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Rendkívüli HírAdó
K+F tevékenységek minősítése
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

A Kormány a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § h)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 9/2012. (II. 1.) Kormányrendelettel az egyes tevékenységek kutatásfejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályozását rendelte el. A kormányrendelet részletes
leírást tartalmaz a minősítési kérelmek tartalmi és alaki követelményeit illetően, valamint a minősítési eljárás
szabályaira vonatkozóan. A szabályozás értelmében az egyes tevékenységek K+F tevékenységnek való
minősítését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala végzi.
A kormányrendelethez kapcsolódóan a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kiadott 3/2012. (II. 1.) KIM
rendelet a K+F tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról rendelkezik.
A rendeletek 2012. február 1-jén 17 órakor léptek hatályba.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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