
A kutatás-fejlesztési tevékenység dokumentálásának szabályozásához

A kutatás-fejlesztési tevékenység eddig megszokott és sokszor elvárt végeredménye a megbízási összeg-

gel arányban álló terjedelmű tanulmány. Törvényi, vagy egyéb jogszabályi előírás ugyanakkor nem ren-

delkezik a kutatás-fejlesztés dokumentálásának követelményeiről, sem formai, sem tartalmi téren. A k

+f tárgyú megbízások utólagos ellenőrzése során tévesen az is megszokottá vált, hogy az ezen szem-

pontok figyelembevételével elkészült tanulmány alapján minősítik az elvégzett munkát kutatásnak, vagy 

éppen rutin jellegű tevékenységnek.

Fontos megjegyeznünk, hogy az ipari megbízások esetében mind a megbízó, mind pedig a kutatási 

munkát elvégzők ellenérdekeltek abban, hogy ne csak az elvégzett munkák végeredménye ne kerüljön 

idejekorán nyilvánosságra, hanem még maga az a tény sem, hogy milyen témakörben folytatnak kutatá-

sokat. Ez ugyanis a konkurencia számára igen fontos ismeret. A nálunk fejlettebb országokban sokkal 

jelentősebb kutatási projekteket sem dokumentálnak, éppen az érdekeltségi viszonyokra való tekintettel. 

Az ipari kémkedés lehetőségét ezzel is nagymértékben igyekeznek megnehezíteni. Egy újabb kis ma-

gyar abszurd e területen is az, hogy az adóhatósági vizsgálat érdekében olyan szintű dokumentálását 

várják el egy-egy k+f projektnek, amelyhez többnyire sem a finanszírozó megbízónak, sem pedig a 

megrendelést teljesítő kutatónak nem fűződik érdeke. 

Számos olyan tipikus hibával találkozni ma a kutatás-fejlesztési projektek lebonyolítása és ellenőrzése 

során, amelyek a valódi kutatási célok meghatározása és tudományos módszerek alkalmazása helyett 

látszólagos, virtuális eredmények bemutatására kényszeríti a kutatókat.

Miközben a világban a tudós társadalom körében éles viták folynak a k+f tartalmi és formai követelmé-

nyeit illetően, aközben Magyarországon minden járulékfizetésre kötelezett cég gazdasági szakemberé-

nek és az adóhatósági ellenőröknek csalhatatlan magabiztossággal kellene megfellebbezhetetlen ítéletet 

mondani ugyanezen kérdésekben. Éppen ezért roppant fontos volna olyan egyszerű és egyértelműen mi-

nősíthető tényezők alapján a kutatás-fejlesztés ismérveit megfogalmazni, amely mindkét érintett kör szá-

1 Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -



mára biztonságot ad. A k+f munkák megfelelő dokumentálása rendkívül nagy segítséget jelenthet eb-

ben.

Egy kutató-fejlesztő célú munkát nem annak eredménye minősíti, hanem az elérendő célok (amelyeknek 

valóban új eredmények elérést kell célozni), és az alkalmazott módszerek (amelyeknek tudományosan 

megalapozottaknak kell lenniük). A kutató-fejlesztő munkának is, mint minden más szakmai területnek, 

vannak személyi és tárgyi feltételei. Amennyiben tehát  megfelelő tudományos fokozattal rendelkező 

szakemberek tudományos igényű célkitűzések érdekében, tudományos kutatási módszerek alkalmazásá-

val, megfelelő felszereltséggel rendelkező környezetben végzik munkájukat, erről a tevékenységről már 

bátran kimondhatjuk, hogy kutatás-fejlesztés.  Igaz ez még akkor is, ha a folyamat végén nem sikerül a 

kitűzött  kutatási  célt  teljesíteni.  Ha ez nem így lenne,  egy feloldhatatlan  ellentmondáshoz jutnánk. 

Ugyanis ha egy folyamatnak biztosak vagyunk a végeredményében, akkor az nem lehet kutatás, hiszen 

ez esetben előre tudjuk, hogy a cél mely módszerekkel érhető el. A kutatás-fejlesztési tevékenység leg-

főbb ismérve viszont éppen az a bizonytalanság, amely kizárja, hogy előre meghatározható legyen a 

projekt végeredménye.

Véleményünk szerint tehát a k+f munkát dokumentálni hivatott kutatási jelentésnek magát a kutatási 

folyamatot kell bemutatnia. Érthetetlen módon ma szinte nem is találkozni negatív végeredménnyel, 

pedig a kutatás természetéből fakadóan sokkal gyakrabban áll elő az az eset, hogy a kitűzött célt nem si-

kerül elérni. Felelősen senki nem vállalhatja azt fel, hogy a projekt végén világraszóló eredményt mutat 

be tanulmány formájában. 

Egy kutatás eredményességének üzleti  és tudományos szempontból történő megítélése nagyon eltérő 

végeredményre vezet általában. Ami tudományos szempontból siker, üzleti szempontból nem feltétlenül 

az. Számos esetben a k+f folyamat negatív eredménnyel zárul, vagyis arra jut, hogy az adott cél a vizs-

gált módon és eszközökkel nem, vagy csak részben érhető el, de ez tudományos szempontból még je-

lentős eredmény lehet.
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Azt gondoljuk tehát, hogy a k+f folyamata a jelenlegi terjedelmes tanulmányok helyett, hasonlóképpen 

volna jól dokumentálható, mint ahogy az építőiparban az építési napló foglalja össze az építési munka-

folyamatokat. Ennek analógiájára javasoljuk a „Kutatási napló” bevezetését és alkalmazását a k+f pro-

jektek esetében.

Ennek előnyei:

• kötelező, egységes, mindenki számára világos dokumentációs rend,

• a projekt időtartama alatt kötelezően vezetendő, folyamatosan bővül, így a projekt időtartama 

alatt is ellenőrizhető a folyamatos munka,

• bizonyító erejű dokumentum, a k+f projektet végző elemi érdeke a minél pontosabb, részlete-

sebb vezetése,

• egységes szerkezete miatt könnyebben szervezhető központi adatbázisba valamennyi k+f pro-

jekt.

A kutatási napló javasolt tartalma:

1. Kutatási cél kijelölése (írásmű, vagy közvetlenül hasznosítható eredmény centrikus)

1.1.  Probléma  megfogalmazása  (új  ismeretek  megszerzésére  törekszik-e  a  projekt,  vagy
meglévő  ismeretek  új  összefüggésekben  történő  alkalmazására?  Van-e  esély  az  
eredmények általános alkalmazására?)

1.2. Előzmények összefoglalása
1.3. Elérendő célok (mérföld kövek, prioritások) számon kérhető formára való pontosítása
1.4. Fogalmak pontosítása, hipotézisek felállítása
1.5. Kockázatok összefoglalása
1.6. Előzetes tervek zsűrizése

2. Szakirodalmi kutatás leírása
2.1. tématerületek, körülhatárolása (pl. kulcsszó készlet összeírása)
2.2. keresés célszerű helye
2.3. cédulázás módszere

3. Alkalmazott módszerek (elméleti és gyakorlati feladatok)
3.1. Mérési módszerek
3.2. Kísérlettervezési módszerek
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3.3. Eredmények kiértékelése
3.4. Következtetések

4. Résztvevők (létszámok, végzettség)

5. Beszerzett/felhasznált eszközök

6. Költségterv (tevékenység forrásának megjelölésével)

7. Végrehajtás menete (tevékenységek és időbeli ütemezés)

8. Eredmények dokumentálása

9. Eredmények hasznosításának lehetőségei

10.Továbbfejlesztési irányok, megoldatlan problémák

Fontos kiemelni, hogy a tevékenység dokumentálása során a fentiekben ismertetett „tartalomjegyzék” 

csupán iránymutatóként szolgálhat. Számos olyan eset lehetséges, amikor a megbízónak és a k+f tevé-

kenységet végzőnek nem áll érdekében minden pontot részletesen írásban kifejteni. A k+f tevékenység 

sok esetben a piaci előny megszerzésének az egyik eszköze, ennélfogva erős titoktartás övezi a világon 

mindenütt. Javasoljuk tehát megfontolni azt, hogy a dokumentáció milyen mértékben tárja fel a kutatási 

folyamatot, ezáltal adjon esélyt az eredmények reprodukálására. A legtöbb esetben, így különösen a ha-

tósági ellenőrzések céljára készülő jelentésekben bőven elegendő, ha a dokumentáció a kutatás folyama-

tát bemutatja, s annak k+f jellegét alátámasztja.

A fenti tartalomjegyzék nem csak a munkák utólagos dokumentálásához, hanem a kutatási terv összeál-

lításához is jól felhasználható. 
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