen

2. opció:    Megtanulják az innováció menedzsmentet
– Glósz kihelyezett vállalati tanfolyam

3. opció:    Saját innováció-irányítási minőségbiztosítási rendszert 
alakítanak ki és vezetnek be (ISO TS 16555)



Innováció Menedzsment Akadémia
(alapítva 2016)

Gyakorlatorientált tanfolyamok vállalatok részére
az alábbi területeken:

1.  K+F stratégiai tervezés

2.  K+F projektmenedzsment

3.  K+F számviteli, pénzügyi és adózási vonatkozásai

4.  Iparjogvédelmi és szerzői jogi alapok

Formája:

• Moduláris szerkezetű (15 modul), kiscsoportos tanfolyamok

• Kihelyezett vállalati oktatási programok

www.innovacio-menedzsment.hu/innovacio-menedzsment-akademia



Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!

Kiss János József  
innovációs és iparjogvédelmi szakmérnök
magyar és európai szabadalmi ügyvivő

Glósz és Társa Kft.
Cím: 1051 Budapest, Arany János u.15.
Mobil: +36 (30) 977-5932
E-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu

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



INNOVÁCIÓ
MENEDZSMENT
SZOLGÁLTATÁSOK

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!

INNOVÁCIÓ
MENEDZSMENT
SZOLGÁLTATÁSOK
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