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Külpiaci Növekedési Támogatás - Gyakran Ismétlődő Kérdések VIII. 

 

Jogosult-e konzorcium vezetőként, önálló jogon pályázni az a cég, mely 2019-ben zártkörű 

részvénytársasággá alakult és jogelődje egy 2014. 05.16-án bejegyzett cég, melynek 2015 volt az első 

lezárt, 365 napos, teljes üzleti éve, utolsó pedig a lezárt 2019. A 2019-ben (2019 lezárva) alakult Zrt. 

2014-ben alakult Kft. Jogelődjének adatai, tapasztalatai számításba vehetők-e a jogosultság és az 

értékelés során, amennyiben az átalakulással (nem kiválással) jött létre? 

A kérdező által leírtak szerint egy társasági formaváltással egy Kft. átalakult Zrt.- vé, ezért a Zrt. a Kft. 
teljes körű jogutódja, ha közben valóban semmilyen más átalakulás nem történt (beolvadás, egyesülés, 
szétválás, kiválás). Így a legalább 5 lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó feltételt a kérdésben foglaltak 
alapján teljesíti a társaság, azaz amennyiben a további feltételeknek is eleget tesz a társaság, akkor a 
felhívás kritériumainak megfelel. Mivel a leírtak szerint kizárólag egy társasági formaváltás történt a 
társaság előéletében, ezért a jogelőd tapasztalatai és adatai is figyelembe vehetők az értékelés során. 
__________________________________________________________________________________ 

A pályázó cég székhelye Budapesten van, a konzorciumi partner Romániában található. A cégcsoport 

kisvállalkozásnak minősül a pályázat benyújtásakor. A vállalkozás a magyar határ menti romániai 

régióban tervez termelő és összeszerelő üzemi beruházást végrehajtani, mely keretében ingatlan 

vásárlási és felújítási, gyártáshoz, üzemvitelhez szükséges eszközök beszerzési, a technológia 

ellátásához szükséges megújuló energia kiépítési, valamint előkészítési és projektmenedzsmenti 

költségekkel tervezünk. A pályázat teljes költségvetése a partner vállalkozásnál, romániai oldalon 

kerül felhasználásra. A megvalósítási helyre vonatkozó regionális forrástérkép és táblázat szerint az 

alaptámogatás 50 %. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a fenti esetben: 

1.) a regionális beruházási támogatási, megújuló energia termelésére irányuló beruházási 

támogatási, illetve csekély összegű (de minimis) támogatási kategóriában hány % támogatásra 

jogosult a pályázó konzorcium? 

2.) ebben az esetben jogosult-e a maximálisan igényelhető 60 % támogatásra a pályázó? 

Románia határmenti régióiban a regionális beruházási támogatási kategóriában 50%-os támogatási 
mérték igényelhető, amely kisvállalkozások esetében tovább növelhető maximum 70%-os mértékig. 
Megújuló energia termelésre irányuló beruházási támogatási kategória esetében – amennyiben a 
beruházás összköltségén belül a megújuló energia-termelésre irányuló beruházás költségei külön 
beruházásként meghatározhatók – 45%-os támogatási mérték igényelhető, amely kisvállalkozás 
esetében 65%-os támogatási mértékig növelhető. De minimis jogcímen 100%-os támogatási mérték 
igényelhető. Ennek megfelelően a maximális 60%-os támogatási mérték elvileg elérhető a leírt 
információk alapján. 
__________________________________________________________________________________ 
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A felhívásban szereplő alábbi jogosultsági kritériumot külföldi vállalkozás teljesítheti? 
„amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább öt lezárt 
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.” 
 
Igen. Ezt a lehetőséget a felhívás nem zárja ki. 
__________________________________________________________________________________ 

Pontosítást szeretnénk kérni a Külpiaci Növekedési Támogatás útmutatója kapcsán. Cégünk nem 
rendelkezik 5 lezárt üzleti évvel, de a dokumentáció szerint ezt a feltételt tulajdonosai szerint 
kapcsolódó vállalkozások révén is teljesítheti. Kérdésünk, hogy mit jelent a tulajdonosokon 
keresztüli kapcsolódás pontosan? Cégünkben 21-21% tulajdonrésszel rendelkező két magánszemély 
közösen 50-50%-ban birtokol egy másik, a feltételnek megfelelő vállalkozást. Ez elégséges? 
 
Magánszemély tulajdonoson keresztül történő kapcsolódás esetén a magánszemélynek mindkét 
(Konzorciumvezető és legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot 
jelentő) üzleti évvel rendelkező) vállalkozásban 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel kell rendelkeznie. 
__________________________________________________________________________________ 

Amennyiben a konzorcium két tagból áll (magyar konzorciumvezető és annak külföldi leányvállalata, 
akinél a beruházás megvalósul), akkor: A Támogatási szerződést ki köti meg? A konzorciumvezetőnél 
10% (projektvezetés), a leányvállalatnál 90%-ban merülnek fel a költségek. A folyósítás kinek 
történik, (figyelembe véve azt is, hogy a konzorcium nem igényel előleget)? A költségek 
elszámolásánál értesülésünk szerint kapcsolt vállalkozás által benyújtott számla nem 
finanszírozható. Amennyiben így van, kérem, definiálják a kapcsolt vállalkozás fogalmát. 
 

A pályázat benyújtáshoz szükséges konzorciumi megállapodásban rögzítik a felek, hogy a konzorciumot 
a támogató felé a konzorciumvezető képviseli, ő nyújtja be a támogatási kérelmet, nyertesség esetén 
ő írja alá a támogatási szerződést, nyújtja be (magyar nyelven) a kifizetési kérelmeket és a 
beszámolókat. Mind az előleg, mind az utófinanszírozott támogatás azon konzorciumi partnernek kerül 
közvetlenül folyósításra, ahol a költség tervezésre/felhasználásra került. Finanszírozás tekintetében 
nem igényelhető támogatás és így nem elszámolható olyan költség, amely a 651/2014 EU rendelet 1. 
sz. melléklete szerinti partner és kapcsolt vállalkozások közötti ügylet alapján merült fel (azaz a számlát 
ilyen partner- vagy kapcsolt vállalkozás állított ki). 
__________________________________________________________________________________ 

Amennyiben a konzorciumvezető egy 100%-ban egyszemélyes gazdasági társaság és a konzorciumi 
tag egy floridai cég, melyben a magyar konzorciumvezető 34%-os tulajdonosi részesedéssel 
rendelkező konzorciumi tag létesítene üzemet USA Florida területén, támogatható-e? 
 
Jelen Felhívás C komponensének keretében önállóan, illetve konzorciumi formában 
konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújthat be az a Magyarországon székhellyel, telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet 
folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117),  
• amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy 
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, 
 

http://www.hepa.hu/


 www.hepa.hu 

 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

3 
 

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy 
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább öt lezárt 
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.  
 
Azon vállalkozások, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 
25%-ot csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben a projekt keretében 
fejlesztendő tevékenység kapcsolódik a Nemzeti Exportstratégia elsődleges fókuszágazataihoz. 
Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett, vagy 
bejegyzés alatt álló gazdasági társaság,  
• amely az az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel 
rendelkezik és 
• amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.  
 
Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázat keretein belül kizárólag a regisztrált szervezetek 
férhetnek hozzá a Felhívás részletes szabályait tartalmazó Pályázati útmutatóhoz és annak 
mellékleteihez a regisztrációs időszak lezárását követően. Regisztráció határideje: 2020.09.10 16:00 
óra. Amennyiben a kérdéses pályázó a fenti kritériumoknak megfelel, kérjük, szíveskedjen mihamarabb 
elvégezni a regisztrációt. 
__________________________________________________________________________________ 

A nemrég megjelent Külpiaci Növekedési Támogatás kapcsán az alábbi kérdés megválaszolásában 
kérem szíves segítségüket: A Támogatási Program keretében van-e lehetőség arra, hogy egy hazai 
nagyvállalat 100%-os tulajdonában álló, Magyarországon frissen bejegyzett Holding vállalata hozza 
létre a külföldi partnerrel közösen a célországban bejegyzett közös gazdasági társaságot? E szerint a 
konzorcium vezetője a Holding vállalat, míg konzorcium tag a közös vállalat lenne. Projektünket 
augusztus elején már regisztráltuk. 
 

A felhívás alapján nincsen akadálya annak, hogy Pályázó Zrt. által létrehozott, annak 100%-os 
tulajdonában álló Holding vállalat legyen a projektben a konzorciumvezető és az többségi tulajdonában 
és irányítása alatt álló vállalkozás legyen a konzorciumi tag. A cég változtatása ugyanakkor érintheti a 
projekt által elérhető pontszámok mértékét (egy főre jutó eredmény, nettó árbevétel arányos 
beruházás, stb.), de természetesen ez a pályázó vállalkozások saját döntése, amelyre vonatkozóan a 
HEPA-nek észrevétele nincsen. Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztráció 
2020.09.10-én, 16:00 órakor lezárul, és csak olyan vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, aki a 
HEPA erre szolgáló felületén a regisztrációt megtette. 
__________________________________________________________________________________ 

A mai nap folyamán megtettük a pályázati regisztrációt a Külpiaci Növekedési Támogatás pályázatra. 

A Felhívásban olvastuk, hogy „Kizárólag a regisztrált szervezetek férhetnek hozzá a Felhívás részletes 

szabályait tartalmazó Pályázati útmutatóhoz és annak mellékleteihez a regisztrációs időszak 

lezárását követően.” Csak az lenne a kérdésünk, hogy ez hogyan fog megtörténni? Pályázók a 

regisztráció során megadott e-mail címre kapnak majd értesítést, és tájékoztatást a fentiekkel 

kapcsolatban, vagy esetleg figyelni kell a HEPA oldalát? 

A pályázók a regisztráció során megadott emailcímükre kapnak majd értesítést arról, hogy a 

létrehozott felületen hogyan férhetnek hozzá a Pályázati útmutatóhoz és mellékleteihez. 
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Tárgyi felhívás vonatkozásában kérjük előzetes állásfoglalásukat, illetve megerősítésüket alábbi 

meglátásaink vonatkozásában: Ahogy a Gyakran Ismételt Kérdésekben is említik, ,,regionális 

beruházási támogatás nem igényelhető a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása  NACE 

Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes 

meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. 

december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben az uniós gazdasági 

tevékenységek egységes ágazati  osztályozási rendszerének A. nemzetgazdasági ágába 

(Mezőgazdaság,  erdőgazdálkodás és halászat) [...] sorolt tevékenységekhez." A hivatkozott rendelet 

szerint a:  0311 Tengeri halászat, 0312 Édesvízi halászat, 0321 Tengeri halgazdálkodás , 0322 Édesvízi 

halgazdálkodás  tevékenységei nem támogathatóak regionális beruházás keretében. A 

halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény jelenleg hatályos 2. §-a  többek 

között az alábbiakat rögzíti:  ,,9. halászat: a halnak vagy más hasznos víziállatnak megengedett 

módon és eszközzel halgazdálkodási vízterületen történő rekreációs vagy bemutatási célú, illetve 

ökológiai célú, szelektív fogása, továbbá gyűjtése, ide nem értve a horgászatot; 10. halgazdálkodás: 

a természetes vizek halállományának védelmével, megújításával és hasznosításával összefüggő 

tevékenységek, valamint az akvakultúra és az egyéb haltermelési tevékenységek gyűjtőfogalma; 11. 

halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül 

időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a 

haltermelési létesítményt." Fentiek tükrében kérjük megerősítésüket, hogy jól gondoljuk, hogy a 

halkereskedelem tevékenysége, illetve az ahhoz kapcsolódó építés és eszközbeszerzés regionális 

támogatás keretében támogatható (Bulgáriában)? Álláspontunkat tovább erősíti, ha a 

mezőgazdasági termeléssel vonunk párhuzamot, tekintettel, hogy abban az esetben is alapvetően 

az elsődleges mezőgazdasági termelés, amely nem támogatható. 

Regionális beruházási támogatási kategóriában nem nyújtható támogatás értékesítési hálózat 

fejlesztéséhez. Egyebekben a halfeldolgozáshoz – csakúgy, mint minden egyéb mezőgazdasági termék 

elsődleges feldolgozásához – kapcsolódó fejlesztések támogathatóak a felhívás keretében. 

__________________________________________________________________________________ 

Milyen arányban kell a két szereplőnek (konzorciumvezető ill. konzorciumi tag) a beruházást 

megvalósítania? (költségek tekintetében) 

Minden komponens esetében, amennyiben konzorciumi a pályázat, a 10%-os szabály az irányadó, azaz 

a konzorciumvezetőnél maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-a tervezhető. A 

konzorciumvezetőnek nem kötelező költséget terveznie, ez esetben az elszámolható költségek 100%-

a a célországban merül fel. 

__________________________________________________________________________________ 

Magyar konzorcium vezető cég 2 projekttel is regisztrálhat-e az A komponensre? 

Igen, regisztrálhat.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.hepa.hu/


 www.hepa.hu 

 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

5 
 

 

A pályázati felhívás „10/C. komponens” pontjában szereplők szerint: „Konzorciumi tag lehet olyan 

gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági 

társaság, 

- amely az az 1/C mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel 

rendelkezik és  

- amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.” 
 

1) Kérdés: Amennyiben X Nyrt. és annak Y partnere a projekt keretében megvalósuló beruházás 

érdekében közös vállalatot hoz létre, úgy a X Nyrt., mint konzorciumvezető mellett, az előzetes 

regisztrációban, illetve a pályázatban kit kell megjelölni, mint konzorciumi tag? 

2) Javaslat: A konzorciumvezető többségi tulajdonlása helyett javasoljuk, hogy a szavazati jog 

és/vagy az irányítási jogok gyakorlása kerüljön szerepeltetésre a pályázati felhívásban, akár mint 

választható opció és nem mint együttes feltétel. 

1) A regisztráció során a még be nem jegyzett konzorciumi tagot úgy lehet jelölni, hogy "Még nem 

került bejegyzésre". 

2) Köszönjük szépen az észrevételt. A felhívás céljainak maradéktalan teljesülés érdekében szükséges 

a konzorciumvezető és konzorciumi tag kapcsolata tekintetében a két feltétel (többségi tulajdon és 

többségi irányítás) együttes teljesülése. 

__________________________________________________________________________________ 

Jól gondoljuk-e, hogy a Felhívás keretében az 1/A mellékletben szereplő horvátországi Varazsd 

településen megvalósítandó, napelem gyártó üzem létesítésére irányuló projekt esetében regionális 

beruházási támogatás jogcímen igényelhető támogatás építési és technológiai fejlesztésekhez? 

Igen, illetve induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amennyiben a vállalkozás megfelel a 

támogatási kategória kritériumainak. 
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