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Kormányrendeletek

A Kormány 346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 3. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„40. újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma: a beruházónál munkaidejük legalább ötven
százalékában munkakörüknél fogva kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavállalók száma, akik éves átlagos
statisztikai állományi létszámának fenntartására a beruházó kötelezettséget vállal, összehasonlítva a létesítmény
ilyen munkavállalóinak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi
létszámával, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést
az adott létesítményben, úgy azzal, hozzátéve, hogy mindkét esetben az újonnan létesített kutatás-fejlesztési
munkahelyek számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben
alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg;”
(2) A Korm. rendelet 3. § 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„41. megtartott kutatás-fejlesztési munkahelyek száma: a beruházó támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési
projektjével érintett létesítményében munkakörüknél fogva munkaidejük legalább ötven százalékában kutatásfejlesztési tevékenységgel foglalkozó munkavállalóknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap
átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási
szerződésben létszámteremtést az adott létesítményben, úgy azon létszám, hozzátéve, hogy mindkét esetben
a munkahelyek számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes
munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg;”
(3) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 46. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„46. áttelepítés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 61a. pontja szerinti áttelepítés.”

2. §		
A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatás a következő célokra vehető igénybe:]
„h) olyan induló beruházás Magyarországon a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagos statisztikai
állományi létszáma alapján legalább kettőszázötven főt foglalkoztató nagyvállalkozásnak minősülő egyetlen
jogi személy által történő megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint új gazdasági
tevékenység végzésére irányuló, termék-diverzifikációt eredményező vagy új eljárási innovációt eredményező
induló beruházás az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott területen, amelynek a 18. §
szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget
a beruházás megkezdésétől számított legfeljebb négy éven belül (technológia-intenzív beruházás).”
3. §		
A Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A technológia-intenzív beruházás támogatása esetében a támogatási arány maximuma az (1) bekezdés szerinti
maximális támogatási intenzitás hetvenöt százaléka.”
4. §		
A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„g) technológia-intenzív beruházás esetében a beruházó vállalja, hogy fenntartja a beruházás megkezdését
megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámát, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt
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más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő létszámot a kötelező üzemeltetési időszak
minden üzleti évében, valamint hogy a beruházás megkezdését követő legkésőbb negyedik üzleti évben, majd
a kötelező üzemeltetési időszak ezt követő éveiben átlagosan választása szerint
ga) az Sztv. 79. §-ában meghatározott ráfordítások az Sztv. 79. § (4) bekezdése szerinti bérjárulékok levonása utáni,
a beruházónál felmerült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeg
legalább harminc százalékkal növelt mértékét, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más
támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeg legalább harminc százalékkal növelt
mértékét, vagy
gb) a nettó árbevételének a beruházónál teljesült éves összege eléri a beruházás megkezdését megelőző üzleti
évben elért éves összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg
elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeg legalább harminc
százalékkal növelt mértékét, vagy
gc) az Sztv. 79. §-ában meghatározott ráfordítások az Sztv. 79. § (4) bekezdése szerinti bérjárulékok levonása utáni,
a beruházónál felmerült éves összegének a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez
viszonyított növekménye százalékban kifejezve, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt
más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított növekménye
százalékban kifejezve, valamint a nettó árbevételének a beruházónál teljesült éves összegének a beruházás
megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve, vagy ha
a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak
megfelelő összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve együttesen eléri a harminc százalékpontot;”
[azzal, hogy amennyiben a beruházás több helyszínen valósul meg, és a beruházás helyszínei esetében az újonnan
létesített munkahelyek számának előírt legkisebb mértéke különbözik, úgy, a technológia-intenzív beruházás kivételével,
a magasabb előírt mértéket kell figyelembe venni a támogatás feltételeként, továbbá minden helyszín esetében
teljesülnie kell az induló beruházás fogalmi elemeinek.]
5. §		
A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha]
„a) – a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kivételével – a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet
benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két
évben áttelepítette azt a létesítményt, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg
kívánja valósítani, vagy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő két éven belül
ilyen áttelepítést hajt végre, vagy”
[a támogatás az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása esetén nyújtható.]
6. §

(1) A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén, függetlenül attól, hogy azok az Sztv. alapján
beszámíthatók a bekerülési értékbe]
„b) a beruházónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, vagy más telephelyre történő áthelyezési
költsége,”
(2) A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén, függetlenül attól, hogy azok az Sztv. alapján
beszámíthatók a bekerülési értékbe]
„v) működési költségek beleértve az utazási, szállás költségeket és étkezési térítéseket is, ugyanakkor ide nem értve
a fedezetkezelői bankszámla vezetésének díját,”
(3) A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
[Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén, függetlenül attól, hogy azok az Sztv. alapján
beszámíthatók a bekerülési értékbe]
„z) cégközi profit.”
(4) A Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:]
„c) a vállalatcsoporton belülről beszerzett eszközök esetén az elszámolható költség nem haladhatja meg az eladó
könyveiben nyilvántartott összeget.”
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7. §		
A Korm. rendelet a következő 29/C. §-sal egészül ki:
„29/C. § E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított
16. § (1) bekezdés a) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell,
amennyiben az eljárásban támogatási szerződés megkötésére a Módr2. hatálybalépésének napjáig nem került sor.”
8. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése.
9. §		
Hatályát veszti a Kormány egyedi döntésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő kutatás-fejlesztéshez
nyújtott projekttámogatások szabályairól szóló 18/2009. (VIII. 5.) NFGM rendelet.
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (3) bekezdése, 5. §-a, 7. §-a, valamint 11. § (2) bekezdése 2018. január 10. napján lép hatályba.

11. §

(1) E rendelet
a)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 25. cikke
szerinti, továbbá
b)
az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá
eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti
regionális beruházási, illetve kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatást tartalmaz.
(2) E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 44/2017. (XI. 20.) NFM rendelete
a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági
részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet
kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban
álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet.
2. §		
Ez a rendelet 2017. november 30. napján lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 438/2017. (XI. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Földes Istvánt 2017. november 15.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2017. november 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. november 10.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05206-2/2017.

A Kormány 1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozata
a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás
nélküli túllépésének engedélyezéséről
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” terhére finanszírozott feladatok
kötelezettségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházási ösztönzési célelőirányzat
jogcímcsoportnak további 2 878 119 000 forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a kiadások várható felmerülésének ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

