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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések XIV. 

 
De minimis-hez kapcsolódóan érdeklődnék, hogy a pályázat várható bírálati ideje 2021. Ebben az 
esetben a megítélés éve és az előző két naptári év számít a de minimis 200.000 euróba. A de minimis 
nyilatkozaton viszont most mi a 2020, 2019, 2018 évi de minimis összegeket tűntettük fel. Így e 
szerint 45.000 eurónk van. Azonban ha a jövő évet veszem, mint döntési alapot, akkor már a 2018 
évben megítélt de minimis összeg is kiesik, így jól gondolom, hogy azzal is számolhatunk? 
 
A pályázati útmutató X. 5. pontja alapján: A támogatói döntés várható ideje az első kör esetében 2020. 
IV. negyedév, míg a második kör esetében 2021. I. negyedév. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A tárgyi pályázat kapcsán az Egyesült Arab Emírségek a célország, önálló pályázóként. A kinti cég 
létezik, azonban nincs többségi tulajdonlás. Ezt az állam nem is engedi. Utána nézve több olyan 
ország is van pl. Egyesült Arab Emírségek vagy éppen Kína, ahol a kinti cégben a külföldi többségi 
tulajdonlás nem is megoldható, hiszen az állam ezt nem engedi. Emiatt azok, akik ebbe az irányba 
indulnának nem is tudják teljesíteni a pályázati erre vonatkozó kritériumát.  
Kérdésem:  
1. „C” komponens önálló pályázóként a kinti cégnek már minden esetben léteznie kell? 
2. Ha igen, akkor elegendő-e a maximum 50%-os tulajdoni részesedés? 
3. Ha nem, akkor abban segítsenek, hogy ezekben az országokban – jelen esetben az Egyesült Arab 
Emírségek – hogyan teljesíthető a pályázati feltétel? 
4. Ha a többségi tulajdonlástól nem tudnak eltekinteni, akkor miért vannak a komponensek ország 
listáiban olyan országok, ahol ezt a feltételt soha, semmilyen körülmények között nem tudja egy 
nem helyi cég teljesíteni? 
 
1. Önálló pályázat esetében a pályázat benyújtásakor nem kell külföldi cégnek léteznie, illetve a 
célországban a fenntartási időszak végéig végrehajtott beruházás tekintetében (annak összegét és 
kapcsolódását a magyarországi beruházáshoz leszámítva) sincsenek elvárások. 
2. Önálló pályázatnál nincs elvárás külföldi vállalkozással kapcsolatban. 
3. „C” komponensre önállóan benyújtott pályázat esetében az elvárás az, hogy a fenntartási időszak 
végéig történjen a célországban bármilyen, a magyarországi projekthez kapcsolódó beruházás. Ebben 
az esetben a külföldi beruházás költsége a pályázat tekintetében nem elszámolható költségnek 
minősül, így nem vonatkoznak rá elszámolhatósági és támogathatósági szabályok. 
4. Önálló pályázat tekintetében nincsen többségi tulajdonlással kapcsolatos elvárás. 
_________________________________________________________________________________ 
 
„B” komponens - Török/Ankarai projekttel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolásában 
kérjük segítségüket: 
Regionális beruházási támogatás esetében Törökország – Ankara területén milyen támogatási 
mérték nyújtható, amely kisvállalkozás esetében esetleg növelhető-e, amennyiben igen milyen 
mértékben? 
K+F tevékenységekre (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés) vonatkozóan Törökország – Ankara területén 
milyen támogatási mérték nyújtható kisvállalkozások részére, növelhetők-e és milyen tényezők 
fennállása esetén? 
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A benyújtandó dokumentumokat tartalmazó táblázat 19. pontjával - „Személyi jellegű költség 
esetében nyilatkozat a szokásos bérekről” – kapcsolatban, milyen nyilatkozatot várnak a pályázótól? 
 
Törökország teljes területén, regionális beruházási támogatás jogcím alkalmazása esetén 50%-os 
támogatási mérték alkalmazható, amely kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozás 
esetén 10 százalékponttal növelhető. KFI tevékenységek esetén a megvalósítási helyszín irreleváns. Ott 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított minősítés alapján sorolhatóak be a tevekénységek 
kísérleti fejlesztés és ipari kutatás kategóriákba. Ipari kutatás esetében 50%-os támogatási mérték 
igényelhető, amely kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 
százalékponttal növelhető. Kísérleti fejlesztés esetében 25% támogatási mérték igényelhető, amely 
kisvállalkozás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető. 
Ezek a támogatási mértékek KKV-k esetében 15 százalékponttal, nagyvállalat esetében 10 
százalékponttal tovább növelhetőek, amennyiben a projekt hatékony együttműködést foglal magában, 
vagy a projekt eredményei széles körben terjesztésre kerülnek majd. E tekintetben arról kell 
nyilatkoznia a pályázónak, hogy a pályázatban betervezett személyi költségek mértéke nem haladja 
meg az adott munkakörben, a vállalkozásnál alkalmazott szokásos béreket. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Az NTP2020 Felhíváshoz tartozó Külpiaci Növekedési Támogatás GYIK-ben az alábbi válasz jelent 
meg: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Pályázó bejegyzett székhelye, telephelye vagy 
fióktelepe lehet. Konzorciumvezető és önálló Pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek 
legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie. A 
projekt megvalósítási helyszíne egy nyertesség esetén megvásárlásra kerülő ingatlan lenne, mely 
jelenleg nem képezi a Pályázó magyarországi székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a 
részét. Konzorciumvezető és önálló Pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a 
támogatási kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie. Ugyanakkor az a 
kérdés merült fel, hogy ingatlanvásárlás esetén elegendő a projekt megvalósítása során bejegyezni 
az ingatlant telephelyként? 
C komponens esetén a célországbeli megvalósítás helyszínének tekintetében is azonos a szituáció, 
bejegyzésre kell kerülnie a vállalkozás cégkivonatába a projekt megkezdése előtt vagy pedig 
elegendő a kötelező vállalásként megvalósuló beruházás során bejegyezni?  
Esetünkben ingatlanvásárlásról, illetve felújításról lenne szó. 
 

Konzorciumvezető és önálló Pályázó esetében a megvalósítási helyszínnek legkésőbb a támogatási 
kérelem benyújtásáig (postára adás dátuma) kell bejegyzésre kerülnie. A Pályázati Útmutató XII. 5. 
pontja alapján, Konzorciumi Tag esetében, amennyiben a projekt tartalmaz ingatlanvásárlást, úgy a 
projektelem megvalósulását követő 30 napon belül, minden egyéb esetben az adott megvalósítási 
helyszínen tervezett tevékenységek megkezdése előtt. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ügyfelünk, a Pályázó Kft. regisztrált a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázat benyújtására, 
jelenleg a pályázati anyag összeállításán dolgozunk. Ügyfelünk és leányvállalata egy kb. 1,6 millió 
euró értékű beruházást valósítana meg Romániában Gyalu településen, zöldmezős beruházás 
keretében. A beruházás keretében sor kerülne egy ingatlan (telek) vásárlására, mely telken a 
leányvállalat egy összeszerelő- üzem felépítését tervezi. Az üzem rendezvény- és sporttechnikai, 
színháztechnikai és rendszermérnöki megoldások piacán Kelet-Közép-Európában szinte 
egyedülállónak számítana és számos (első körben 8, később 35-40) új munkahelyet teremtene.  
Mivel az ingatlan vásárlásához a Támogató előzetes hozzájárulása szükséges, összhangban a 
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Pályázati útmutatóban foglaltakkal, Ügyfelünk és a Konzorciumi Tag leányvállalata nevében ezúton 
küldjük a nemrégiben megkötött szándéknyilatkozatot a kiválasztott telek adásvételéhez 
kapcsolódóan, illetve kérjük a Tisztelt HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-t 
mint Támogatót az ingatlan (telek) vásárláshoz szükséges előzetes hozzájárulásának megadására. 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra van szükségük, kollégáimmal 
készségesen állunk az Önök rendelkezésére!  

 
E tekintetben a Támogató előzetes hozzájárulásának a támogatói döntés minősül, amennyiben a 
pályázat az elbírálási folyamat során támogatásra érdemesnek bizonyul. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Előző levelemben tettem fel kérdést és a GYIK-ben arra megtalálható válasz elbizonytalanított a 
támogatások intenzitását illetően. Ebben kérném megerősítésüket: Érintésmentes autómosókat 
gyártanánk Olaszországban, Marche megyében Fermoban. Itthon ennek a mosónak a prototípusa 
készült el, sorozatgyártásra nincs meg a kapacitás sem eszközben, sem emberben. A hozzá tartozó 
szoftverek fejlesztése folyamatban. Kint kezdenénk el a gyártást, eszközt vennénk, ingatlant, 
napelemet. A kinti cég alakulás alatt áll. Ha jól gondolom, akkor 100% támogatással mehet a 600.000 
eurós induló vállalkozás támogatása, ami e felett van, 20%-os regionális támogatás lesz. Itthon pedig 
beindulna a megrendelések szerint az autómosó terveknek a készítése (olaszországi megrendelésre) 
és a szoftverek fejlesztése, a megrendelő kívánsága szerinti specifikálása. Ezért a leányvállalat 
minden megrendelés után fizet az anyacégnek, akinek ebből árbevétele keletkezik. Ehhez szükséges 
eszközöket kell vennünk, elsősorban IT eszközöket és szoftvereket. Ha jól gondolom, akkor ez 
regionális beruházás lesz 60% támogatási intenzitással. Illetve PM és Marketing lenne 100%-os 
intenzitással de minimis támogatásként. 
 
A Pályázati felhívás 3. lábjegyzetében szereplő linken található táblázat 1073. sora alapján Fermo 
városban nem nyújtható regionális beruházási jogcímen állami támogatás. A 651/2014 Eu rendelet 
alapján a megjelölt megvalósítási helyszínen induló vállalkozásoknak nyújtott támogatási jogcímen 0,4 
millió EUR támogatás vehető igénybe. A külföldi beruházás ezen peremfeltételek mentén tervezhető. 
 
A magyarországi támogatási mértékeket a Pályázati felhívás részletesen, régiónként tartalmazza. 
Amennyiben a magyarországi megvalósítási helyszín szerint elérhető a 60%-os támogatási mérték, 
akkor a kérdésre a válasz: igen. A de minimis jogcím tekintetében tett értelmezés is helyes. Felhívjuk 
ugyanakkor a figyelmét, hogy a magyarországi beruházási helyszín esetében is csak akkor használható 
regionális beruházási támogatási jogcím, ha a magyarországi beruházás önmagában is induló 
beruházásnak minősül. A 651/2014 EU rendelet alapján „induló beruházás”: 
"a) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, 
meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben 
addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési 
folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik; vagy 
b) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független 
beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül 
induló beruházásnak". 
_________________________________________________________________________________ 
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A pályázat készítése kapcsán lenne kérdésem (A komponens): 
1. A postára adás megfelelő, ha Olaszországban történik, október 7-ei olaszországi bélyegzővel? 
Elfogadják az olasz állami postát? 
2. Olaszországban teljesen máshogy működik a cégbejegyzés, mint Magyarországon, ott nincs 
cégbíróság például. Próbálunk minden dokumentumot megküldeni és bemutatni a rendszert, de 
kérdésem, ha a nem hiánypótolható dokumentumok közül valamit nem fogad el a HEPA, akkor az 
elutasítást követően a következő határnapra benyújthatjuk újra a pályázatot? 
3. Az olasz fejlesztési ügynökség (INVITALIA) nem ad ki támogató nyilatkozatokat. Senkinek. 
Ezt meg is írták Jávor Mátyás attasénak, hogy ebben nem partnerek. Kérdésem, hogy kitől fogadja 
még el a HEPA a támogató nyilatkozatot? Erre gyakorlatilag 3 munkanapunk maradt. 
 
1. Igen, megfelelő. 
2. Igen, ismételten benyújtható. 
3. A 2020. szeptember 16-án megjelent GYIK 1. válasza tartalmazza a kérdésre a részletes választ. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Az alábbi helyzetképre szeretnék információt kérni a tisztánlátás érdekében: A konzorciumvezető 
magyar cég, 100% tulajdonos a konzorciumi tagban, amely Brazíliában van. Brazíliában nincs de 
minimis ezért az a kérdésünk, hogy: 
1. A költségvetésben szereplő de minimis elemek (úgymint projekt-előkészítési költség, 
projektmenedzser bérköltsége, marketing munkatárs bérköltsége, marketing szolgáltatások) kinél 
és milyen értékhatárral szerepelhetnek? 
2. Igényelhet-e célországbeli támogatás jogcímen a brazil cég marketing költségre támogatást a de 
minimis keretnél magasabb összegben? Pl. 300 millió Ft támogatást, a célországbeli szabály szerinti 
60% támogatási intenzitás mellett? 
Előre is nagyon köszönjük ha (a közelgő beadási határidő miatt) rövid időn belül meg tudnák 
válaszolni feltett kérdéseinket.  
 
1. A két cég együttesen 200.000,- EUR-nak megfelelő forint összegű támogatást igényelhet (ideértve 
a két cégnek együttesen két éven belül megítélt de minimis támogatás(ok) összegét is). 
2. Nem igényelhet. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A Külpiaci Növekedési Támogatásra benyújtani kívánt pályázat kapcsán merült fel egy kérdés. A 
Pályázó Szerbiában szeretné az elképzeléseit megvalósítani, ennek érdekében létre is hozta 100%-
os tulajdonában lévő szerb gazdasági társaságát. A bejegyzés sikeres volt, ugyanakkor a Pályázati 
Felhívás kötelezően benyújtandó, nem hiánypótolható dokumentumai között szerepel a 90 napnál 
nem régebbi aláírás-minta, vagy az aláírás-minta közjegyző által hitelesített másolata. 
Az ügyintézés során szembesültünk azon ténnyel, hogy a szerb eljárásrend nem ismeri az aláírás-
minta (aláírási címpéldány) fogalmát, így a külföldi Konzorciumi Tag vonatkozásában nem tudjuk 
ezen dokumentumot benyújtani. Kérdésünk arra irányul, hogy amennyiben a fentieket 
lenyilatkozzuk, s ezen nyilatkozatot a pályázathoz mellékeljük, elfogadja-e a Tisztelt Közreműködő 
Szervezet? Elegendő-e kizárólag a Konzorciumvezető aláírási címpéldánya, tekintve, hogy a 
pályázatot ő nyújtja be? Illetve milyen más megoldást javasolnak a rajtunk kívülálló okok miatt 
létrejött problémára? 

A konzorciumi tag tekintetében aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta benyújtása nem szükséges. 
_________________________________________________________________________________ 
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1. A támogatható tevékenységek vizsgálata részben a konzorcium vezető költségvetésénél, HIBÁT 
jelez a költség Excel: „kérjük, válasszon önállóan támogatható tevékenységet”. A kiválasztott 
"önállóan támogatható tevékenység" a konzorcium vezetőnél beruházáshoz kapcsolódó 
eszközbeszerzés.  Azonban Budapest/Pest megye szinten támogatási intenzitás 0%. Ez okozhatja a 
hibát? Ebben az esetben milyen más önállóan támogatható tevékenység tervezhető? Budapest/pest 
megyei Konzorcium vezető esetén nem tervezhetők az elszámolható költségek 10%-a? Kérjük 
segítségüket, mi okozhatja a hibajelzést? 
2. Egyéb figyelmeztetések – “Kérjük, vegye figyelembe a de minimis támogatás felhívásban és 
jogszabályban rögzített szabályait illetve az adott célország állami támogatási szabályait” - A 
konzorcium vezetőnél tervezünk de minimis költséget, a megengedett 100%-nál alacsonyabb 
intenzitással, a 60%-os maximális összetámogatási intenzitáshoz igazítva. Megfelelő-e ennek a 
költségtételnek a szerepeltetése a konzorcium vezető költségvetésében? Mellékelve küldjük a 
táblázatot.  
 
1. Budapesten regionális beruházási támogatás nem érhető el, így a tervezett költségelemre nem 
igényelhető támogatás, ettől függetlenül a költségvetés részét képezheti. Itt azonban felhívjuk a 
figyelmüket, hogy regionális beruházás abban az esetben képezheti a költségvetés részét, amennyiben 
a beruházás az útmutató előírásainak megfelelően induló beruházásnak minősül. A hibaüzenetet is ez 
okozta. Így konzorciumvezető esetében a tervezett költségelemek mellett 58,53%-os támogatás 
mérték érhető el összességében. Mindemellett önállóan támogatható tevékenységnek a megújuló 
energia termelésére irányuló beruházás minősül még a felhívás keretei között, ami Budapesten és Pest 
megyében is tervezhető. 
2. Igen, megfelelő. A figyelmeztetés azért jelenik meg, hogy a de minimis szabályoknak megfelelően 
vegyék figyelembe a szabad de minimis keretüket (200.000 EUR). 
_________________________________________________________________________________ 
 
A HEPA - Külpiaci Növekedési Támogatás programmal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Kérem az 
alábbi kérdésem szíves megválaszolását. Az útmutató 31. oldalán csak a "pályázati nyilatkozat" 
esetében van megjegyezve a postai benyújtási kötelezettség, azonban a 29. oldalon a teljes pályázati 
dokumentáció 1 példányban, postai úton történő benyújtását kérik. A pályázat benyújtásához 
kötelezően benyújtandó nem hiánypótolható dokumentumok esetében, melyek azok a 
dokumentumok, amiket a pályázó vállalkozásnak cégszerű aláírásával ellátva fizikailag is, postán is 
be kell nyújtania? Kérjük az ellentmondás tisztázását. 
 
Minden dokumentumot papír alapon, és postai úton is szükséges benyújtani. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Tudomásunkra jutott, hogy jelen pályázati felhívásban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 21 
947 000 000 Ft, azaz huszonegymilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió forint, amely 50-50%-os 
arányban kerül felosztásra a két elbírálási szakasz között. Sem a módosított pályázati útmutatóban, 
sem a HEPA hivatalos pályázati felhívás oldalán ezt az információt nem találtuk meg, ezért 
szeretnénk kérni ezzel kapcsolatos tájékoztatásukat, megerősítésüket. 
2. Kész termék csomagolása termelő beruházásnak minősül-e, mivel a külföldi beruházás célja egy 
csomagoló üzem létesítése? 
3. Kérem, erősítsék meg, hogy a C komponens önálló kedvezményezett esetében a többségi, tehát 
50% feletti tulajdoni és szavazati jog, mint alapfeltétel, mind a magyar, mind a célországi vállalatra 
egyaránt vonatkozik. 
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1. A keret megosztásáról szóló információ a Pályázati Útmutató VII. 1. pontjában került rögzítésre, 
továbbá a változtatásról minden regisztrált vállalkozás a regisztráció során megadott e-mail címére 
értesítést kapott. 
2. A csomagoló üzem létesítése induló beruházásként támogatható a felhívás keretében, tekintettel 
arra, hogy a jogcímek alkalmazási szabályain túl a felhívás nem határoz meg szűkítést a fejlesztendő 
tevékenységek tekintetében. 
3. A C komponensben önálló pályázat esetében nincsen konzorciumi tag, így nincsen 50% feletti 
tulajdoni és szavazati jogra vonatkozó elvárás sem. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A költségvetés tervezőben horvátországi beruházási helyszín megjelölés esetén nem fogadja el a 
táblázat az 55%-os támogatás intenzitás megjelölését. Tudomásunk szerint Zadar körzetében 35% 
intenzitás van, ami 20%-kal növelhető kisvállalkozás esetében. Kérem, segítsenek, hogy mi lehet a 
gond. 
 
A ténylegesen alkalmazni kívánt támogatási mértéket a „Konzorciumi tag költségvetés" munkalap H 
oszlopában kell beállítani, ami jelen esetben 55%. A cella 50% támogatási mérték felett automatikusan 
piros színre vált, ami azonban nem hibát jelez/jelent, hanem mindössze egy figyelemfelhívás, hogy a 
pályázó ellenőrizze, hogy jól adta-e meg a támogatási mértéket. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A felhívás szerint: „Jelen Felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A 651/2014/EU rendelet 
1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozások jogosultak több 
pályázatot benyújtani azzal, hogy a benyújtott pályázatok keretében igényelt összes támogatás 
összege nem haladhatja meg a 3.000.000.000 Ft-ot. Amennyiben a támogatást igénylő vállalkozás, 
vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy 
kapcsolt vállalkozása jelen Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, és az összes 
igényelt támogatás összege meghaladja a 3.000.000.000 Ft-ot, az elsőként benyújtott pályázat(ok) 
kerül(nek) elbírálásra, több pályázat esetén a maximális 3.000.000.000 Ft igényelt támogatásig, a 
többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.” 
A fentiekkel kapcsolatban a kérdésem az, hogy akkor is nyújthat-e be a magyar konzorciumvezető 
több projektre is pályázatot, ha korábban csupán egy projekttel regisztrált? A kitöltő felületen nem 
találtam erre lehetőséget. 
 
Sajnos ebben az esetben nem nyújthat be több pályázatot, mivel minden projektötletet külön-külön 
kellett regisztrálni. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Érdeklődni szeretnék, hogy a "Növekedési Támogatás a kis-, közép- és nagyvállalatok által külföldön 
megvalósítandó termelő beruházásokat támogató pályázat" regisztrációja esetleg ebben az évben 
elérhető lesz azok számára, akik eddig nem regisztráltak?   
 
A regisztrációs felület 2020-ban történő ismételt megnyitása nem tervezett. 
_________________________________________________________________________________ 
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Kiírás szerint a regisztráció a feltétele a pályázati felülethez való hozzáférésnek, de a potenciális 
befektetőnek nem volt elegendő a felkészülés egy okt. 07-ig történő beadáshoz, ezért nem is 
regisztrált korábban. Azonban örömmel értesült arról, hogy a pályázati időszak két részre osztása 
megtörtént és a viszonylag hosszú, dec. 7-ig tartó időszakra alkalmas lenne a pályázás előkészítésére, 
így szeretnék érdeklődni, hogy nem tervezik-e a regisztráció újraindítását vagy jelen kiírás 
újraindítását 2021-en is, hogy jelen ügyfélnek is lehetősége legyen pályázni? 
 
A regisztrációs felület 2020-ban történő ismételt megnyitása nem tervezett, a pályázat 2021-es 
ismételt megnyitásásáról egyelőre nem rendelkezünk információkkal. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A Külpiaci Növekedés Támogatása c. felhívás szerint a második körös beadás határideje 2020. 
december 07. Szeretnénk kérdezni, hogy a második körös beadáshoz már a 2020. szeptember 10-én 
lezárult regisztrációval rendelkezni kell, vagy újból meg fogják nyitni a regisztrációs felületet? 
 
A regisztrációval már rendelkezni kell, a regisztrációs felület 2020-ban történő ismételt megnyitása 
nem tervezett. 
_________________________________________________________________________________ 
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