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Eszköz beruházás Munkahelyteremtő beruházás 

- Fejlett megyék 
min. 20 millió eurós beruházás és min. 100 új munkahely 
(Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest) 

- Fejlődő megyék 
min. 10 millió eurós beruházás és min. 50 új munkahely 
(Vas, Zala, Veszprém, Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén) 

- Felzárkózó megyék 
min. 5 millió eurós beruházás és min. 50 új munkahely 
(Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés) 

- Fejlett megyék 
min. 10 millió eurós beruházás és min. 100 új munkahely 
(Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest) 

- Fejlődő és felzárkózó megyék 
min. 10 millió eurós beruházás és min. 50 új munkahely 
(Vas, Zala, Veszprém, Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-
Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Békés) 

Regionális szolgáltató központ(ok) létesítése/bővítése Technológia intenzív beruházás 

- Minden regionálisan támogatható településen: 
min. 50 új munkahely 

- A 210/2014. Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
tevékenységek esetén 

- Minden regionálisan támogatható településen: 
min. 30 millió euró értékű bővítő beruházás 3 éven belül, és a 
bázis árbevétel vagy bázis bértömeg vagy a kettő együttes, 
kombinált 30%-os növelése 3 éven belül (eszköz alapú 
elszámolhatóság) 

- Csak a Magyarországon min. 250 főt foglalkoztató 
nagyvállalatok számára 

 

 K + F projektek (Magyarország teljes területén) 

 

Kizárólag nagyvállalatok számára elérhető. 

- 3 millió eurós elszámolható költség elérése min. 1, max. 3 év alatt 
- Min. 25 fős K+F létszámbővítés: 
o a munkavállalók közvetlenül vagy közvetve 
o a munkaidő legalább 50%-ban a projekten dolgoznak és 
o legalább 50%-uk felsőfokú végzettségű. 

- Min. 2 éves fenntartási időszak vállalása 
- SZTNH minősítés benyújtása (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) 

 



 

Támogatás Formája Feltételek 

Munkahelyteremtési 
beruházási támogatás 

vissza nem térítendő, 
utófinanszírozott, 

készpénztámogatás 

Megítélt EKD támogatás, min. 250 új munkahely teremtése, hátrányos helyzetű térségben 
megvalósuló beruházás. 

EU társ-finanszírozott 
pályázatok 

vissza nem térítendő/ 
visszatérítendő, 

utófinanszírozott, 
készpénztámogatás 

A meghirdetett pályázat tartalmazza. További információkért kérjük, keresse a HIPA munkatársait. 

Fejlesztési 
adókedvezmény  

max. 80%-os társasági adó-
kedvezmény a beruházás 

üzembe helyezését követő 
időszakban. 

 
- Nem kedvezményezett régiók 

min. 3 milliárd forintos beruházás és min. 50 új munkahely 
(Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép Magyarország) 

 
- Kedvezményezett régiók 

min. 1 milliárd forintos beruházás és min. 25 új munkahely 
(Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) 
 

K+F 
adókedvezmények 

adókedvezmény 
- K+F tevékenység után érvényesíthető társasági adó kedvezmény 
- K+F tevékenység után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezmény 
- Kutatók, fejlesztők után járó szociális hozzájárulási adókedvezmény 

Képzési támogatás 
vissza nem térítendő, utó-
finanszírozott, készpénz-

támogatás 
min. 50 új munkahely 

Tanműhely létesítési 
támogatás 

vissza nem térítendő, utó-
finanszírozott, készpénz-

támogatás 
min 50 új tanulószerződéses munkavállaló 

Szociális hozzájárulási 
adó 

adókedvezmény 
A munkáltatói kedvezményeket a munkavállaló csoporttól függően bruttó 100.000 Ft-os, bruttó 
200.000 Ft-os, illetve bruttó 500.000 Ft-os jövedelemig lehet érvényesíteni. 

 


