
Javaslat a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény módosításáról

Magyarország kormánya a következő időszak kiemelt feladatának a gazdaság élénkítését, a gazdasági növekedés 
beindítását  tekinti.  A  világosan  megfogalmazott  cél  egyik  eszköze  a  tudásalapú  gazdaság  feltételeinek 
megteremtése, a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése. A kormány célul tűzte ki, hogy az 
évtized végére a GDP arányos K+F ráfordítások mértéke eléri az  1,8%-ot, melyből 1,2% vállalati források 
terhére valósul meg. Ennek érdekében eddig is számos fontos döntés született (pl. PhD fokozattal rendelkező 
alkalmazottak adókedvezménye), azonban a kitűzött célok elérése további lépések megtételét követeli meg.

A „Befektetés a jövőbe: Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia 2020” által megfogalmazott célok 
elérése  érdekében  2014-től  javasolható  a  vállalati  K+F  aktivitást  célzó  adókedvezmények  bevezetése.  E 
kedvezmények  alapjául  szolgálhatnak  a  Kutatási  és  Technológiai  Innovációs  Alapról  szóló  2003.  évi  XC. 
törvény, melynek preambuluma jól tükrözi a jelenlegi gazdaságpolitikai célokat is.

A törvény  2011-ben  történt  módosítása  előtt  az  innovációs  járulék  éves  bruttó  összegéből  levonható  volt  a 
gazdasági  társaság  saját  tevékenysége  körében  végzett  K+F  tevékenység  közvetlen  költsége,  valamint  a 
költségvetési gazdálkodási rendszerben működő és a 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 4. pont c) alpontjában 
meghatározott nonprofit kutatóhelyektől a saját tevékenységhez megrendelt K+F tevékenység költsége. 2011-ben 
– hivatkozva a 2014-2020 programozási időszakra történő felkészülésre, továbbá a visszaélésekre – a járulék 
levonásának lehetősége megszűnt. Miután azonban a felkészülési időszakon túl vagyunk, s legfontosabb cél a 
tudásalapú gazdaság mielőbbi növekedési pályára állítása,  az innovációs járulék levonásának lehetősége újra 
napirendre tűzhető. Ez a lehetőség a legkisebb változtatások árán megvalósítható, hiszen a rendszer működési 
mechanizmusa ismert.

A visszaélések megszüntetése érdekében ugyanakkor a megrendelt K+F tevékenység csak abban az esetben 
lenne levonható a járulékból,  ha azt  akadémiai  kutatóhelytől,  doktori  iskolával  rendelkező egyetemtől,  vagy 
akkreditált kutatóhelytől rendelné meg a járulékfizetésre kötelezett vállalat. Saját tevékenységi körben végzett 
K+F tevékenység esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti  Hivatala  által  végzett  projektminősítés jelenthetné a 
járulék leírásának feltételét.

Az akkreditációt – kidolgozandó személyi és tárgyi feltételek alapján – a Nemzeti Innovációs Hivatal végezné, 
amely  egyúttal  az  akkreditált  kutatóhelyeken  futó  kutatási  projekteket  is nyilvántartaná.  Akkreditációt 
gazdálkodási formától függetlenül szerezhetnének innovatív vállalatok, de akár doktori iskolával nem rendelkező 
egyetemek, főiskolák is.  Az akkreditáció meghatározott  időre szólna,  s  szabálytalanság esetén visszavonható 
lenne.  Az  akkreditációról  szóló  szabályozás  részét  képezné  a  K+F projektek  dokumentálásának  szabályai, 
amelyeket az elektronikus építési napló mintájára kellene megalkotni.

Fontos ugyanakkor  törvénybe  iktatni,  hogy  a  fenti  feltételek  betartásával  végzett  K+F  tevékenységet  az 
adóhatósági ellenőrzés nem minősítheti át, csak a számviteli rend betartását ellenőrizhetik.

A fentiekben megvalósuló, a vállalati K+F ráfordításokat egyértelműen növelni képes intézkedés hatását tovább 
javítaná,  amennyiben  az  innovációs  járulék  mértéke a  jelenlegi  0,3%-ról  fokozatosan  felmenő  rendszerben  
(évente 0,05 % emelkedéssel) 0,45%-ra emelkedne, ezzel elérve a kívánt GDP arányos K+F ráfordítások mér-
tékét. 
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