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Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP) – Kérdések és válaszok
2021. december 3.
Abban az esetben, ha a magyar cég (Konzorcium vezető) 100 %-os tulajdonosa a szlovák
(Konzorciumi tag) cégnek, jelent-e problémát, ha mindkét cégnél ugyanaz a személy az ügyvezető?
Nem.
__________________________________________________________________________________
Kérdésem az Annex 1 terméklistára irányul, a listában feltüntetett termékekhez kapcsolódó
tevékenységek szerepelnek a pályázat keretében támogatott tevékenységek között?
A 31/2021 (VIII. 31.) KKM rendelet 8.§ (1) bekezdésének értelmében a Külpiaci Növekedési Támogatási
Program keretében nem nyújtható támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez, vagyis az
EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek termeléséhez azok jellegét megváltoztató további
műveletek végrehajtása nélkül. Ugyanakkor mezőgazdasági termékek feldolgozása már támogatható
a Program keretében.
__________________________________________________________________________________
Projekt indulásának kezdete és vége. Vannak ready to build projektjeink, itt mi számít kezdetnek?
Lehet a múltban a kezdet, vagy mindenképp a jövőben? Később ez módosítható?
A projekt kezdetének meghatározásakor a tervezett költségek elszámolhatóságának alábbi két
határdátumát érdemes figyelembe venni, mindkettő a koncepció támogató általi jóváhagyását követő
támogatási kérelem benyújtásának függvényében értendő. A 31/2021 (VIII. 31.) KKM rendelet 17.§ (1)
b, pontja alapján támogatás nem ítélhető meg megkezdett beruházáshoz. A beruházás megkezdését
ugyanazon pont (5) bekezdése határozza meg (építési munkára, egyéb szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettségvállalás, eszközök, immateriális javak stb. megrendelése). Ezek a
tevékenységek csak a támogatói döntés után indulhatnak el, ezzel kapcsolatos költségek is csak ezt
követően merülhetnek fel. Ez alól kivételt képezhetnek az előkészítési költségek - de minimis
támogatási kategória keretében elszámolhatók, pl. tervezési és engedélyezési költségek -, valamint a
földvásárlás költsége, amennyiben ez utóbbi nem kerül elszámolásra a projekt keretében. Ezek a
tevékenységek megkezdődhetnek a támogatási kérelem benyújtását követően is. A projekt tervezett
kezdete módosítható később, de szintén csak ezek figyelembevételével.
__________________________________________________________________________________
2021-ben céges átalakulásunk volt, 10 éve működő Kft. Zrt.-vé alakult. Minden tekintetben jogutód
a Zrt., így a Kft. adatait felhasználva tudjuk kitölteni az adatlapot. Ez így megfelelő?
Igen, amennyiben a Zrt. az átalakulás során általános jogutódként jött létre.
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2021. november 11.
Turisztikai fejlesztési pályázatot készítünk elő, szálláshelyek kialakítására (épület felújítások). Több
épületet szeretnénk felújítani, átalakítani, ahol szálláshelyek kialakítása valósulna meg. Egy épület
teljes felújítása és szálláshelyek kialakítása a terv, de ez az összeg nem éri el a pályázatban
meghatározott minimum kérhető összeget, ezért két épületet szeretnénk felújítani.
Kérdésünk az lenne, hogy kiadható-e bérbe a jelenleg már saját tulajdonban lévő, de felújításra váró
második épület alsó szintje kereskedelmi célra (boltok, bank, iroda) a teljes felújítás és a felső szinten
a szálláshelyek kialakítása után, vagy ha ez nem lehetséges, akkor pedig megoldás lehetne-e az is,
ha csak a felső szint felújítására, szálláshelyek kialakítására kérjük a támogatást, nem a teljes épület
felújítására?
A KNTP keretében olyan fejlesztendő tevékenységre igényelhető támogatás, amely tevékenységgel
azonos, vagy szomszédos piacon a pályázó konzorcium valamely tagja, vagy önálló beruházó már
működik. Tehát amennyiben a működés része saját tulajdonú ingatlan bérbeadása és szálláshely
szolgáltatás nyújtása, vagy ezeknek szomszédos piacának minősülő tevékenység, úgy a kettős célú
ingatlan fejlesztésének adminisztratív akadálya nincsen. Amennyiben ennek az előírásnak a
beruházó(k) nem felel(nek) meg, úgy kizárólag a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó költségek
támogathatóak.
__________________________________________________________________________________
Jelenleg Ausztriában működő társaság építene gomba farmot, melyet saját maga finanszírozna. A
magyar pályázó építene az osztrák cég telephelyén logisztikai központot (hűtőraktár, csomagoló,
szeletelő helyiség), ahol a Magyarországon saját maga által megtermelt gomba feldolgozása és
disztribúciója történne meg. Támogatható-e a logisztikai központ megvalósítása? o
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján nem nyújtható támogatás kereskedelmi
tevékenységhez vagy értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő folyó kiadásokkal kapcsolatban.
__________________________________________________________________________________
A felhívásban foglalt 1.1 pont b) és d) alpontjában meghatározott jogosultsági feltételekkel
kapcsolatosan merült fel az alábbi kérdésünk:
A b) és a d) alpontban szereplő feltételeket a pályázó konzorciumvezető vállalkozás magánszemély
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás pénzügyi adataival is igazolhatja. Az egyik
ügyfelünknél ez a kapcsolódás úgy valósul meg, hogy a megfelelő pénzügyi mutatókkal rendelkező
kapcsolódó vállalkozásban 50%-50% tulajdoni részesedéssel rendelkező, egymással közvetlen rokoni
kapcsolatban lévő két magánszemély együttesen rendelkezik a pályázó konzorciumvezető
vállalkozásban többségi (90% feletti) tulajdonnal.
Az lenne a kérdésünk, hogy ez a tulajdoni viszony megfelelő lehet-e, tehát a kapcsolódás
megvalósulhat-e két, egymással rokoni viszonyban lévő magánszemély tulajdonoson keresztül?
Nem. Az előírásnak való megfelelés magánszemély által történő kapcsolódás esetén kizárólag úgy
teljesíthető, ha egy magánszemély mindkét (beruházóban és az elvárást teljesítő) vállalkozásban
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egyaránt többségi tulajdonos. A leírt tulajdonviszonyok alapján a beruházó vállalkozásnak nincsen
többségi tulajdonosa, így az előírásnak csak akkor felel meg, ha a saját pénzügyi adatai megfelelőek.
__________________________________________________________________________________
A felhívásban foglalt 1.1 pont b) alpontjában meghatározott jogosultsági feltételekkel kapcsolatosan
merült fel az alábbi kérdésünk:
Amennyiben a konzorciumvezető pályázó jogutódlással 2 éve működik, korábban is működött, de
ekkor leányvállalatait magába olvasztotta, megfelel-e annak a kritériumnak, hogy rendelkezik 5
lezárt, teljes üzleti évvel, beleszámít-e a jogelőd tevékenységi időszak az 5 évbe?
Amennyiben az átalakulás nyomán létrejött vállalkozás egyértelműen beazonosíthatóan általános
jogutódja a korábbi vállalkozás(ok)nak, úgy a folyamatos működés alátámasztottnak tekinthető a KNTP
szempontjából.
2021. november 3.
Egy érdeklődő vegyesvállalatot szeretne létrehozni a történelmi Magyarország területén, a tulajdoni
hányad 50% + 1, míg a szavazati jog is 50% + 1, azonban a társasági szerződésben a tulajdonosok
mindennemű döntést 75%-os szavazathoz kötnek ki. A kérdés, hogy a KNTP pályázaton való
elinduláshoz megfelelő lesz-e ezen társasági szerződés pont, ha egyébként pályázatképes a
vállalkozás?
A rendelkezésre álló információk alapján nem derül ki, hogy "tulajdonosok" alatt adott esetben kit kell
érteni. Amennyiben a tulajdonosok 75%-os szavazati joga a konzorciumvezető magyar vállalkozást,
mint tulajdonost illeti, a feltételek megfelelőek a Külpiaci Növekedési Támogatási Programon való
elindulásra a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 6.§ (2) b) pontja szerint. Amennyiben a tulajdonosok a
külföldi leányvállalat kisebbségi tulajdonosait jelentik, a többségi szavazati jog, így a tényleges irányítás
nem a magyar konzorciumvezetőé lenne, ebben az esetben a külföldi leányvállalat nem felel meg a
hivatkozott rendeleti pontnak, a konzorcium nem jogosult támogatásra a program keretében.
__________________________________________________________________________________
A támogatási programban meghatározott célországban vetőmagüzemi beruházás [vetőmagüzem
létesítése] tevékenység támogatható-e? A tervezett vetőmagüzemi tevékenységgel - a TEAOR’08
besorolás szerint - az alábbi kategóriában tervezik a fejlesztés megvalósítását: 0164 - Vetési célú
magfeldolgozás.
Igen. A vetőmagüzem létrehozására irányuló beruházás támogatható, a magok termesztéséhez
kapcsolódó beruházás (pl. termőföld vásárlása, növénytermesztéshez szükséges gépek beszerzése)
azonban nem támogatható tevékenység.
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2021. október 25.
Önálló beruházóként kívánjuk megvalósítani a fejlesztést Magyarországon és Romániában egyaránt.
A kérdésem az alábbi lenne:
1) A Segédlet 6/4-es pontjában felsorolt többlet vállalások, csak azon pályázókra érvényesek, akik a
projektjüket csak itthon, Magyarországon valósítják meg?
2) Egyébként, ha a célországban is valósít meg beruházást a cég, akkor ezeket nem kell figyelembe
venni?
Önálló beruházó esetén a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) bekezdés h) pontja alapján a
célországi - ez esetben romániai - beruházáshoz kapcsolódó költségek nem elszámolhatók a projekt
költségvetésének részeként, arra támogatás nem igényelhető. Önálló beruházás esetében támogatás
csak a magyarországi beruházáshoz igényelhető, és a beruházó vállalja, hogy a magyarországi
beruházáshoz kapott támogatás 50%-nak erejéig saját forrásból hajt végre beruházást a célországban.
Önálló beruházás esetében tehát a rendelet idézett pontja szerinti vállalások mindenképpen
kötelezőek.
__________________________________________________________________________________
Az Önök honlapján a Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében közzé teszik a „Támogatási
mérték számítása EU-n kívül” és „Támogatási mérték számítása az EU-ban” elnevezésű
dokumentumokat. Ebben sajnos csak 2020. évig találni adatokat.
Kérnénk segítségüket, hogy a 2022-2027 éves időszakra ezen információk milyen jogszabályban
vagy dokumentumban lelhetőek fel?
Az Európai Bizottság 2021. szeptember 16-án megjelent hivatalos közleménye alapján elfogadta
Magyarország koncepcióját a 2022-2027 közötti regionális térképre vonatkozóan, amely alapján:
- Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és Pest tervezési-statisztikai régiókban
nagyvállalkozás esetén a maximális támogatási intenzitás 50%,
- Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban nagyvállalkozás esetén a
maximális támogatási intenzitás 30%, amelyek középvállalkozás esetében 10 százalékponttal,
kisvállalkozás esetén további 0 százalékponttal növelhető.
- Budapest vonatkozásában a támogatási intenzitás 0%.
Felhívnánk ugyanakkor a pályázó figyelmét, hogy az elfogadott regionális térképhez kapcsolódóan a
jogszabályalkotás még nem fejeződött be. Így a bizottsági közlemény által említett Just Transition Fund
(Igazságos Átmenet Alap) terhére az 1427/2021-es Korm. határozat alapján Heves megyében, Baranya
megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében javasolt további 10%-os százalékpontos támogatás
intenzitás növelés elfogadása egy későbbi kiegészítés formájában kerül elfogadásra, ezért az
információk tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy Magyarország támogatási térképét az elsők
között fogadta el az Európai Bizottság, az Európai Unió többi tagállamával az egyeztetések jelenleg is
folyamatban vannak, a tagállami várható regionális támogatási térképekre vonatkozóan egyelőre nem
tudunk információval szolgálni.
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A koncepció benyújtása során minden esetben a hatályos regionális támogatási térkép alapján
alkalmazható támogatási mértékek figyelembe vételével nyújtható be beruházási koncepció,
amelyeket az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet tartalmaz. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet a regionális térképnél alacsonyabb támogatási
mértéket is meghatározhat.
__________________________________________________________________________________
Érdeklődni szeretnék, hogy nyújthat-e be pályázatot olyan vállalat, amelynek az eddigi
tevékenységei között nem szerepelt az a tevékenység, amelyet a pályázat keretein belül kíván
megvalósítani? Jelenleg műanyag építőanyagok gyártásával foglalkoznak és a továbbiakban bővíteni
szeretnék tevékenységüket és bazaltszál/bazaltrost felhasználásával kívánnak építőanyagokat
gyártani. A vállalat nem minősül nagyvállalatnak.
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) a) pontja alapján a beruházás révén fejleszteni kívánt
tevékenység olyan tevékenység is lehet, amelyet a támogatást igénylő vagy konzorciumi pályázat
esetén a konzorciumi partner leányvállalat az általános csoportmentességi rendelet I. számú melléklet
3. cikke szerinti ugyanazon érintett piacon nem, de szomszédos piacon már végez. Ennek hitelt
érdemlő bizonyítását a koncepcióban szükséges megtenni. Amennyiben tehát a bazaltszál/bazaltrost
felhasználásával gyártani kívánt építőanyagok a már gyártott műanyag építőanyagokhoz kapcsolódnak
(pl. azok szigetelésének tekinthetők), és ez a kapcsolat a koncepcióban kifejtésre kerül, a tevékenység
támogatathatósága ez alapján megítélhető. Felhívjuk ugyanakkor a pályázó figyelmét, hogy a Külpiaci
Növekedési Támogatási Program keretében nem nyújtható támogatás az általános csoportmentességi
rendelet 2. cikk 44. pontja által meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységekhez, ezért a
koncepcióban ennek kizárására is szükséges kitérni a bazaltszál/bazaltrost felhasználásával történő
építőanyag gyártás folyamatának bemutatása során.
__________________________________________________________________________________
A következő paragrafusban említett rész csak erre a támogatásra vonatkozik, vagy összevonandó a
cég és kapcsolt vállalkozásai által eddig megkapott összes támogatásra?
Tehát, ha mondjuk a KIS Kft a tavalyi évben kapott 500 MFt GINOP támogatást, akkor itt már csak
3,5 milliárd forint vehető igénybe vagy minden egyéb más támogatás ettől független és ugyanúgy
jogosult lehet támogatásra akár 4 milliárd forintig?
16. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy a) a beruházás
révén fejleszteni kívánt tevékenység kizárólag olyan tevékenység lehet, amelyet a 6. § a) vagy b)
pontja szerinti szervezet az általános csoportmentességi rendelet I. számú melléklet 3. cikke szerinti
ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon már végez; b) az e rendelet alapján nyújtott
támogatás összege eléri a 0,5 milliárd forintösszeget, de nem haladja meg a 4 milliárd forint összeget,
azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet I. számú melléklete alapján meghatározott
partner vagy kapcsolt vállalkozások által kapott összes támogatás összege nem haladhatja meg a 4
milliárd forintot,
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) b) pontjában meghatározott minimális és maximális
támogatási összeg kizárólag a hivatkozott rendelet keretében megítélt támogatásra vonatkozik, ezen
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előírásnak való megfelelést a Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében támogatott projekt
költségvetésének minden egyéb támogatástól függetlenül kell teljesítenie. Felhívjuk ugyanakkor a
figyelmet, hogy de minimis és átmeneti támogatás kategóriák esetében az adott támogatási kategóriák
szabályainak megfelelően figyelembe kell venni az adott támogatási kategóriában korábban megítélt
támogatások összegét.
2021. október 13.
A fenntartás alatt a megjelölt célországban megvalósítandó projekt esetében van mód arra, hogy
marketinggel, külpiaci értékesítéssel kapcsolatos fejlesztést hajtson végre? (webáruház és ahhoz
kapcsolódó informatikai rendszer létrehozása, raktár és elosztóközpont létrehozása).
Önálló beruházás esetében a kötelező vállalás keretében megvalósuló beruházásra nem vonatkoznak
az állami támogatási szabályok, tehát olyan tárgyi eszközbe történő beruházás is elfogadható,
amelynek költsége a támogatott projekt keretében nem lenne elszámolható.
__________________________________________________________________________________
Jó az értelmezés, miszerint a beruházás kötelező megvalósítási helyszíne Magyarország, és az
elszámolható költségek 100%-át Magyarországon kell megvalósítani? Továbbá amennyiben a
pályázó támogatásban részesül, a Magyarországon megvalósuló beruházáshoz kapott támogatás
legalább 50%-nak megfelelő értékű beruházást hajt végre például Romániában, ami nem
elszámolható költség?
Önálló pályázat esetében helyes az értelmezés azzal a pontosítással, hogy nem az elszámolt, hanem a
megítélt támogatási összeg 50%-t elérő értékű beruházás megvalósítására vonatkozik a kötelezettség.
__________________________________________________________________________________
A program keretében támogatható tevékenység-e márkaboltok, esetleg logisztikai raktár
létrehozása Kínában? Valamint elszámolhatóak-e a kapcsolódó cégalapítási, egyéb adminisztrációs
költségek?
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján nem nyújtható támogatás kereskedelmi
tevékenységhez vagy értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő folyó kiadásokkal kapcsolatban. De minimis
támogatási kategória keretében a cégalapítással kapcsolatos jogi szolgáltatások elszámolhatók.
__________________________________________________________________________________
A koncepciót benyújtó cég 2019. évi árbevétele 26,5 milliárd Ft volt, ezek szerint nem indulhat
nagyvállalatként a pályázati felhívás alapján? Egy másik vállalkozásuk 2019. évi árbevétele
meghaladta az előírt 50 milliárd Ft-os árbevételt, viszont nem rendelkezik olyan szlovák céggel,
amelynek többségi tulajdonosa. Lehetséges-e olyan konzorciumi partnert megjelölni, amelyet most
alapítottak, vagy egy működő cég többségi tulajdonlása szükséges?
1. Amennyiben a nagyvállalat rendelkezik legalább 5 teljes (365 napot felölelő) lezárt üzleti évvel, akkor
jogosult beruházási koncepciót benyújtani.
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2. Igen, újonnan alapított vállalkozás is lehet konzorciumi tag. A konzorciumi tag esetében az
együttműködési megállapodás megkötésének feltétele a bejegyzésre irányuló eljárás elindítása, amit
a támogatási szerződés megkötéséig szükséges lezárni.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a projektet a beruházó Magyarországon (Alföld) valósítja meg, de a segédletben
leírtakkal összhangban vállalja az ezzel járó többlet kötelezettségeket, akkor mekkora intenzitású a
pályázat, ha a célország – ahol a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább 50%-ával
megegyező beruházást hajt végre – Németország vagy Ausztria? Ebben az esetben az alföldi régió
határozza ezt meg (50%) vagy pedig a célország, azaz Németország/Ausztria (10%).
Önálló beruházó által - vagyis teljes egészében Magyarországon - megvalósított projekt esetében a
támogatás mértéke kizárólag a magyarországi beruházás költségei és a megítélt támogatás figyelembe
vételével kerül meghatározásra. Az önálló beruházó által vállalt külföldön megvalósuló beruházás
költségei nem elszámolhatóak, arra támogatás nem kerül megítélésre, így a támogatási mérték a
külföldi beruházás esetében nem releváns. A támogatási mértéket a projekt megvalósítási helyszíne
határozza meg, önálló beruházó esetében ez a magyarországi megvalósítási helyszín(ek) szerinti
támogatási mérték.
__________________________________________________________________________________
A célországban új gyárépület építési költségének elszámolására van-e lehetőség?
A rendelet 17§ (5) a) pontjában kitér az alábbiakra: A beruházás megkezdése e rendelet
alkalmazásában: a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan
kötelezettségvállalás időpontja,
A rendelet általánosságban veszi, hogy az építési munkánál mi számít projekt kezdésnek, vagy
valóban lehet építési költségeket is elszámolni? Ha igen, akkor mely támogatási kategórián belül? A
kitöltendő HEPA adatlapon a költségsor megnevezésénél is van Építés/Felújítás/Bővítés költségsor
kiválasztására lehetőség. Az elszámolható költségek részletezésénél a dokumentumok azonban nem
említik az építési költségek elszámolhatóságát.
Igen. A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 19. § (2) bekezdése alapján regionális beruházási támogatás,
KKV-knak nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia támogatására irányuló beruházási
támogatás, induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás és átmeneti támogatás támogatási kategóriák
révén elszámolhatóak a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.
Ezen előírásnak megfelelően az ingatlanvásárláson túl az építés, felújítás és bővítés költségei is
elszámolhatóak.
2021. október 6.
30.
De minimis jogcímű költségek kapcsolhatóak regionális beruházásokhoz vagy kkv beruházáshoz?
Azaz bérköltség, projektmenedzsment, tervdokumentáció költségei? De minimis értékhatár 2021ben?
De minimis jogcímen a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység,
(beleértve a projektmenedzsment bérköltséget is), könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, valamint tervezés
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és engedélyeztetés költségei számolhatóak el. Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és
ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 200
000 EUR-t. Az elmúlt 3 évben de minimis jogcímen elnyert támogatások adatait az Adatlap
"Alapadatok" munkalapján szükséges megadni a beruházó és a konzorciumi tag vonatkozásában is.
KKV beruházásnál vagy regionális beruházásnál bérköltség elszámolható költség, amennyiben az
eszközbeszerzéshez szükséges új munkaerő felvételéhez kapcsolódik?
Bérköltség kizárólag kutatás-fejlesztési tevékenységhez és projektmenedzsment tevékenységhez
kapcsolódóan számolható el. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatási kategória keretében
a projektben résztvevő kutató-fejlesztők személyi költségeire és járulékaira, de minimis jogcímen pedig
a projektmenedzsment tagjainak személyi költségeire és járulékaira igényelhető támogatás. Egyéb
személyi költségek támogatására a Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében nincs
lehetőség.
__________________________________________________________________________________
Kis – és középvállalkozások támogatása esetén a Regionális Támogatási Térkép alapján amennyiben
egy régió maximális támogatási intenzitása 35 százalék, növelhető amennyiben kis – vagy
középvállalkozásról van szó?
Igen, középvállalkozás esetében 10%-kal, kisvállalkozás esetében 20%-kal növelhető. Felhívjuk
ugyanakkor a figyelmet, hogy a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) bekezdés c) és g) pontjai
alapján a beruházás átlagos támogatási mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot, és a beruházónak az
elszámolható költségek minimum 50%-át saját forrásból szükséges biztosítania.
__________________________________________________________________________________
A kis – és középvállalkozások nagysága, hogy mely vállalati kategóriába tartozik: mikro, kis v.
középvállalkozás a konzorciumvezető, konzorciumi tag vagy a kapcsolt vállalkozásnál veszik
figyelembe?
A vállalati kategória meghatározása tekintetében támpontot adhat az Európai Bizottság "Felhasználó
útmutató a kkv-k fogalom-meghatározásához" c. dokumentum.
Az általános csoportmentességi rendelet 1. sz. melléklete szerinti fogalom-meghatározás alapján,
tekintettel arra, hogy a konzorciumvezető és a konzorciumi tag kapcsolt vállalkozásnak minősülnek,
így KKV minősítésük is megegyezik (azaz az nem fordulhat elő, hogy a két vállalkozás nem azonos
vállalati kategóriába tartozik).
__________________________________________________________________________________
Elfogadható, ha a beruházási koncepcióban szereplő egyik megvalósítási helyszín végül kimarad a
projektből és ennek megfelelően az elszámolható költség és ezzel párhuzamosan a támogatási
összeg is alacsonyabb lesz az együttműködési megállapodásban? - Amennyiben igen, milyen
mértékben történhet csökkenés?
A módosítás a támogatási kérelem benyújtásáig abban az esetben elfogadható, amennyiben a projekt
továbbra is megfelel a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendeletben vele szemben támasztott minimum
feltételeknek. A támogatási összegnek el kell érnie a 0,5 milliárd forintot, a projekt elszámolható
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költségeinek pedig folyó áron számolva el kell érnie az 1 milliárd forintot. A támogatási kérelem
benyújtását követően a változás részleteinek ismeretében külön mérlegelni szükséges, hogy a
módosítás mennyiben érinti a projekt eredeti célkitűzését, és annak változás mértéke alapján születik
meg a döntés a módosítás elfogadhatóságáról.
__________________________________________________________________________________
Elfogadható, amennyiben az együttműködési megállapodásban foglaltak ellenére az egyik
megvalósítási helyszín a majdani támogatási kérelemben már nem szerepel és ennek megfelelően
az elszámolható költség és ezzel párhuzamosan a támogatási összeg is alacsonyabb lesz a támogatási
kérelemben? - Amennyiben igen, milyen mértékben történhet csökkenés?
A módosítás a támogatási kérelem benyújtásáig abban az esetben elfogadható, amennyiben a projekt
továbbra is megfelel a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendeletben vele szemben támasztott minimum
feltételeknek. A támogatási összegnek el kell érnie a 0,5 milliárd forintot, a projekt elszámolható
költségeinek pedig folyó áron számolva el kell érnie az 1 milliárd forintot. A támogatási kérelem
benyújtását követően a változás részleteinek ismeretében külön mérlegelni szükséges, hogy a
módosítás mennyiben érinti a projekt eredeti célkitűzését, és a változás mértéke alapján születik meg
a döntés a módosítás elfogadhatóságáról.
__________________________________________________________________________________
A pályázat elszámolható költségei közt szerepelhet-e szálláshely céljára szolgáló hajó? A
megvásárolni kívánt eszköz kifejezetten szállodahajó, nem pedig szabadidős tevékenységre szolgáló
vízi jármű, amelyen lehetséges megszállni is.
Csak abban az esetben, ha a tevékenység nem számít az általános csoportmentességi rendelet 2. cikke
szerinti személyszállításnak vagy vízi szállításnak. Vagyis amennyiben a szállodahajó forgalomba
helyezési engedéllyel nem rendelkező jármű, amely nem hagyja el a kikötőt. Továbbá akkor is
szerepelhet hajó az elszámolható költségek között, amennyiben a fejlesztendő tevékenység a hajó
bérbeadása, valamint a hajó személyzet nélkül kerül bérbeadásra.
__________________________________________________________________________________
Kis - és középvállalkozások kategória tekintetében a jelenlegi állapot számít v. a 2019, 2020-as
állapot a támogatási arány megítélésénél? Csak a teljes foglalkoztatású alkalmazottakat nézik a
kategória megállapításánál?
A vállalati kategória megállapításához felhasználandó adatok az általános csoportmentességi rendelet
1. sz. mellékletének 4. cikke alapján a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kapcsolódó, éves
szinten kiszámított adatok, vagyis az utolsó lezárt év beszámolója.
__________________________________________________________________________________
Az adatlap kitöltése során a Beruházás munkalapon A beruházás által érintett ágazat (TEÁOR 08
szerint) mező kitöltésénél a beruházás céljához legközelebb álló tevékenység kódját szükséges
feltüntetni? Például új építmény létrehozása valósul meg a koncepció keretében, amelynek
felhasználási célja bérbeadás lesz. Itt az építési tevékenységet, vagy a bérbeadást szükséges
feltüntetni?
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A beruházás által érintett ágazat minden esetben azt az iparágat vagy gazdasági területet érinti,
amelyen a beruházó a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 7. § és 9.§ (1) bekezdésével összhangban saját
vagy leányvállalata tevékenységét fejleszteni szeretné. Az Adatlap "Beruházás" munkalapján egy
ágazat kiválasztására van lehetőség, ezt a lehető legpontosabban szükséges meghatározni annak
figyelembevételével, hogy a rendelet 16. § (1) a) pontja szerint a beruházás révén fejleszteni kívánt
tevékenység kizárólag olyan tevékenység lehet, amelyet a beruházó vagy konzorciumi partnere az
általános csoportmentességi rendelet 1. sz. mellékletének 3. cikke szerinti ugyanazon érintett piacon
vagy szomszédos piacon már végez. Amennyiben a beruházás során új építmény létrehozása valósul
meg, az érintett ágazat az építmény jellege és rendeltetése alapján határozható meg. Bérbeadás abban
az esetben választható, ha a bérbe adni kívánt új építmény jellege és rendeltetése révén megfelel a
TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló szabályozás
vonatkozó előírásainak.
__________________________________________________________________________________
Az oldalukon elérhető segédlet 3.2. g.) pontja szerint átmeneti támogatás igényelhető. Jól
értelmezem, hogy ez esetben a támogatás intenzitása maximum 50%?
Igen, összhangban a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 11. § (1) bekezdésével.

2021. szeptember 30.
Önálló - magyarországi - beruházás esetén a támogatási intenzitás a magyarországi megvalósítási
helyszín szerinti regionális támogatási maximum vagy a célországbeli támogatási maximum lehet?
Regionális támogatási kategória esetén a támogatás intenzitása minden esetben a beruházó minősítési
kódja és a beruházás megvalósítási helyszíne szerint kerül meghatározásra, így önálló - magyarországi
- beruházás esetén a magyarországi megvalósítási helyszín szerinti támogatási térképet szükséges
figyelembe venni.

2021. szeptember 24.
500 milliós jogosultságnál az alábbi szerepel: „amely, vagy amelynek 50%-nál nagyobb
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül
kapcsolódó vállalkozása”
Ennek értelmében, ha a pályázó tulajdonosa cég, akkor annak egyéb tulajdonolt vállalkozásai nem
vehetőek figyelembe? A gazdasági adatok egybeszámítása szükséges ebben az esetben, vagy 1
vállalkozás adatai vehetők figyelembe a fentiek közül?
31/2021 (VIII. 31.) KKM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti a jogosultsági feltételek teljesítése során
kizárólag a pályázó vállalkozás, vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának adatai közül egy
vállalkozás adatai vehetők figyelembe, a gazdasági adatok egybeszámítására nincs lehetőség. A
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jogosultsági feltételeket a megjelölt kapcsolt vállalkozásokon kívül más kapcsolt vagy partner
vállalkozás nem teljesítheti.
__________________________________________________________________________________
A támogatás méretének meghatározásakor a pályázó vállalkozás által tulajdonolt vállalkozások
gazdasági adatai figyelembe vehetőek?
Az igényelhető támogatás összegének meghatározása a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) b)
pontja alapján lehetséges, amely feltételek teljesítéséhez valamennyi partner és kapcsolt vállalkozás
gazdasági adatait szükséges figyelembe venni és egybeszámítani.
Ugyanakkor a támogatásra jogosultak körét meghatározó 6. § (1) bekezdése szerinti, minimum 500
millió forint árbevételre vonatkozó feltételeket ettől függetlenül továbbra is az önálló beruházó vagy a
beruházás céljából létrehozott konzorcium vezetőjén kívül csak annak többségi tulajdonos
vállalkozása, vagy magánszemélyen keresztül kapcsolt vállalkozása teljesítheti önállóan.
__________________________________________________________________________________
Az EU-n belüli beruházás esetében a regionális támogatási térkép értelmezésében kérnék segítséget.
A vállalkozás mérete differenciálja a térképen jelölt támogatás mértékét? Például mikro és
kisvállalkozások esetében +20%, de maximum 50%, középvállalkozás esetében +10%?
Igen, helyes az értelmezés.
__________________________________________________________________________________
A 2022-től életbe lépő Regionális Támogatási térkép változása szerint a Pest megyei településeken
nagyvállalat 50%-os támogatási intenzitással részesülhet regionális beruházási támogatásban.
Lehetőség van-e már az idei évben támogatási kérelmet benyújtani 2022.01.01. után kezdődő
projekttel, vagy csak a fenti változás hatályától, vagyis 2022-től nyújtható majd be regionális
beruházási támogatási kérelem Pest megyei nagyvállalat számára?
Nem, a beruházási koncepciók értékelésére mindenkor a benyújtás idején hatályos jogszabályok és
előírások az irányadók.

2021. szeptember 23.
Egy szállítmányozási cég dél felé terjeszkedne, és logisztikai központot hozna létre egy dél-szláv
országban. Logisztikai csarnokot építene, ahonnan a környékbeli partnereit kiszolgálja. Kérdésünk,
hogy ezzel a céllal támogatható lehet-e a pályázat keretein belül a beruházás?
Nem. A 31/2021 (VIII. 31.) KKM rendelet alapján nem nyújtható támogatás ellenszolgáltatás fejében
végzett áruszállítási szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéséhez.
__________________________________________________________________________________
Elégséges-e az, ha a pályázó többségi tulajdonosának 2019. és 2020. évi árbevételei meghaladják az
500 millió Ft-ot, akkor is, ha a pályázó árbevételei meg sem közelítik ezt az összeget?
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Igen, amennyiben a pályázó ugyanezen többségi tulajdonos vállalkozása beszámolóval alátámasztva
rendelkezik legalább öt lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel – amelybe az előtársaságként való
működés időszaka nem számít bele –, és amennyiben a pályázó vállalkozásban 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.
__________________________________________________________________________________
A 6. § (1) bekezdéséhez képest hogyan kell értelmezni a 16. § (1) bek. b) pontját, ez további
megszorítást tartalmaz a 6. §-hoz képest, vagy kizárólag a partner/kapcsolt vállalkozás által kapott
támogatás összegével kapcsolatosan fogalmaz meg a támogatási összeg maximális mértékével
kapcsolatos kritériumot (azaz 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)?
Több beruházási koncepció benyújtása esetén, amennyiben az önálló beruházók vagy a beruházások
céljából létrehozott konzorciumok vezetői kapcsolt vagy partner vállalkozásoknak minősülnek, az
általuk összesen igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a 4 milliárd Ft-ot, illetve az utolsó
három lezárt üzleti év közül a beruházó által tetszőlegesen választott két év vonatkozásában
valamennyi kapcsolt vagy partner vállalkozás (beleértve a projektcég(ek) kisebbségi külföldi tulajdonos
vállalkozásait is) nettó értékesítési árbevételének átlagát, amennyiben az kevesebb.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a 16. § (b) pontja tovább korlátozná a támogatásban részt vevők körét – tehát
általános jelleggel kell figyelembe venni azt, hogy a minimálisan 500 M Ft összegű 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 -, úgy ezt miként kell értelmezni?
•
A beruházónak és a kapcsolt vállalkozás nettó árbevételeinek átlaga külön-külön kell, hogy
elérje az 500 M Ft-ot?
Pl.:
„A” cég: (2019-es + 2020-as árbevétel)/2 > 500 M Ft
„B” cég: (2019-es + 2020-as árbevétel)/2 > 500 M Ft
•
A beruházó és a kapcsolt vállalkozás árbevételeit egybe kell számítani az átlagolás előtt,
ennek kell elérnie a minimális 500 M Ft támogatási összeget?
Pl.:
(„A” cég 2019-es árbevétel + „A” cég 2020-as árbevétel + „B” cég 2019-es árbevétel
+ „B” cég 2020-as árbevétel) / 2 > 500 M Ft
•
Amennyiben a két cég két-két évi árbevételének átlagát kell együttesen átlagolni, úgy
mindkét cég esetén ugyanazon 2 évet kell figyelembe venni, vagy a két cég tekintetében különböző
évek is figyelembe vehetőek?
Pl.: [(„A” cég 2018-as árbevétel + „A” cég 2019-es árbevétel) /2 + („B” cég 2019-es árbevétel + „B”
cég 2020-as árbevétel) / 2 ] / 2 > 500 M Ft
A 31/2021 (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) b) pontja az igényelhető támogatás összegének
kiszámítására vonatkozik, amelynek maximuma a kapcsolt és partner vállalkozás beruházók által
benyújtott több beruházási koncepció esetében is összeszámítandó.
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A beruházó által az utolsó három lezárt üzleti évből tetszőlegesen választott két év nettó értékesítési
árbevételének átlagához a beruházó és valamennyi kapcsolt és partner vállalkozása (beleértve a
projektcég(ek) kisebbségi külföldi tulajdonos vállalkozásait is) adatait évenként szükséges
egybeszámítani. Egy beruházási koncepció esetében a támogatási összeg meghatározásánál csak két
választott év ilyen módon egybeszámított nettó értékesítési árbevételének átlagát lehet figyelembe
venni, három évét nem. Mivel a rendelet 16. § (1) b) pontja szerint meghatározott minimum támogatás
összege 0,5 milliárd Ft, amennyiben a fenti számítás szerint számított összeg kevesebb, mint 0,5
milliárd Ft, a támogatási kérelem elutasításra kerül.
A támogatásban részesíthetők körére vonatkozó 6. § (1) bekezdés szerinti feltételek ettől függetlenül
teljesítendők, tekintettel arra, hogy beruházási koncepciónként a 6. § (1) b) - d) pontja szerinti
feltételeket a beruházón kívül kizárólag az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása teljesítheti önállóan,
a gazdasági adatok egybeszámítására ez esetben nincs lehetőség.
__________________________________________________________________________________
Önálló kkv beruházó esetén van-e lehetőség a fenntartási időszak meghosszabbításával kitolni az
addicionális külföldi beruházás időszakát 4 vagy 5 évre?
Nincs.
__________________________________________________________________________________
Önálló beruházó esetén csak egy célországban vagy több célországban együttesen is megvalósítható
az addicionális beruházás, illetve ha ez utóbbi lehetséges, akkor az változtatja-e a minimum 50%-os
arányt?
Nincs kizárva, hogy önálló beruházó esetén a kötelezően vállalt külföldi beruházás több célországban
valósuljon meg, amennyiben a beruházás mindegyik célországban 31/2021 (VIII. 31.) KKM rendelet 16.
§ (1) hb) pontja szerint olyan vállalkozásra irányul, amelyben a beruházó többségi tulajdonrésszel és
szavazati joggal rendelkezik. Több célországi beruházás esetén a beruházások együttes értékének
szükséges elérnie a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább 50%-át.
__________________________________________________________________________________
Önálló beruházó esetén a támogatott projekten felüli beruházás célja lehet-e raktározás
(élelmiszergazdasághoz kapcsolódóan)?
Igen. Önálló beruházás esetében a kötelező vállalás keretében megvalósuló beruházásra nem
vonatkoznak az állami támogatási szabályok, tehát ilyen tárgyi eszközbe történő beruházás is
elfogadható, amelynek költsége a támogatott projekt keretében nem lenne elszámolható.
__________________________________________________________________________________
A külgazdasági és külügyminiszter 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelete a Külpiaci Növekedési
Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól, 5. - Fejlesztendő tevékenységek pontja
szerint nem nyújtható támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez.
Ugyanakkor, a SEGÉDLET a Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP) keretében támogatási
kérelem benyújtásához nevű dokumentumban a 3. - A projekttel kapcsolatos elvárások, 3.1. Milyen
tevékenységek támogathatóak? pontban az szerepel, hogy "Támogatható minden iparágban
megvalósuló projekt, amit uniós jogszabályok nem zárnak ki azzal, hogy a támogatási döntés
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meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági területen megvalósuló
beruházások: (......) b) élelmiszergazdaság (ideértve az agrártechnológiát) (........)
Kérdés: A fentiek tükrében támogatható költségnek minősül egy tojótelep (tojótyúk farm)
megvásárlása?
Nem. Elődleges mezőgazdasági termelés a 31/2021. (VIII. 31.) által alkalmazott támogatási kategóriák
sajátos szabályai alapján egyik alkalmazása esetében sem támogathatóak. Élelmiszergazdaság
tekintetében többek között mezőgazdasági termékek feldolgozása, vagy például mezőgazdasági gépek
gyártása támogatható.

2021. szeptember 20.
Konzorcium beruházási koncepció esetén a pályázat benyújtásának pillanatában szükséges-e, hogy
a célországi ingatlan megnevezésre kerüljön? Amennyiben a beruházó nem rendelkezik a célországi
ingatlannal jelenleg, szükséges-e hogy az a tulajdonában legyen/bérleti szerződéssel rendelkezzen a
pályázati koncepció benyújtásának pillanatában? Ha nem szükséges, alá kell-e támasztani, hogy a
helyszínül szolgáló célországi ingatlan megvásárlásának/bérlésének előkészítése folyamatban van a
pályázat benyújtása pillanatában?
A beruházási koncepció részeként benyújtandó Adatlap "Beruházás" munkalapján szükséges megadni
és bemutatni a beruházás megvalósítási helyszínét. Amennyiben a beruházási koncepció
benyújtásakor a konkrét helyszín még nem ismert, úgy az adatlap 15. pontjában a kiválasztásra kerülő
ingatlannal szembeni elvárásokat és elképzeléseket szükséges bemutatni, amelyek biztosítják majd a
beruházás céljainak teljesüléséhez leginkább hozzájáruló helyszín kiválasztását. A beruházási
koncepció benyújtásakor az ingatlan bemutatásán kívül egyéb dokumentum benyújtására, bármilyen
megállapodás megkötésére, vagy eljárás megindítására nincsen szükség. Az együttműködési
megállapodás megkötését követő támogatási kérelem benyújtásakor azonban a jobban előkészített
beruházások várhatóan előnyt élveznek majd, ez azonban nem vizsgálati szempont a beruházási
koncepció benyújtáskor.
__________________________________________________________________________________
Tárgyi felhívás kapcsán kérjük szíves megerősítésüket, hogy a 2511 TEÁOR szám alá besorolt
vezetékrendszer előállítás tevékenység nem minősül az általános csoportmentességi rendelet
szerinti acélipari tevékenységnek, amennyiben szigetelt és köpennyel ellátott,
vezetékek/vezetékrendszerek jönnek létre, azaz nem alapanyag előállítás, hanem komplexebb
fémszerkezet gyártás tevékenység valósul meg. A végzett tevékenység eredményeképpen a
késztermékek vezetékelési célokat szolgálnak (pl.: távhő, hűtési hő, olajvezeték stb.) . Az előállított
termékek a vevői igényekhez illeszkedve különböző köpennyel, szigeteléssel, diffúziót akadályozó
fólia réteggel kiegészítve készülnek.
Fontos kiemelni, hogy a csoportmentességi rendeletben az acélipari termék között említett "varrat
nélküli acélcső, 406,4 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű hegesztett acélcsövek" előállítása a KSH
Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere alapján a 2420 TEÁOR alá tartozik,

14

www.hepa.hu
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

annak leírásában szó szerint megtalálható. A fentebb részletezett vezeték/vezetékrendszer előállítás
tevékenység ezen alapanyag előállítási tevékenységen messze túlmutat.
Lehetőség szerint kérjük, legyenek kedvesek tájékoztatni, hogy a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet
8. § (1) 1. pontja szerint mi alapján történik a támogatható tevékenységek és a támogatható
termékek lehatárolása. Amennyiben rendelkezésünkre bocsájtható negatív vagy pozitív lista, kérjük
megküldeni részünkre.
Az általános csoportmentességi rendelet alapján a következő termékek közül egy vagy több
termeléséhez kapcsolódó tevékenységek minősülnek acélipari tevékenységnek:
a) nyersvas és ferroötvözet: acélgyártáshoz és öntéshez használt nyersvas, más nyersvas, tükörvas és
szénnel vegyített ferromangán, ide nem értve az egyéb ferroötvözeteket;
b) vasból, közönséges acélból vagy különleges acélból készült nyers- és félkész termékek: tuskóöntéssel
vagy más öntési eljárással feldolgozott folyékony acél, többek között félkész termékek – négyzetes
bugák, blokkbugák és lemezbugák, blokkbugák, bugák és laposbugák; hengerhuzalok, széles melegen
hengerelt termékek, kivéve a kis és közepes öntödékben előállított acélöntvényt;
c) vasból, közönséges acélból vagy különleges acélból melegen előállított késztermékek: 80 mm-es
vagy ezt meghaladó átmérőjű sínek, sínaljzatok, csatlakozó- és alátétlemezek, gerendák, nehéz
idomvasak és rudak, 80 mm-nél kisebb átmérőjű szádacélok, rudak és idomvasak és 150 mm alatti
síkhengerelt termékek, acéldrótok, kör- és négyzetacélok, melegen hengerelt abroncsok és szalagok
(ideértve a csövekhez használt szalagokat) és melegen hengerelt (bevonatos vagy bevonat nélküli)
lemezek, 3 mm-es vagy vastagabb lemezek, 150 mm-es vagy ezt meghaladó szélesacél, kivéve huzalok
és huzaltermékek, fényesre húzott rúdacélok és vasöntvények;
d) hidegen előállított termékek: fehérlemezek, ólmozott acéllemezek, feketelemezek, cinkelt lemezek,
más bevonattal ellátott lemezek, hidegen hengerelt lemezek, mágneses lemezek, bádogszalag
gyártására szolgáló abroncsok, hidegen hengerelt lemezek tekercsben és lapokban;
e) csövek: valamennyi varratmentes acélcső, a 406,4 mm-t meghaladó átmérőjű hegesztett
acélcsövek.
A fent felsorolt termékek előállítását szolgáló beruházások nem támogathatóak.
__________________________________________________________________________________
Konzorciumi tag lehet-e Magyarországon bejegyzett társaság külföldi fióktelepe?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Mely dokumentum alapján lehet egzaktan meghatározni, hogy mi számít szomszédos piacnak?
A 651/2014. EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (3) bekezdése alapján: „Szomszédos piac” egy termék
vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy
következő szintjén helyezkedik el.
__________________________________________________________________________________
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Dohányáru/dohány feldolgozásához kapcsolódó beruházás támogatása lehetséges? Rizs, bab, lencse
csomagolására irányuló beruházás? Illetve rizsmalom megépítése, technológia vásárlása
támogatható?
Igen. A felsorolt tevékenységek fejlesztése támogatható.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a beruházást tervezetten új leányvállalat valósítaná meg, a Beruházási Koncepciót
cégadatok tekintetében a kapcsolt vállalkozás töltse ki?
Konzorcium esetében a konzorciumvezető adatainál a magyarországi vállalkozás, a konzorciumi tag
adatainál pedig a célországbeli vállalkozás(ok) adatait szükséges kitölteni. Az adatlapot a
magyarországi vállalkozásnak kell benyújtania (annak képviselőjének kell aláírnia).
Építőipari beruházás esetén az építkezési engedély a Támogatói Okirattól számítva milyen
időtávlatban szükséges benyújtani a Pályázatkezelő részére?
Amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához
szükséges hatósági engedélyeket legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó
beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni a szakmai támogató szerv részére. A szakmai támogató szerv
ennél szigorúbb elvárást is előírhat a beruházás és a beruházó adatainak, a támogatott projekt
kockázatainak ismeretében. Felhívjuk azonban szíves figyelmüket, hogy a 31/2021 (VIII. 31.) KKM
rendelet 10.§ alapján előnyt élveznek a jobban előkészített beruházások.
__________________________________________________________________________________
A költségvetés összeállításánál a Beruházási Alapterv tekintetében milyen árfolyam használható,
amennyiben a beruházási cél külföldi célország pl. Szlovákia?
Erre vonatkozóan nincsen előírás. Felhívjuk ugyanakkor a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy nyertes
támogatási kérelem esetén a támogatáslehívás ellenőrzése során a számla kiállításkori árfolyam
alkalmazása kötelező, továbbá a beruházási koncepció és a támogatási kérelem értékelés során a
tervezett költségek reális és takarékos tervezése vizsgálati szempont.
__________________________________________________________________________________
Pozitív elbírálás esetén a Pályázatkezelő a támogatási összeget a konzorcium mely tagjának
folyósítja: Konzorciumvezető vagy Beruházási Partner?
A megítélt támogatás annak a konzorciumi partnernek kerül minden esetben folyósításra, akinél az
elszámolható költség felmerül.
__________________________________________________________________________________
A beruházási cél tekintetében szükséges, hogy a Konzorciumvezető vagy a Beruházási partner fő
tevékenysége (NACE) az adott szegmensben legyen?
Nem.
__________________________________________________________________________________
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Élelmiszergazdaság témakörbe vagy kereskedelmi tevékenység témakörbe illeszkedik az alábbi
téma: Új ingatlan létrehozása, zöldmezős beruházásként való megvalósítása, melynek célja hűtött
áruk raktározása, annak csomagolása, s értékesítése B2B szektornak?
Élelmiszergazdaság témakörébe akkor kapcsolódik a fejlesztendő tevékenység, ha az az élelmiszer
előállításához kapcsolódik közvetve (pl. mezőgazdasági gépgyártás), vagy közvetlenül (pl.
élelmiszeripari feldolgozás). Saját áruk értékesítését célzó beruházás (raktárkapacitás létrehozása,
értékesítési hálózat kialakítása) nem támogatható tevékenység a Program keretében. Amennyiben a
beruházás célja harmadikfeles raktározási kapacitás létrehozása, az a raktározott termékektől
függetlenül nem tartozik az élelmiszergazdaság körébe.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a célországi vállalkozás rendelkezik gazdasági mutatókkal, és lezárt teljes üzleti
évekkel, van mód arra, hogy a pályázati feltételeket ő igazolja? - minimum 500 M Ft-os árbevétel
2019-ben vagy az utolsó lezárt gazdasági évben - az utolsó 3 év árbevétele közül választott kettő
átlaga?
Nem. A bemutatott feltételeket a magyarországi vállalkozás, vagy annak többségi tulajdonos
vállalkozása, vagy magánszemély többségi tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása igazolhatja,
míg a célországi konzorciumi tag kizárólag a magyarországi vállalkozás többségi tulajdonában lévő
vállalkozás lehet.

2021. szeptember 17.
Elegendő-e, ha a Beruházó kizárólag fiókteleppel rendelkezik a célországban ahol a beruházást meg
kívánja valósítani, ha az érintett országban erre lehetőség van?
Igen, a rendelet ezt a lehetőséget nem zárja ki. Ezzel együtt, a külföldön bejegyzett, külföldi székhelyű
vállalkozásnak minősülő, jogi személynek konzorciumi megállapodást kell kötnie a magyarországi
vállalkozással, továbbá a konzorciumnak minden további feltételnek meg kell felelnie és minden
vállalást teljesítenie kell.
A regionális beruházási támogatási kategória változása miatt (jelenleg nagyvállalatként nem érhető
el számunkra ez a támogatási kategória) érdeklődnénk, hogy a KNTP felhívás 2022-ben is elérhető
lesz-e?
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
alapján a Kormány által kitűzött feladat, hogy a Külpiaci Növekedési Támogatási Program 2022. évben
is folytatódjon. A Korm. határozat szerinti, 2022. évtől alkalmazott jogi keretek jelenleg kidolgozás alatt
állnak.
__________________________________________________________________________________
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A segédlet alapján 2021-ben 10 milliárd forint került elkülönítésre, azonban a pozitív előbírálattal
rendelkező pályázóknak 6 hónapot adnak a pályázat benyújtására. 2022-re is van már keret
meghatározva, illetve van garancia arra, hogy 2022-ben benyújtott pozitív előbírálattal rendelkező
vállatok is támogatást nyerhetnek, vagy erre még nincs kialakult álláspont?
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról szóló 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
alapján a Kormány által kitűzött feladat, hogy a Külpiaci Növekedési Támogatási Program 2022. évben
is folytatódjon. A Korm. határozat szerinti, 2022. évtől alkalmazott jogi keretek jelenleg kidolgozás alatt
állnak.
__________________________________________________________________________________
A támogatási kérelmek elbírásához kapcsolódóan készült „Értékelési szempontrendszer”?
Amennyiben igen, hol található az meg?
Az értékelés szempontjaira vonatkozó információkat a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 10. §
tartalmazza. A támogatási kérelmek benyújtásával és értékelésével kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátására az együttműködési megállapodás megkötését követően fog sor kerülni.
__________________________________________________________________________________
A támogatási programhoz kapcsolódóan várhatóan mikor lesz elérhető a „Pályázati felhívás” és a
„Pályázati útmutató”?
Pályázati felhívás és Pályázati útmutató a Külpiaci Növekedési Támogatási Program tekintetében nem
készül, a támogatás igénylésének folyamata a beruházási koncepció benyújtásával indul.
__________________________________________________________________________________
A 16. § (1) h) az önálló beruházó – az egyéb kötelezettségen felül – vállalja, hogy
ha) a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább 50%-nak megfelelő értékű
beruházást hajt végre a célországban;
hb) 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
hc) a célországi beruházás költségét az elszámolható projekt-költségvetés részeként nem számolja
el.
Kérdés: Van-e bármilyen más, a kiírásban nem megnevezett kritérium arra az pályázóra, aki önálló
beruházóként kíván Magyarországon beruházást megvalósítani, illetve vállalja a fenntartási
időszakban célországi beruházás megvalósítását a támogatás összegének min. 50% mértékében?
A benyújtandó pályázati adatlapon és költségvetésben a hazai beruházást kell bemutatni, vagy a
fenntartási időszak alatt megvalósítandó célországi beruházást is szerepeltetni szükséges?
Értékelés során hátrányt jelent-e önálló beruházó számára, ha a fenntartási időszakban tervezett
célországi beruházás nem kellő részletességgel kerül bemutatásra, vagy nem alátámasztott, esetleg
a külföldön létrehozott munkahelyek száma nem kimutatható jelenleg?
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Önálló beruházó esetén is meg kell felelni a támogatásban részesíthetők köre vonatkozásában a
31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek.
A beruházási koncepció adatlapján azt a beruházást szükséges részleteiben bemutatni, amelyhez a
támogatás igénylésére sor fog kerülni. Ezzel együtt, önálló beruházó esetében a fenntartási időszakban
megvalósítandó célországi beruházást is szükséges röviden bemutatni, a karakterszám korlátok
figyelembe vételével. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a célországi beruházás költségei nem
számolhatóak el, a "Költségvetés" munkalapon a célországi beruházást nem szükséges bemutatni.
Az értékelés szempontjaira vonatkozó információkat a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 10. §
tartalmazza. A támogatási kérelmek benyújtásával és értékelésével kapcsolatos információk
rendelkezésre bocsátására az együttműködési megállapodás megkötését követően fog sor kerülni.
__________________________________________________________________________________
Az adatlap Beruházás munkalap 17. és 18. pontjában szerepeltetni szükséges a beruházás
eredményeként megtartott, illetve létrehozott hazai és külföldi munkahelyek számát, azonban a
kiírás erre vonatkozóan nem ír elő szabályt.
Kérdés: A pályázat értékelését befolyásolja-e a beruházó által vállalt megtartott/létrehozott
munkahelyek száma? Amennyiben igen, milyen mértékű növekedés az, amelyet teljesítenie kell
beruházónak ahhoz, hogy a legkedvezőbb elbírálást érje el?
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet a támogatás feltételeként nem ír elő számszerűsített vállalást a
beruházás által létrehozott munkahelyekre vonatkozóan. A csoportmentességi rendelet 14. cikke
alapján regionális beruházás támogatási kategória esetén a beruházás által létrehozott valamennyi
munkahelyet az álláshely első betöltése után legalább öt évig, illetve a kkv-k esetében három évig fenn
kell tartani az érintett területen. Az átmeneti közlemény szerinti támogatási kategória esetén a
munkahelyek megőrzésére vonatkozóan az átmeneti közlemény az irányadó. Az értékelés
szempontjaira vonatkozó információkat a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 10. § tartalmazza.

2021. szeptember 16.
1. A pályázó egy magyarországi vállalkozás, amelynek 100%-ban tulajdonosa egy célországban élő
magánszemély.
2. A pályázathoz szükséges nettó árbevételt a magyarországi vállalkozás és a célországban már most
is működő "A" vállalkozás együtt tudja kimutatni. A célországi "A" vállalkozás tulajdonosa 100%-ban
szintén a már említett célországban élő magánszemély.
Kérdések:
- Az exportérettségi kérdőívben csak a magyarországi vállalkozás adatait és eredményeit adjuk meg,
vagy a célországi és a magyarországi vállalkozások adatait együttesen?
- A pályázati adatlapban csak a szöveges részben tudjuk magyarázni, hogy a nettó árbevételt
együttesen teljesíti a két vállalkozás a pályázati felhívásnak megfelelően?
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- A beruházó pedig egy célországi "B" vállalkozás lenne nyertes pályázat esetén, amelynek jelenlegi
tulajdonosai egyelőre célországi "A" vállalkozás, kisebb %-ban a magyarországi vállalkozás (tehát
nem a magyar cég a nagyobb százalékarányú tulajdonosa a célországi beruházó cégnek) Szükségese a tulajdonjogok gyors módosítása ebben az esetben, ha a célországi "B" vállalkozás és a célországi
"A" vállalkozás tulajdonosa is ugyanaz a már említett magánszemély?
- Az exportérettségi kérdőív kitöltése során az önálló beruházó, vagy - konzorciumi megvalósítás esetén
- a konzorciumvezető adatainak megadása szükséges.
- A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 6. § szerinti feltételek teljesítésének módját, amennyiben azt
külföldi vállalat adataival kívánják teljesíteni, a beruházási koncepció "Alapadatok" munkalapon, "A
beruházó adatai" szövegdobozban szíveskedjenek bemutatni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az
említett feltételek teljesítésére együttesen nincsen lehetőség, a minimum árbevételnek a pályázó
vállalkozásnak, vagy annak többségi tulajdonos vállalkozásának, vagy magánszemélyen keresztül
kapcsolt vállalkozásának önmagában szükséges teljesítenie.
- Konzorciumi tag kizárólag a magyarországi vállalkozás többségi tulajdonában és többségi irányítása
alatt álló vállalkozás lehet. Közvetett kapcsolat - vállalkozáson, vagy magánszemélyen keresztül - nem
elfogadható.

2021. szeptember 15.
19.§ (2) pontja alapján A 2. § (1) bekezdés a)–d) vagy g) pontja szerinti támogatás esetén a beruházás
elszámolható költsége kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális
javak költsége lehet. Jól értelmezzük, hogy 7.§-ban felsorolt iparágak és gazdasági területek esetén
(pl. építésgazdaság, szálláshely fejlesztés) nem elszámolható építési költség (pl. gyár, üzem
kialakítása), illetve a célország megvalósítási helyén a megfelelő ingatlan megvásárlása sem?
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében a fejlesztendő tevékenység iparágától és
gazdasági ágazatától függetlenül elszámolhatóak ingatlanvásárlás, építés, felújítás, bővítés költségei.
__________________________________________________________________________________
31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet nem egyértelmű, hogy a 2. § (1) a) támogatás esetében ingatlan
beruházás célú projekt támogatható?
Igen. Amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez szükséges, támogatható tevékenység az ingatlanba
történő beruházás (ingatlanvásárlás, építés, felújítás, bővítés), a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet
minden további feltételének figyelembevételével.
__________________________________________________________________________________
A kiírás 10. § (1) pontja szerint Az együttműködési megállapodás megkötése és a támogatói döntés
meghozatala során (többek között) a következő szempontokat kell figyelembe venni: j) a (2)
bekezdés szerinti üzleti terv megalapozottsága és kidolgozottsága, k) a beruházáshoz kapcsolódó
kockázatelemzés és kezelési terv kidolgozottsága,
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Kérdés: A megnevezett pontok már az együttműködési megállapodás megkötéséhez is teljesülniük
kell? Azaz a pályázati koncepciónak tartalmaznia kell-e a kockázatelemzésre vonatkozó részeket,
esetleg üzleti terv benyújtásának hiánya hátrányt jelent-e? Értelmezésünk szerint az üzleti tervet
csak az együttműködés megkötését követő 6 hónapon belül kell elkészíteni és benyújtani a
Támogatási Szerződés megkötését megelőzően.
A 10.§ (1) bekezdés felsorolása egyben tartalmazza a beruházási koncepció és a támogatási kérelem
értékelési szempontjait. A beruházási koncepció elkészítése során csupán azokat az adatokat és
információkat szükséges megadni, amelyeket a beruházási koncepció adatlapja kifejezetten elvár. A
beruházási koncepciót aláírók aláírási címpéldányán/aláírás-mintáján túl egyéb melléklet (pl. üzleti
terv) benyújtása az adatlappal együtt nem szükséges.
__________________________________________________________________________________
A 9.§ (1) pontja szerint önálló beruházó a támogatást „a célországi gazdasági tevékenységhez
kapcsolódó magyarországi beruházás megvalósítására vehető igénybe”.
Kérdés: Szükséges-e önálló beruházóra nézve, hogy a pályázati koncepció benyújtásának
pillanatában meglévő célországi tevékenysége, illetve tevékenységet folytató leányvállalata legyen,
vagy elegendő, ha majd önálló beruházó a fenntartási időszak alatt építi ki célországi tevékenységét/
hozza létre leányvállalatát ebből a célból?
Sem önálló beruházó, sem konzorciumi beruházás esetében nincs szükség arra, hogy a beruházási
koncepció benyújtásának pillanatában a célországi cégbejegyzésre, vagy akár csak a bejegyzési eljárás
megindításra kerüljön.
__________________________________________________________________________________
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelete 9. § (1) bekezdés c) (konzorciumi pályázat esetén a célországi
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó magyarországi beruházás költsége nem haladhatja meg
a projekt elszámolható összköltségének a 10%-át) pontjához kapcsolódóan az lenne a kérdésem,
hogy amennyiben több célországot tartalmaz a konzorcium, akkor a 10%-ot célországonként kell
értelmezni, vagy a projekt összköltségvetésére vonatkozóan kell a 10%-ot tartani?
Konzorciumi beruházó esetében - függetlenül attól, hogy hány tagú a konzorcium - az elszámolható
összköltség legfeljebb 10%-a fordítható magyarországi projektelemekre, azonban ezeknek is
tartalmazniuk kell induló beruházást.
__________________________________________________________________________________
A korábban meghirdetett Külpiaci Növekedési Programban sikeresen regisztrált, vagy nyertes, vagy
elutasított pályázó nyújthat-e be beruházási koncepciót a KNTP program keretében?
Igen, amennyiben a vállalkozás és az általa (vagy konzorciumi partnere(i) által) megvalósítani tervezett
beruházás megfelel a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet előírásainak.
__________________________________________________________________________________
Mikrovállalkozás pályázhat-e?
Igen. A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet nem zárja ki a mikrovállalkozásokat a pályázók köréből.
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__________________________________________________________________________________
Konzorciumi tag lehet-e külföldön bejegyzett, lezárt teljes üzleti évvel nem rendelkező, most
alapított vállalkozás?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Külföldön megvalósuló beruházás valósulna meg a pályázat keretében. Konzorciumi támogatás
esetén a Magyarországon bejegyzett konzorciumvezetőnek is kell legyenek elszámolható költségei?
Nem. Konzorciumi beruházás esetében az elszámolható költségek 100%-ban felmerülhetnek a
célország(ok)ban.
__________________________________________________________________________________
Konzorciumi beruházás esetén (külföldön) bérelt ingatlanon megvalósuló beruházás
megvalósítható? A beruházás befejeztével az ingatlan tulajdonosa által adott megbízás
beleszámítható a fenntartás alatt vállalt árbevételbe?
Igen. Az árbevétel forrása tekintetében nincsen megkötés, csak annyi, hogy főszabály szerint külföldi
beruházás eredményeként létrejött kapacitásokon termelt áru, vagy nyújtott szolgáltatás
Magyarországon nem értékesíthető.
__________________________________________________________________________________
A fenntartási időszak a 3/5 évet, vagy a tevékenység fenntartására vonatkozó 10 évet jelenti? Az
önálló beruházó esetén a további kötelező beruházásnak hány éven belül kell megvalósulnia?
A fenntartási időszak, amely alatt a létrejövő kapacitásokat üzemeltetni szükséges, nagyvállalkozások
esetében 5 év, KKV-k esetében 3 év. Az üzleti tevékenység 10 éves fenntartására vonatkozó
kötelezettség a fenntartási időszaknál enyhébb, ott magát a létesítményt már nem szükséges
"fenntartani", csupán a beruházó vállalkozás azon tevékenységét, amely tevékenység fejlesztése
céljából a támogatást igénybe vette. A fentieknek megfelelően önálló beruházás esetében a külföldi
beruházásra KKV-k esetében a magyarországi beruházás befejezésétől számított 3, nagyvállalatok
esetében pedig 5 éven belül kell sor kerüljön.
__________________________________________________________________________________
A minimum 100%-ot elérő biztosítékot milyen formában kell teljesíteni?
Az elfogadható biztosítéki formák meghatározására kizárólag a vállalkozás és a tervezett beruházás
részleteinek ismeretében, egyedileg kerül sor, egységes kockázatértékelési rendszer alkalmazásával. A
banki felhatalmazó levél - vagy ahol azt a célország jogrendszere nem ismeri, akkor annak megfelelő
jogintézmény - nyújtására minden kedvezményezett, minden számlája tekintetében köteles, a további
elvárt biztosítékok köre az együttműködési megállapodás megkötését követően kerülhet
meghatározásra.
__________________________________________________________________________________
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A Rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja a KNTP szerinti támogatás feltételéül szabja, hogy „az e
rendelet alapján nyújtott támogatás összege eléri a 0,5 milliárd forintösszeget, de nem haladja meg
a 4 milliárd forintösszeget, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet I. számú melléklete
alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozások által kapott összes támogatás összege
nem haladhatja meg a 4 milliárd forintot”.
A KKM rendelet alapján azonban nem világos, hogy a hivatkozott rendelkezésben a partner vagy
kapcsolt vállalkozások által kapott összes támogatás megjelölés alatt pontosan mely támogatások
értendők, azaz mely jogcímen kapott támogatások összegét szükséges a Rendeletben rögzített 4
milliárd forintos összeghatárba beleszámítani: (i) kizárólag a Rendeletben szabályozott KNTP szerinti
támogatásokat, vagy (ii) egyéb, uniós vagy tagállami forrásból származó, más jogcímen elnyert
támogatásokat is?
A támogatás összegére vonatkozó korlátok a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet alapján nyújtható
támogatás összegére, vagyis a Külpiaci Növekedési Támogatási Program keretében igényelhető
támogatás összegére vonatkoznak.

2021. szeptember 14.
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 8.§ (1) 11. pontja alapján nem nyújtható támogatás
koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító beruházáshoz. Célországban
megvalósított beruházás esetén a részben (elszámolható költség 10%-ig) Magyarországon
megvalósuló beruházás elemre is vonatkozik-e ez a szabály?
Igen.
__________________________________________________________________________________
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 6§ b) c) d) pontjainak értelmezésében:
" b) amelyek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 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"
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Jól értelmezzük, hogy:
- a b) c) d) pontok vagylagosak, tehát az egyiknek megfelelni elégséges,
- a b) és d) pont értelmezhető bármely vállalati kategóriára, azaz kkv státuszú vállalkozásra és
nagyvállalatra is?
Igen. A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 6. § (1) a) pontját, továbbá a b), c), vagy d) pontjai közül
bármelyik feltétel teljesülése esetén megfelel a vállalkozás a 6. § (1) pont előírásainak.
Igen. A 6. § (1) b) és d) pontjai valamennyi vállalati kategória esetén alkalmazhatók, a c) pont kizárólag
nagyvállalat esetén értelmezhető.
__________________________________________________________________________________
A kormányrendelet alapján a támogatási kategória átmeneti támogatás és regionális beruházási
támogatás is lehet. Lehetőség van egy projekt keretében mindkét támogatási kategóriát alkalmazni
különböző beruházási költségekre, vagy egyszerre csak egy támogatási kategória alkalmazható?
Lehetőség van rá, az átmeneti közlemény 22-23. pontjainak figyelembevételével.
__________________________________________________________________________________
Az átmeneti támogatás igényléséhez kell valamilyen speciális feltételt teljesíteni? Szükséges-e
igazolni az árbevétel, vagy megrendelés állomány visszaesését, illetve szükséges-e vállalni a
munkavállalói bázis létszám fenntartását a projekt végéig?
Átmeneti támogatás az átmeneti közlemény 22. pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás által
igényelhető, amelynek alátámasztására a beruházási koncepció keretében az Adatlapon kért adatokon
kívül egyéb adatot szolgáltatni nem szükséges, azonban a támogatási kérelem benyújtásakor az
igényelt támogatási kategória jogosultságának ellenőrzésére sor fog kerülni. Amennyiben a Beruházó
a projekt keretében a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 22. § szerinti személyi jellegű ráfordítást
átmeneti támogatási kategória alapján szeretne igényelni, úgy az átmeneti közlemény 43. c) pontja
alapján a támogatás feltétele, hogy a szóban forgó munkavállalókat a támogatás teljes
tárgyidőszakában folyamatosan foglalkoztassák.
__________________________________________________________________________________
Kapcsolt- és vagy partner vállalkozások nyújthatnak-e be több támogatási kérelmet (külön
tartalommal)? Ha igen, akkor a támogatási kérelmek külön-külön kerülnek elbírálásra, azaz elvben
mind a két támogatási kérelem kaphat támogatást?
Igen, azonban a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások által igényelt támogatás összesen nem
haladhatja meg a 4 milliárd forintot. A partner és/vagy kapcsolt vállalkozások által benyújtott
beruházási koncepciók értékelésének folyamata egymástól független, ugyanakkor az egyes beruházási
koncepciókban benyújtott információk a másik beruházási koncepció tekintetében is figyelembe
vételre kerülhetnek.
__________________________________________________________________________________
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Amennyiben a konzorcium kétszereplős (egy Magyarországi és egy külföldi kapcsolt vállalkozás), és
a beruházás külföldön valósul meg, ebben az esetben konzorciumi szinten a minimum igényelhető
támogatás 500 millió Ft, vagy konzorciumi tagonként 500 millió Forint (tehát ez esetben 1 milliárd
Ft)?
Az igényelhető és megítélhető támogatási összeg minimuma és maximuma konzorcium esetén a
konzorcium által igényelt összes támogatásra vonatkozik, és a magyarországi beruházás költsége nem
haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének a 10%-át.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben önálló beruházó külföldi fiókteleppel rendelkezik a célországban, megvalósíthatja
önállóan a beruházást külföldön?
Nem. A külföldön bejegyzett, külföldi székhelyű vállalkozásnak minősülő jogi személynek konzorciumi
megállapodást kell kötnie a Magyarországon bejegyzett vállalkozással, továbbá a konzorciumnak
minden további feltételnek meg kell felelnie és minden vállalást teljesítenie kell.
__________________________________________________________________________________
Adott egy cég, amely jelenleg is napelem parkokat épít, kivitelez. Közben forgalmaz napelemeket is
és gyárt tartószerkezetet is. Ez a cég egy 4. besorolású államban kíván napelemparkot létrehozni és
üzemeltetni. Ehhez napelemek és tartószerkezetek beszerzése szükséges, valamint az építési
munkálatok elvégzése. Van-e mód támogatást igényelni ez esetben, figyelembe véve a rendelet 20§
(2) 1. pontját, illetve a rendelet 16§ (1) a) pontját? Természetesen a program egyéb feltételei (pl.
konzorciumi leányvállalat, konzorciumvezetőre vonatkozó gazdálkodási adatok, stb.) teljesülnek.
Igen, a tevékenység megfelelő. A támogatott projekt keretében kizárólag harmadik, független féltől
beszerezett termékek és megrendelt szolgáltatások számolhatóak el akkor is, ha azok előállítására vagy
megvalósítására a konzorciumi partnerek is képesek lennének.
__________________________________________________________________________________
A támogatás feltétele, hogy a) a beruházás révén fejleszteni kívánt tevékenység kizárólag olyan
tevékenység lehet, amelyet a 6. § a) vagy b) pontja szerinti szervezet az általános csoportmentességi
rendelet I. számú melléklet 3. cikke szerinti ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon már
végez; (16§ (1)) Ezt a feltételt a konzorciumvezetőnek szükséges igazoltan teljesítenie, vagy pedig a
projektben résztvevő célországi konzorciumi tag is teljesítheti?
A feltételt a célországi Konzorciumi tag is teljesítheti.
__________________________________________________________________________________
Amennyiben a projekt induló beruházás megvalósítására vonatkozik, akkor is szükséges az azonos
vagy szomszédos piacon való igazolt működés, vagy irányulhat a pályázat egy új üzletág indítására,
amennyiben a projekt induló beruházásnak tekinthető?
Szükséges. A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 16. § (1) a) pontja alapján a Külpiaci Növekedési
Támogatási Program keretében kizárólag olyan tevékenység fejlesztése támogatható, amelyet a
Konzorciumvezető vagy a Konzorciumi tag az általános csoportmentességi rendelet I. számú melléklet
3. cikke szerinti ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon már végez.
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__________________________________________________________________________________
6.§ (2) b) pontja alapján a Konzorcium tagban a az (1) bekezdés szerinti konzorciumvezetőnek
többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal kell rendelkeznie. Ezen feltétel teljesíthető közvetett
tulajdon és szavazati jog esetén, amennyiben a „köztes” vállalkozás a konzorciumvezető 100%-os
tulajdonában áll?
Nem. A Konzorciumvezetőnek 50%-ot meghaladó közvetlen tulajdonrésszel és szavazati joggal kell
rendelkeznie a Konzorciumi tag vállalkozásban.

2021. szeptember 13.
A kiírás szerint - az immateriális javak illetve az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök kivételével
- nem található előírás az egyes támogatható tevékenységek elszámolható összköltségre vetített %os korlátjára. A kérdésünk az, hogy van-e korlátozás arra vonatkozóan, hogy a teljes elszámolható
költség mekkora hányada fordítható maximum ingatlanvásárlásra, építésre, eszközbeszerzésre vagy
más támogatható tevékenységre?
Nincs, azonban a de minimis jogcímen elszámolható tevékenységek (projektmenedzsment
tevékenység, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés) költségeinek tervezésekor
kérjük, fokozottan figyeljenek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013 EU rendelet 3. cikkében
meghatározott korlátokra.
__________________________________________________________________________________
Számunkra nem egyértelmű, hogy konzorciumban megvalósított beruházás esetében, a pályázat
benyújtásának pillanatában szükséges-e már bejegyzett leányvállalattal rendelkezni a célországban?
Az Adatlap Beruházás munkalapjának 9. pontja szerint a beruházás megvalósítójaként kiválasztható
az "új leányvállalat", "új fióktelep" és "új vegyesvállalat" lehetőségek is.
A beruházási koncepció benyújtásakor a Konzorciumi tag leányvállalatnak még nem szükséges
bejegyzett gazdasági társaságnak lennie, azonban a beruházási koncepció forrásgazda általi
támogatása esetén az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele a bejegyzésre irányuló
eljárás elindítása, amelynek a támogatási kérelem benyújtásáig be kell fejeződnie.
__________________________________________________________________________________
Kockázati tőke társaságon keresztül létrejövő tulajdonosi kapcsolat akadálya lehet-e a pályázaton
való részvételnek (KKM rendelet 6. § (1) a.) pontja alapján)?
Igen, amennyiben a pályázóban az állam vagy a helyi önkormányzat közvetett tulajdoni részesedése
eléri a 25%-ot.
__________________________________________________________________________________
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Nagyvállalati kategóriába tartozó cég, amely rendelkezik 5 lezárt üzleti évvel és a 2020-as, illetve
2019-es nettó árbevétele meghaladta az 500 millió Ft-ot, indulhat a pályázaton?
Igen, amennyiben a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendeletben felsorolt egyéb feltételeknek is megfelel a
vállalkozás.
__________________________________________________________________________________
Új üzemcsarnok teljes belső kialakítása, speciális igényekre tervezett gépészettel tisztatéri terület,
illetve fokozott tisztaságú fejlesztői laborok és kapcsolódó öltözők, irodák megvalósítása esetén
igényelhető-e támogatás kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatási kategória keretében?
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás az általános csoportmentességi rendelet 25. cikke
alapján kizárólag a kutatás-fejlesztési tevékenység valamely meghatározott kategóriájához
(alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmányok) kapcsolódóan
felmerült költségekhez nyújtható. A projekt keretében 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. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen támogatási kategória alatt csak a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala által minősített kutatás-fejlesztési tevékenységek támogathatók, a
minősítésről szóló igazolást a támogatási kérelemhez szükséges csatolni.
__________________________________________________________________________________
Önálló beruházó számára - aki hazai termelő és fejlesztő üzemet alakítana ki - a fenntartási időszak
végéig kötelezően megvalósítandó célországbeli beruházás tekintetében mi az elvárás?
Önálló beruházó esetén a célországban a magyarországi beruházáshoz kapott támogatás legalább
50%-nak megfelelő értékű beruházás végrehajtása szükséges, amely illeszkedik a Külpiaci Növekedési
Támogatási Program céljaihoz és olyan vállalkozásra irányul, amelyben a beruházó többségi
tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
__________________________________________________________________________________
Külföldi cég akvizíciójára lehetséges-e támogatást igényelni, amennyiben igen, milyen feltételekkel?
Nem.
__________________________________________________________________________________
Vagyonkezelő Kft. (saját árbevétele nincs, bevételeit a partner és kapcsolódó cégei kapcsán
osztalékágon szerzi) pályázhat-e konzorciumvezetőként, amennyiben partner és kapcsolt
vállalkozásaival egybeszámított árbevétele, gazdasági mutatói alapján jogosult, és a felhívás által
támasztott többi követelménynek (székhely, lezárt évek száma, egybeszámított árbevétel nagysága,
stb.) megfelelő? Elfogadható, ha a saját beszámolójában szereplő értékesítés nettó árbevétele 0 Ft,
az egybeszámított árbevétel viszont megfelelő?
A Vagyonkezelő vállalkozás abban az esetben felel meg jelzett feltételnek, ha annak tulajdonos (és nem
általa tulajdonolt) vállalkozással, vagy többségi tulajdonos magánszemély által többségében
tulajdonolt vállalkozással együtt számított árbevétele eléri az 500 millió forintot. Mindezeken túl a
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projekt keretében fejlesztendő tevékenység csak olyan tevékenység lehet, amelyet a
konzorciumvezető, vagy a konzorciumi tag azonos vagy szomszédos piacon már alátámaszthatóan
maga is végez.

2021. szeptember 9.
21. szeptember 8.
Támogatható tevékenység-e export piac indítása (lokális leányvállalat létrehozása, reprezentáció,
piackutatás stb.), vagy kizárólag beruházási projektek jöhetnek szóba?
Kizárólag a beruházás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, azaz a projekt céljait
közvetlenül szolgáló kutatás-fejlesztési tevékenység és a projektmenedzsment, könyvvizsgálat, jogi
szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés támogathatóak. Ezeken túlmutató tevékenységek
kifejezetten nem támogathatóak.
__________________________________________________________________________________
Mi az elvárt minimum bevétel / cégméret anyavállalati szinten?
A 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet az igényelt támogatás összege és az igénylő vállalkozás
árbevételének kapcsolatát illetően két elvárást fogalmaz meg:
- a pályázó vállalkozásnak, vagy annak többségi tulajdonos vállalkozásának, vagy magánszemélyen
keresztül kapcsolt vállalkozásának utolsó évi, vagy 2019. évi árbevételének el kell érnie az 500 millió
forintot,
- az igényelt támogatás nem haladhatja meg a fentiek alapján számolt árbevétel összegét.
__________________________________________________________________________________
Támogatható-e turisztikai célú beruházás pl. Magyarország - Szlovákia kontextusban hotel
létesítése?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Szükséges-e előminősítés a pályázat beadása előtt?
A beruházási koncepció benyújtásakor a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség oldalán található
adatlap és az exportérettségi kérdőív kitöltése kötelező. A beruházási koncepció benyújtásához egyéb
minősítésre és/vagy további információk megadására nincsen szükség.
__________________________________________________________________________________
Önálló beruházó esetén Magyarországon kell megvalósítani a beruházást?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Önálló beruházó esetén a beruházás helyszínét mikorra kell bejegyeztetnie a cégnek?
A tervezett megvalósítási helyszínek bejegyzésének a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kell
megtörténnie. A beruházási koncepció benyújtásához erre nincsen szükség.
__________________________________________________________________________________
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Önálló beruházó esetén a fejlesztendő tevékenység lehet-e eddig nem végzett tevékenység?
Kizárólag abban az esetben, ha a fejlesztendő tevékenység az általános csoportmentességi rendelet I.
számú melléklet 3. cikke szerinti szomszédos piacán a pályázó már tevékenységet végez. Pl.
fafeldolgozó tevékenység mellett elfogadható lehet bútorgyártási tevékenység akkor is, ha pályázó cég
korábban nem végzett bútorgyártási tevékenységet, de acélszerkezeteket gyártó vállalkozás
szójafeldolgozó üzem létesítése céljából nem támogatható.
__________________________________________________________________________________
Mennyi az Amerikai Egyesült Államok célországban a középvállalkozás számára elfogadható
támogatás mértéke kreatívipari beruházás esetén?
Amennyiben a helyi befektetetési ügynökség, vagy egyéb, a külföldi beruházások ösztönzésében
illetékes helyi hatóság, vagy állami/önkormányzati szerv igazolja, hogy nincsen szigorúbb helyi előírás,
úgy a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség oldalán található "Támogatási mérték számítása EU-n
kívül" c. dokumentumban szereplő támogatási mérték alkalmazható.
__________________________________________________________________________________
Egy pályázó több beruházói koncepciót is benyújthat?
Igen.
__________________________________________________________________________________
Megújuló energia termelésére és értékesítésére irányuló beruházásra (zöldenergia erőművek) is
igénybe vehető a támogatás? A kiírás nyári beharangozójából úgy tűnt, hogy igen, a Közlönyben
megjelent KKM rendeletben foglaltak viszont ennek ellentmondanak (20. §.6. pont)?
Igen, igénybe vehető támogatás, azonban nem a hivatkozott pontban jelzett támogatási
kategóriákban, hanem kizárólag az általános csoportmentességi rendelet 41. cikke szerinti "megújuló
energia támogatására irányuló beruházási támogatás" támogatási kategóriában.
__________________________________________________________________________________
Van-e egy irányadó futamideje a projekteknek?
Igen. A projektek megvalósítás maximális időtartama tekintetében a 36 hónap az irányadó, de
beruházási koncepció értékelése alapján a szakmai támogató szervek ennél rövidebb megvalósítási
időt is előírhatnak a támogatási eljárás során.
__________________________________________________________________________________
Önálló pályázó esetén milyen súllyal számít az értékelésbe a hazai beruházás és az export fejlesztés
iparága? Bár a hazai kerül támogatásra, de valahol mégis az export a fókusz. Egy hazai kereskedelem
(építőanyag) és egy németországi építőgazdaság (előzetesen jelzett) „kombináció” lenne az előzetes
elképzelés.
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Az értékelés során előnyt élveznek a 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet 7. § szerinti kiemelt iparágak,
közöttük az építésgazdaság területén megvalósuló projektek. A konkrét beruházási elképzelések
iparági besorolására a beruházási koncepcióban megadott, részletes információk alapján kerül sor.
__________________________________________________________________________________
Uniós országok esetében EU-s regionális térkép szerinti támogatási intenzitás igényelhető?
Igen. Az Európai Unió tagországai tekintetében, az egyes régiók vonatkozásában elérhető támogatási
mértékeket a regionális támogatási térképet összefoglaló táblázat utolsó oszlopában szereplő adatok
az irányadóak. Azon területek tekintetében, ahol a táblázatban üres mező szerepel, ott a regionális
beruházási támogatás nem vehető igénybe.
__________________________________________________________________________________
Nem EU tag, és a mellékelt "Támogatási mérték EU-n kívül" dokumentumban nem szereplő
országokban, pl. Szerbia mekkora támogatási intenzitás érhető el?
Szerbia esetében a regionális támogatási térkép szerinti legmagasabb támogatási mérték, azaz 50%
alkalmazandó.
__________________________________________________________________________________
Melyek az önállóan és kötelezően megvalósítandó tevékenységek pl.: eszközbeszerzés,
ingatlanfejlesztés és egyéb konkrét tevekénységek?
Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó elem a tárgyi eszközökbe történő beruházás (ez
teljesíthető építéssel, felújítással, bővítéssel, eszközbeszerzés és részben immateriális javak
megvásárlásával és ingatlanvásárlással).
Önállóan nem támogatható tevékenységek a kutatás-fejlesztési tevékenység, és a
projektmenedzsment és előkészítési tevékenységek egyes költségei (projektmenedzsment,
könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés valamint, engedélyeztetési költségek).
__________________________________________________________________________________
Önálló beruházó esetén a beruházás eredményeként létrehozott termékeket hol kell értékesíteni?
Határon belül, vagy a megjelölt célországban?
Önálló beruházás esetén az értékesítés helyszíne tekintetében nincs explicit előírás, ugyanakkor ezen
beruházások esetében is szükséges célországot megjelölni, és a célországban szükséges olyan, a
támogatott projekten kívüli költségekből történő beruházás megvalósítását vállalni a fenntartási
időszak végéig, amely közvetlenül kapcsolódik a projekt magyarországi beruházásához.
Tehát a magyarországi beruházásnak, az annak eredményeként létrehozott termelő vagy szolgáltató
kapacitásoknak, és a külföldi beruházásnak közvetlenül kapcsolódnia kell a megjelölt célországhoz.
__________________________________________________________________________________
Összeszámítható-e a pályázó cég árbevétele a tulajdonosa árbevételével, ha startup cégről van szó
és az önmagában nem éri el az 500 millió forintot?
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Igen. A 31/2021. (VII. 31.) KKM rendelet 6. § (1) b) és d) pontjában előírtaknak meg lehet felelni a
pályázó többségi tulajdonos vállalkozás (közvetlen kapcsolat szükséges) vagy a magánszemélyen
keresztül kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás gazdálkodási adataival is.

2021. szeptember 8.
Kérném részletezni ezt a pontot:
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
Mindkét feltételt szükséges teljesíteni?
Igen, az idézett pont előírásainak teljesítéséhez mindkét feltétel egyidejű teljesülése szükséges (öt
teljes lezárt üzleti év és legalább 500 millió Ft árbevétel).
A feltételek együttesen, vagy külön-külön az alábbi módokon teljesíthetőek:
a) a pályázó vállalkozás maga teljesíti,
b) a pályázó vállalkozás közvetlen, többségi tulajdonos vállalkozása teljesíti,
c) a pályázó vállalkozás többségi tulajdonos magánszemély által, szintén többségében tulajdonolt
vállalkozás teljesíti (a magánszemély által tulajdonolt vállalkozásoknak a 651/2014 EU rendelet 1. sz.
melléklete szerint azonos, vagy szomszédos piacokon kell tevékenykedniük, hiszen kizárólag ebben az
esetben minősülnek kapcsolt vállalkozásnak).
__________________________________________________________________________________
Élelmiszergazdaság szektoron belül milyen konkrét tevékenységekre igényelhető a támogatás?
Épület felújítás, vásárlás, technológia beszerzés elszámolható?
Igen. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a KNTP keretében elsődleges mezőgazdasági termeléséhez
nem, csupán mezőgazdasági termékek feldolgozásához nyújtható támogatás.
__________________________________________________________________________________
Milyen költségek nem támogatottak?
Kizárólag a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó költségek (ingatlanvásárlás, építés, felújítás,
átalakítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak költségei), valamint a projekt céljait
közvetlenül szolgáló, önállóan nem támogatható tevékenységek, azaz kutatás-fejlesztési tevékenység
költségei (eszközbeszerzés, munkabér és járulékai, igénybe vett szolgáltatás, anyagköltség) és a
projektmenedzsment, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás, tervezés és engedélyeztetés költségei
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(munkabér, igénybevett szolgáltatás, hatósági díjak) elszámolhatóak. Ezeken túl egyéb költségek nem
számolhatóak el.
500 millió Ft-nál kisebb támogatást nem lehet igényelni?
A KNTP keretében egy kedvezményezett tekintetében megítélt támogatás el kell érje az 500 millió
forint összeget, 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, amelybe beleértendő a projektcég kisebbségi külföldi
tulajdonos vállalkozása is.
__________________________________________________________________________________
Kérném pontosítani az önálló beruházó és a beruházás céljából létrehozott konzorcium fogalmait.
Az önálló beruházó az, aki a beruházást Magyarország területén kivitelezi, a konzorcium pedig
Magyarországi és külföldi partner együttműködését jelenti?
A KNTP keretében két típusú projekt kaphat támogatást:
1. Magyarországon bejegyzett, hazánkban székhellyel/fiókteleppel/telephellyel rendelkező vállalkozás
a magyarországi beruházásához önállóan igényelhet támogatást. Ebben az esetben a 31/2021.
(VIII.31.) KKM rendelet 16. (1) h) pontban szereplő elvárásoknak megfelelő beruházást hajt végre a
célországban legkésőbb a fenntartási időszak végéig. Az ilyen típusú projektek esetében a külföldi
beruházás költségei nem minősülnek elszámolható költségnek.
2. Magyarországon bejegyzett, hazánkban székhellyel/fiókteleppel/telephellyel rendelkező vállalkozás
és a célországban bejegyzett, ott székhellyel/fiókteleppel/telephellyel rendelkező vállalkozás(ok) a
célországi beruházáshoz közösen, konzorciumban igényelhetnek támogatást. Ebben az esetben
további külföldi beruházásra nem kell vállalást tenni. Az ilyen típusú projektek esetében a külföldi
beruházás költségei elszámolható költségnek minősülnek.
__________________________________________________________________________________
Az Európai Unión belüli megvalósítási helyszín esetében, a beruházás tekintetében mekkora
támogatási mérték érhető el?
Az Európai Unió tagországai tekintetében, az egyes régiók vonatkozásában elérhető támogatási
mértékeket a regionális támogatási térképet összefoglaló táblázat utolsó oszlopában szereplő adatok
az irányadóak. Azon területek tekintetében, ahol a táblázatban üres mező szerepel, ott a regionális
beruházási támogatás nem vehető igénybe.

32

