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A K+F EKD támogatás célja és stratégiai jelentősége

I. A K+F tevékenység nemzetgazdasági jelentősége

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások
célja a működő tőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű beruházási projektek Magyarországon történő
megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés ösztönzése. A Kormány célja továbbá, hogy a befektetés-ösztönzés eszközrendszerén
keresztül egyre nagyobb hangsúlyt helyezzen a magasabb hozzáadott értékű projektek támogatására.

II. A K+F tevékenység támogatásának jogszabályi háttere és intézményi keretei

A Kormány, tekintettel a fenti megfontolásokra 2017. január 1-től lehetővé tette a kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektek
támogatását. A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján a Támogató a
Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Támogató nevében eljáró kezelő szerv a Nemzeti Befektetési Ügynökség.

A KFItv. 36. § (1) pontja alapján a kutatás-fejlesztési projektek minősítésére hatáskörrel rendelkező szerv a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala. A 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3.§ 39. pontja, továbbá a KFItv. 39. § (5) pontja alapján a Külgazdasági és
Külügyminisztérium kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinti azon projekteket, amelyeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-
fejlesztési tevékenységnek minősített.

III. A K+F tevékenység támogatásának forrása

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a Beruházás
ösztönzési célelőirányzatot tartalmazó központi költségvetési fejezet



Rövid áttekintés

 Alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés

 Az egész ország területén elérhető (Budapesten is)

 Nagyvállalatok számára

 Minimum 3 millió euró (projektköltség), 1-3 év alatt

 Minimum 25 új K+F munkahely:

 Direkt és indirekt

 Munkaidő minimum 50%-a

 Felsőfokú végzettségűek aránya: minimum 50%

 Monitoring időszak: 2 év

 Épület értékcsökkenése

 Bérleti díj

 Eszközök értékcsökkenése

 Kutató-fejlesztők személyi jellegű ráfordítása

 Anyagköltség (maximum 25%)

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 30 napos ügyintézési határidő

 Rugalmasság: több típusú minősítés

o Előzetes minősítés

o Utólagos szakértői vélemény

o Csoportos minősítés

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS

K+F MINŐSÍTÉS



Rövid áttekintés – EKD támogatási folyamat

EKD FOLYAMAT – ELŐKÉSZÍTÉS

A K+F minősítés 
megléte nem 

előfeltétele és nem is 
akadálya a Beruházás 
bejelentő adatlap (RL) 

HIPÁ-hoz történő 
benyújtásának. 

A K+F MINŐSÍTÉS FOLYAMATA

 Személyes konzultáció

 A beruházási projekt optimalizálása

 Beruházási szcenáriók kidolgozása

Igénylés

 Beruházás bejelentő adatlap (RL) kitöltésével
kapcsolatos segítségnyújtás

 RL benyújtása a HIPA-hoz

Visszaigazolás

 Hivatalos visszaigazoló levél a Támogató
részéről

 A beruházás megkezdése a visszaigazoló
levél kézhezvételétől lehetséges

Ajánlat 
kiadása

 EKD támogatási ajánlat a HIPA-tól

 Az ajánlat 3 hónapig érvényes

Kb. 1 hét

Kb. 2 hét

Előzetes 
értékelés



Rövid áttekintés – EKD támogatási folyamat

EKD FOLYAMAT – SZERZŐDÉSKÖTÉS

Támogatás folyósítása

A K+F minősítési 
határozat meglétét 

legalább a jegyzőkönyv-
felvétel időpontjáig, de 
legkésőbb a támogatás 
folyósításáig biztosítani 

szükséges.

A K+F MINŐSÍTÉS FOLYAMATA

 Hivatalos ajánlat elfogadó levél

 A szükséges dokumentumok listájának kiküldése

 A beruházó összegyűjti a szükséges dokumentumokat

 HIPA előkészíti a jegyzőkönyvet

 HIPA előkészíti a szerződést

 Véleményezés a beruházó, a KKM, HIPA, TVI
által

 Szerződés parafálása és aláírása

 Dokumentumok benyújtása
90 napon belül

 Hatályba helyezés

 Kifizetés megkezdhető

Ajánlat 
elfogadása

Jegyzőkönyv 
felvétele

Szerződés-
kötés

Hatálybalépés



A csoportos minősítési eljárás EKD projekt esetén

AZ EKD- ELJÁRÁSREND SZERINTI 
PROJEKTCSOPORT-MINŐSÍTÉS ELŐNYEI

 Rövidebb ügyintézési határidő (120 nap helyett 80 nap);

 Egyszerűsített adminisztráció (2 lépéses eljárás);

 Mentesülés regisztrációs feltételek alól

(Mint például: K+F-re vonatkozó közvetlen ráfordítás
mértéke a kérelmezőnél nem kell, hogy elérje az 500
millió forintot, a kutató-fejlesztők létszáma legalább 50
főt);

 Kedvezőbb a regisztrációs kérelem benyújthatóságának
határideje (az adóév első 60 napja helyett a támogatás
időtartama alatt egyszer, vagy adóévente).



 Kiváló SZTNH-HIPA együttműködés

 K+F minősítés: gyors, rugalmas ügyintézés

 Folyamatban lévő tárgyalások száma: 10 + 4

 Előzetes és utólagos minősítésre is volt már példa

 A csoportos minősítés iránt is érdeklődnek a nagyvállalatok

 Az utólagos minősítés jó eszköz a kockázatkerülő/konzervatív
vállalatok számára

 A vállalatok előszeretettel tolják ki a kutatási időszak hosszát 3 évre

 Az alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés arányának meghatározása
szükséges lehet, ha mindkét K+F tevékenység (esetleg alapkutatás) is
szerepel az SZTNH határozatban

Tapasztalatok, sikersztorik

AKIK EDDIG MAGYARORSZÁGOT VÁLASZTOTTÁKTAPASZTALATOK

Tevékenység K+F létszám (fő)

Járműipari K+F 30

ICT 33

Járműipari K+F 100

Mérőműszer-gyártása 100



Köszönöm a figyelmet!

Hungarian Investment Promotion Agency
1055 Budapest, Honvéd utca 20.

Tel: +36 1/872-65-20
E-mail: investment@hipa.hu

www.hipa.hu


