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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

HEPA Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP) 

 Magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális, vagy globális multinacionális vállalattá válását támogató program 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
HEPA Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP) 

A pályázat célja A KKM a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési 

Hálózat közreműködésével a magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális, vagy globális 

multinacionális vállalattá válását támogató programot indít, a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet alapján. 

A támogatás hazai/külföldi beruházás megvalósítására, meglévő hazai/külföldi vállalkozás bővítésére 

vagy bezárásra ítélt hazai/külföldi létesítmény megvásárlására és fejlesztésére is fordítható. 

A projektek kizárólag az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 

6-os országkockázati besorolású államban valósíthatók meg, amelyben működik magyar külképviselet. 

 

A támogatás célja a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat vagy fióktelep vagy 

vegyesvállalat létrehozását eredményező beruházás megvalósítására, vagy a  beruházónak a  célországban 

meglévő leányvállalata, fióktelepe vagy vegyesvállalata fejlesztésére, a célországban bezárt vagy 

megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az  eladótól független beruházó általi 

megvásárlására vagy a  célországi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó magyarországi beruházás 

megvalósítására vehető igénybe, a  következők szerint:  

a) kis- és középvállalkozások induló beruházásának megvalósítása, amennyiben a beruházás 20–22.  § 

szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri az 1 milliárd és nem haladja meg 

a 15 milliárd forintösszeget,  

b) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló vagy termék-diverzifikációt eredményező vagy új 

eljárási innovációt eredményező induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása, 

amennyiben a beruházás 20–22.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva 

eléri az 1 milliárd és nem haladja meg a 15 milliárd forintösszeget,  

c) konzorciumi pályázat esetén a célországi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó magyarországi 

beruházás költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének a 10%-át. 

Támogatást 

igénylők köre 

Önálló beruházó vagy a beruházás céljából létrehozott konzorcium vezetője lehet az a Magyarországon 

székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő, kettős könyvvitelt 

vezető, gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, európai részvénytársaság,  

a) amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke 

vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és  

b) amelyek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező közvetlen tulajdonos 

vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása beszámolóval 

alátámasztva rendelkezik legalább öt lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel – amelybe az 

előtársaságként való működés időszaka nem számít bele –, és amely vagy amelynek 50%-nál nagyobb 

tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 

kapcsolódó vállalkozása beszámolóval alátámasztva az utolsó lezárt üzleti év vagy 2019. év nettó 

árbevétele elérte az 500 millió forintot, vagy  

c) amely nagyvállalati beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és az utolsó 

lezárt üzleti évben vagy a 2019. évben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább 50 milliárd 

forintot, vagy  

d) amely vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt üzleti 

évvel, és legalább egy üzleti évben megduplázta előző évi nettó árbevételét, mely így elérte a legalább 

500 millió forintot.  

 

Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett gazdasági 

társaság,  

a) amely a szakmai támogató szerv honlapján közzétett államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy 

telephellyel rendelkezik, és  

b) amelyben a konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.  
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A konzorcium országonként legfeljebb egy tagból áll, melynek vezetője Magyarországon bejegyzett 

vállalkozás.  

Az önálló beruházó Magyarországon valósítja meg projektjét.  

Rendelkezésre álló 

forrás 
A projektek támogatására 2021. évben 10 milliárd forint áll rendelkezésre. 

Projekt területi 

korlátozása 

A konzorcium országonként legfeljebb egy tagból áll, melynek vezetője Magyarországon bejegyzett 

vállalkozás.  

Az önálló beruházó Magyarországon valósítja meg projektjét. 

Támogatás formája, 

mértéke, összege 

Legalább 500 000 000 Ft és legfeljebb 4 000 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.  

Az igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot, de ténylegesen alkalmazható 

támogatási mérték a megvalósítási helyszín és az alkalmazott támogatási kategória szabályai alapján 50%-

nál alacsonyabb is lehet. Továbbá a támogatási összeg nem haladhatja meg az utolsó három lezárt üzleti 

év közül a beruházó által tetszőlegesen választott két év nettó értékesítési árbevételének átlagát a beruházó 

és partner vagy kapcsolt vállalkozásai tekintetében. 

 

Az alábbi támogatási kategóriák keretében nyújtható támogatás:  

a) regionális beruházási támogatás,  

b) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás,   

c) megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás,  

d) induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás,  

e) kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,  

f) csekély összegű támogatás,  

g) átmeneti közlemény szerinti támogatás. 

Előleg Támogatási előleg a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának mértékéig nyújtható. Az előleg 

folyósításához kapcsolódó biztosítékokat a szakmai támogató szerv a támogatási szerződésben 

határozza meg. 

Önerő A beruházó az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból biztosítja. A támogatás 

kedvezményezettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell 

biztosítania saját forrásaiból vagy külső finanszírozás igénybevételével, minden állami támogatástól 

mentes formában. A szakmai támogató szerv a támogatás céljával összefüggésben a támogatási szerződés 

megkötése előtt kérheti a saját forrás igazolását és a nyújtani kívánt biztosíték formájának megjelölését. 

Elbírálás 

 

A kérelmek elbírálása folyamatos.  

A programra beruházási koncepció benyújtásával lehet jelentkezni, melyet a HEPA/CED értékel, amely 

alapján a külgazdasági és külügyminiszter dönt annak támogatásáról. A koncepció támogatása esetén, a 

HEPA/CED együttműködési megállapodást köt a beruházóval, melyet követő konzultációs eljárás 

eredményeként a beruházónak legfeljebb hat hónapos határidőn belül be kell nyújtania a részletes 

támogatási kérelmét. A támogatási kérelem elfogadása esetén a külgazdasági és külügyminiszter 

meghatározza a támogatás összegét, ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére. 

Projekt futamideje A projekt a beruházási koncepció benyújtását követően még nem kezdhető meg. A projekt kizárólag a 

támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg.  

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

A beruházási koncepció 2021. szeptember 1-jétől nyújtható be. A kérelmek elbírálása folyamatos. 

A koncepció támogatása esetén legfeljebb hat hónapos határidőn belül be kell nyújtani a részletes 

támogatási kérelmet. 

Támogatható 

tevékenységek 

Támogatható minden iparágban megvalósuló projekt, amit uniós jogszabályok nem zárnak ki azzal, hogy 

a támogatási döntés meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági területen 

megvalósuló beruházások:  

a) egészséggazdaság,  

b) élelmiszergazdaság (ideértve az agrártechnológiát),  

c) építésgazdaság,  

d) vízgazdálkodás és környezeti fenntarthatóság,  

e) kreatívipar,  

f) szálláshely fejlesztés,  

g) az a)–f) pontok szerinti gazdasági területeket horizontális tendenciaként átfogó digitalizáció és annak 

technológiai megoldásai. 
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Elszámolható 

költségek köre 

Regionális beruházási támogatás, megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás és átmeneti 

támogatás támogatási kategóriák keretében kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és 

immateriális javak költsége számolható el.  

Kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan, a kutató-fejlesztők személyi jellegű költségei és 

azok járulékai, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások költségei, valamint 

a szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó anyagköltség számolható el. Kutatás-fejlesztési 

tevékenység önállóan nem támogatható.  

De minimis jogcímen a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység, a 

könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés költségei számolhatóak el. 

Fenntartási 

kötelezettség 

Fenntartással és kötelező vállalásokkal kapcsolatos elvárások: 

1. A beruházónak vállalnia kell, hogy a beruházást annak befejezése után legalább öt évig, kis- és 

középvállalkozások esetében a kötelező üzemeltetési időszak keretében legalább három évig fenntartja 

az érintett területen, továbbá vállalnia kell, hogy az üzleti tevékenységét a beruházás befejezését 

követő tíz évig fenntartja, azzal, hogy az üzleti tevékenység fenntartására vonatkozó kötelezettség a 2. 

pontban előírt kötelezettség teljesítésével teljesítettnek tekintendő abban az esetben is, amennyiben 

erre tíz éven belül sor kerül. 

2. A beruházónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a 

konzorciumvezető vagy az önálló beruházó árbevétele vagy pénzügyi műveleteinek bevétele az üzleti 

tevékenység fenntartásának végéig összesen (kumuláltan) eléri a megítélt támogatás 100%-át. 

3. A beruházónak vállalnia kell, hogy a külföldön megvalósult beruházás eredményeképpen létrejövő 

kapacitások révén előállított termékeket és nyújtott szolgáltatásokat nem értékesíti Magyarországon. 

A külföldön megvalósult beruházás eredményeképpen létrejövő kapacitások révén előállított 

részegységek és alkatrészek importja abban az esetben megengedhető, ha az a támogatott 

magyarországi vállalkozás nemzetközi versenyképességét növeli, melynek megítélése a szakmai 

támogató szerv feladata. 

4. Az önálló beruházónak – a fenti kötelezettségeken felül – vállalnia kell, hogy  

a. a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább 50%-nak megfelelő értékű beruházást 

hajt végre a célországban; 

b. a kötelezően vállalt külföldi beruházás illeszkedik a KNTP céljaihoz, legkésőbb a fenntartási 

időszak végéig megvalósul – ideértve a szakmai és pénzügyi teljesítést is –, és olyan vállalkozásra 

irányul, amelyben a beruházó többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik, és 

c.  a célországi beruházás költségét az elszámolható projekt-költségvetés részeként nem számolja el. 

Egyéb feltételek  Nem nyújtható támogatás többek között (teljes lista a rendeletben):  

- kereskedelmi tevékenységhez;  

- koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító beruházáshoz;  

- szélessávú infrastruktúra kiépítését szolgáló beruházáshoz;  

- kutatási infrastruktúrához;  

- exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, különösen az exportált mennyiségekhez közvetlenül 

kapcsolódóan;  

- értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban;  

- az import áruk és szolgáltatások helyett hazai áru vagy szolgáltatás használatától függő 

támogatásként;  

- olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a beruházó belföldön előállított termékeket, illetve 

belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe;  

- olyan támogatásként, amely korlátozza a beruházó azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és 

innováció eredményeit az Európai Unió más tagállamában hasznosítsa;  

- alapkutatáshoz. 

 

Nem nyújtható támogatás többek között (teljes lista a rendeletben): 

- nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én 

nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került;  

- azon vállalkozásnak, amelyik a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon 

kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízingszerződés kizárólagos joggal nem 

biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező 

üzemeltetési időszak idejére, és  

o a támogatási szerződésben nem vállalja, hogy a bérleti, illetve a lízingszerződés lejárta előtt 

a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, vagy  
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o a támogatási szerződésben nem vállalja, hogy a beruházás eredeti helyszínével azonos 

célországban fekvő másik, a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását 

igazolja, feltéve, hogy a beruházás vagy fejlesztés megfelel az új helyszínre vonatkozó, a 9.  § 

(1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek;  

- olyan vállalkozásnak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság 

korábbi, Magyarországnak vagy bármely más tagállamnak címzett határozata alapján tiltott állami 

támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési 

kötelezettségének nem tett eleget. 

 

Az együttműködési megállapodás megkötése és a támogatói döntés meghozatala során a következő 

szempontokat kell figyelembe venni:  

a) a beruházás a 7. §-ban meghatározott iparágakban és gazdasági területeken vagy más gazdasági 

területen valósul-e meg,  

b) a beruházás szakmai megvalósíthatósága,  

c) a beruházás szakmai tartalmának és költségeinek megalapozottsága,  

d) a beruházás megvalósítójának a tervezett beruházáshoz kapcsolódó szakmai tapasztalata,  

e) a 6. § a) pontja szerinti szervezet exportérettsége,  

f) a beruházás földrajzi fókusza,  

g) célországi állami befektetés-ösztönzési szervezet támogatása,  

h) a beruházó vállalkozások gazdasági teljesítménye, a 6. § a) pontja szerinti szervezet pénzügyi helyzete, 

i) a beruházás előkészítettsége,  

j) a (2) bekezdés szerinti üzleti terv megalapozottsága és kidolgozottsága,  

k) a beruházáshoz kapcsolódó kockázatelemzés és kezelési terv kidolgozottsága,  

l) a beruházás eredményeképpen létrejövő kapacitások hosszú távú nemzetközi terjeszkedésére gyakorolt 

hatása, a gazdasági fenntarthatóságot és a terjeszkedést biztosító tervek kidolgozottsága,  

m) nemzetgazdasági hatás.  

 

A beruházó által magyar nyelven készített üzleti terv legalább az alábbi tartalmi elemeket foglalja 

magában:  

a) vezetői összefoglaló,  

b) beruházó vállalat vagy vállalatok bemutatása,  

c) a külföldi leányvállalat tulajdonosi szerkezetének bemutatása, menedzsment bemutatása,  

d) beruházás részletes, költségtervvel alátámasztott bemutatása,  

e) iparági elemzés,  

f) versenytársak és hasonló, már megvalósult projektek elemzése,  

g) SWOT-analízis és a projekt megvalósításához kapcsolódó kockázatok feltárása,  

h) eredményterv, mérlegterv, cash-flow terv és likviditási terv, a tervekben alkalmazott paraméterek 

alátámasztása, iparági referenciákkal történő összevetése,  

i) a pénzügyi terv mutatóira vonatkozó érzékenységvizsgálat,  

j) a projekt költségvetésének és rendelkezésre álló forrásának bemutatása, igazolása,  

k) a projekt megvalósításának ütemezése (GANTT diagram),  

l) a piacra lépés folyamatának bemutatása, marketingterv, értékesítési terv,  

m) a beruházás által létrejött kapacitás működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának 

bemutatása,  

n) rendelkezésre álló beszállítói, vevői, kivitelezői, partneri szándéknyilatkozatok, szerződések 

bemutatása,  

o) nagyvállalkozások esetén az ösztönző hatások bemutatása az általános csoportmentességi rendelet 

6.  cikk (3) bekezdésében leírtaknak megfelelően 
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