
Pályázati közlemény 

 

Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy módosul a Nemzeti Exportvédelmi Program NTP2020 

referenciaszámú Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhívása. A módosítások a 

Pályázati felhívást érintik az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint: 

Ssz. Módosítással 

érintett 

szöveghely 

Törlésre 

kerülő 

szöveg 

Új, hatályos szöveg 

1. Pályázati felhívás 

2. Regisztráció 

Regisztráció 

határideje: 

2020.09.07. 

12:00 óra 

Regisztráció határideje: 2020.09.10. 16:00 

óra 

2. Pályázati felhívás 

10. A pályázók 

köre 

A komponens 

- Jelen Felhívás A. komponensének keretében, 

konzorciumi formában támogatási kérelmet 

nyújthat be konzorciumvezetőként az a 

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős 

könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet 

folytató jogi személyiségű gazdasági társaság 

(GFO kód alapján:113, 114, 117)  

 amelyben az állam vagy az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése – tőke vagy 

szavazati joga alapján – külön-külön 

vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál 

nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül 

kapcsolódó vállalkozása rendelkezik 

legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA 

bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

előtársaságként való működés időszaka 

nem számít bele, vagy 

 amely nagyvállalatok rendelkeznek 

legalább egy lezárt (beszámolóval 

alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

elődtársaságként való működés 

időszaka nem számít bele, és amelyben 

az értékesítés nettó árbevétele elérte a 

legalább 50 milliárd forintot. 

3. Pályázati felhívás 

10. A pályázók 

köre 

B komponens 

- Jelen Felhívás B. komponensének keretében, 

konzorciumi formában támogatási kérelmet 

nyújthat be konzorciumvezetőként az a 

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős 



könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet 

folytató jogi személyiségű gazdasági társaság 

(GFO kód alapján:113, 114, 117)  

 amelyben az állam vagy az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése – tőke vagy 

szavazati joga alapján – külön-külön 

vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál 

nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül 

kapcsolódó vállalkozása rendelkezik 

legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA 

bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

előtársaságként való működés időszaka 

nem számít bele, vagy 

 amely nagyvállalatok rendelkeznek 

legalább egy lezárt (beszámolóval 

alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

elődtársaságként való működés 

időszaka nem számít bele, és 

amelyben az értékesítés nettó 

árbevétele elérte a legalább 50 

milliárd forintot. 

4. Pályázati felhívás 

10. A pályázók 

köre 

C komponens 

- Jelen Felhívás C. komponensének keretében, 

konzorciumi formában támogatási kérelmet 

nyújthat be konzorciumvezetőként az a 

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős 

könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet 

folytató jogi személyiségű gazdasági társaság 

(GFO kód alapján:113, 114, 117)  

 amelyben az állam vagy az 

önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése – tőke vagy 

szavazati joga alapján – külön-külön 

vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál 

nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül 

kapcsolódó vállalkozása rendelkezik 

legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA 

bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

előtársaságként való működés időszaka 

nem számít bele, vagy 



 amely nagyvállalatok rendelkeznek 

legalább egy lezárt (beszámolóval 

alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

elődtársaságként való működés 

időszaka nem számít bele, és 

amelyben az értékesítés nettó 

árbevétele elérte a legalább 50 

milliárd forintot. 

5. Pályázati felhívás 

15. A pályázat 

benyújtásának 

módja és helye 

(a Pályázati 

nyilatkozat 

kivételével) 

A pályázati dokumentáció kötelező és egyéb 

elemeit (a Pályázati nyilatkozat kivételével) 

elektronikusan a program pályázati rendszerén 

keresztül kell benyújtani oly módon, hogy a 

pályázó a benyújtandó dokumentumok 

mindegyikét kinyomtatja, kitölti, cégszerű 

aláírásával ellátja, majd ezeket digitalizálja és 

pdf formátumban feltölti a pályázati rendszer 

erre kijelölt helyére. 

6.  Pályázati felhívás 

15. A pályázat 

benyújtásának 

módja és helye 

- Ezt követően a teljes pályázati 

dokumentációt 1 példányban, cégszerűen 

aláírva, tértivevényes postai küldeményként 

postázni kell a HEPA részére az alábbi 

címre:... 

7. Pályázati felhívás 

19.2. Szakmai 

értékelés 2.7 

Módosult az értékelési szempontrendszer, az eddigiekhez képest 

nagyobb hangsúlyt kapnak a „Projekt megalapozottságát” 

értékelő szempontok, és kisebb hangsúlyt kapnak a 

„Gazdálkodó szervezet teljesítményét” értékelő szempontok. 

 


