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KÖSZÖNTŐ

Az elmúlt tíz évben, az azt megelőző közel tízhez képest 
fontos szemléletváltás történt a kormányzat szerepfelfo-
gásában. A magyar gazdaságpolitika céljává 2010-től dek-
laráltan a társadalom jólétéhez való hozzájárulás vált, hogy 
Magyarország 2030-ra Európa azon öt országa közé kerül-
jön, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Ez a nemzeti érde-
keket szem előtt tartó, patrióta és pragmatikus gazdaság-
politikát követel, amelyet a mértékadónak tekintett külföldi 
közgazdászok kezdetben bizalmatlanul figyeltek, kritikával 
illettek, mára azonban csak magyar modellként emlegetve, 
követendő példaként hivatkoznak.

Életminőségünk növelése nem képzelhető el sikeres ma-
gyar vállalkozások nélkül. A vállalkozásfejlesztés tétje, hogy 
a következő években sikerül-e megerősíteni vállalkozása-
inkat, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium ve-
zetésével 2019 őszén elfogadott KKV Stratégia célkitűzé-
seivel összhangban zöldebbé, technológiailag fejlettebbé 
váljanak, illetve működésük során továbbra is szem előtt 
tartsák a magyar munkavállalók és családok érdekeit.

Fontos feladatunk, hogy a sok embernek munkát adó, stabil  
kisvállalkozói kör támogatása mellett elősegítsük a már  
most is jól teljesítő, nagy növekedéssel és komoly tudástő- 
kével rendelkező vállalatok további növekedését, és a nem- 
zetközi versenyben való sikeres helytállását. A Magyar Multi 
Program ezzel összhangban nem csupán egy, a jelenleg 
futó programjaink közül, hanem patrióta gazdaságpoliti-
kánk rendezőelve és esszenciája, amely szakmai támoga- 
tással és tanácsadással segíti az ígéretes vállalkozások 
szintlépését.
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KÖSZÖNTŐ 

Mivel a hazai vállalkozások közel felének nehézséget jelent 
a fejlesztéseikhez szükséges források előteremtése, jelen 
kiadvánnyal célunk az információs aszimmetria csökken-
tése, a vállalkozások számára jelenleg elérhető, vagy nyil-
vános információk alapján a közeljövőben elérhetővé váló 
finanszírozási források számba vétele, valamint bemutatá-
sa által.

Úgy gondoljuk, a tudásmegosztás és az együtt gondolko-
dás közös boldogulásunkat szolgálja, a vállalkozások sikere 
pedig hasznot hajt a társadalomnak és büszkeséget jelent 
magyarok milliói számára.

Dr. György László
gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős államtitkár 
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>>     FEJEZET CÍM

A MAGYAR MULTI PROGRAMRÓL 

A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) kulcsszerepet töltenek be a hazai gazdaság vérke-
ringésében. Nemcsak munkát és megélhetést nyújtanak több millió honfitársunk számára, 
de kiemelt jelentőségük van az egyes régiók és települések életképességének megőrzé-
sében, a helyi érték- és közösségteremtésben.

A magyarok életminőségének javítása és a gazdaság fenntartható gyarapítása érdekében 
a Magyar Kormány kiemelt célja a magyar vállalkozások megerősödésének támogatása.  
A Magyar Multi Program a Magyarországon működő vállalkozások mindössze 5-10 száza-
lékát adó, dinamikusan növekvő és innovatív, kis- és közepes vállalkozások fejlődéséhez 
járul hozzá, jelentős pénzügyi erőforrások és szerteágazó szakmai támogatás biztosítá-
sával. A Program fő célkitűzése partneri együttműködés megteremtése e vállalkozásokkal, 
és a partnerségen keresztül célzott támogatásuk növekedési céljaik elérése érdekében, 
hogy az arra alkalmas cégek képesek legyenek hazai nagyvállalattá, magyar tulajdonú 
multinacionális vállalattá válni.

A program keretében vállalkozásfejlesztési szakemberek bevonásával az érintett cégekkel 
közösen határozzuk meg az egyedi fejlesztési igényeket és összeállítjuk a cégre szabott 
fejlesztési terveket, amelyek alapján a programban részt vevő vállalkozások komplex fej-
lesztéseiket megvalósíthatják. Ehhez jelentős összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosítunk európai uniós társfinanszírozással.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Multi Program szellemiségéből adódóan a partnerségre 
épít, kialakítását is sokszereplős szakmai egyeztetés előzte meg, amely magában foglalta 
a releváns vállalkozásfejlesztési szakirodalom feldolgozását, valamint a meghatározó piaci 
szereplőkkel, sikeres vállalatokkal és vállalkozói szervezetekkel való együttműködést.

A siker a vállalkozóké, akik otthonuknak tekintik hazánkat, munkalehetőséget biztosítanak 
másoknak, és hozzájárulnak településük, régiójuk, valamint a nemzetgazdaság fejlődésé-
hez. A mi feladatunk minden támogatást megadni ahhoz, hogy terveiket és törekvéseiket 
siker koronázza.

A Magyar Multi Program mellett további támogatási lehetőségek is a vállalatok rendelke-
zésére állnak a jövő sikertörténeteinek megalapozásához. E kiadvány célja e forrásoknak  
a rendszerezett bemutatása, megkönnyítendő az eligazodást a hazai támogatási rendsze-
ren belül.
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A MAGYAR MULTI PROGRAMRÓL

Kiadványunk a teljesség igénye nélkül mutatja be a jelenleg elérhető, illetve a kö- 
zeljövőben elérhetővé váló forrásokkal kapcsolatos fő tudnivalókat.1

A kiadvány következő fejezetében tématerületek szerint mutatja be, hogy milyen 
vissza nem térítendő forrásokra pályázhatnak jelenleg2 a Magyar Multi Program 
iránt is érdeklődő kkv-k, majd röviden kitér a közeljövőben elérhető támogatási 
programokra. 
 
Ezt követően a kiadvány röviden bemutatja a Magyar Multi Program célcsoportja  
számára legrelevánsabb visszatérítendő támogatásokat és hiteleket, tőkeprogramo- 
kat és közvetlen EU-s támogatásokat. 

A vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos összefoglaló kitér arra, hogy 
mekkora vállalatok, milyen szektorokban és régiókban milyen célok mentén pályáz-
hatnak támogatásokra. Közöljük a pályázatok fő pénzügyi adatait, valamint a pályá-
zással kapcsolatos legfontosabb határidőket is (amennyiben azok már ismertek3). 

 

1   Ez a kiadvány a KPMG Tanácsadó Kft. (KPMG) közreműködésével készült. Az itt megjelölt információk 
tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos és időszerű információkat 
közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. 
A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk 
felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az 
azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A kiadványban közölt, támogatásokkal kapcsolatos információk 
nem tejes körűek, önmagukban támogatás igénylésére nem alkalmasak. A kiadvány nem helyettesíti a meg-
felelő tájékozódást.
2     2020.02.17-i állapot szerint. Nem tartalmazza azokat a programokat, amelyekre a 2020. évben, 2020.02.17-
én aktuális, publikus információk szerint már nem pályázhatnak a vállalatok. 
3    Amennyiben az adott program vagy pályázat támogatási tájékoztatója vagy felhívása (együttesen tájékoz-
tató) 2020.02.17-én még nem jelent meg, az előző évek tájékoztatóinak megjelenési dátumából következ-
tettünk a 2020. évi tájékoztató várható megjelenési időpontjára. Ugyanez igaz a fenntartási időszakra és a 
projekt végrehajtására rendelkezésre álló időre. Ugyancsak a korábbi támogatási tájékoztatók tartalma alapján 
készítettük el a fejlesztések céljának, támogatható tevékenységeknek. stb.-nek a bemutatását. A 2020. évi 
tájékoztatók ezért az e kiadványban közöltektől eltérhetnek. 
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TÁMOGATÁSI FORMÁK

TÁMOGATÁSI FORMÁK
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

A vissza nem térítendő támogatás olyan pénzforrást jelent a vállalkozásának, amellyel 
beruházása kevesebb saját forrásból megvalósulhat, a befektetés előbb megtérülhet. 
Amennyiben az Ön projektötlete összeegyeztethető a vissza nem térítendő támogatások 
feltételrendszerével, leggyakrabban ez jelenti a legkedvezőbb lehetőséget a projekt finan-
szírozására.

A vissza nem térítendő támogatások leggyakrabban pályázati formában kerülnek meghir-
detésre. A pályázatok fogalmi keretei közül kiemelendőek a teljes költség, az elszámolható 
költség és a támogatásintenzitás fogalmai.

Teljes költség A támogathatónak ítélt projekt összes felmerülő, a támogató felé elszá-
molható és a támogatásnyújtó felé el nem számolható költsége.

Elszámolható költség A kapcsolódó szabályozás és az egyes pályázatok által elszámolható-
nak minősített költségek.

Támogatási intenzitás A támogatásnak az elszámolható költségekhez viszonyított aránya.

A pályázatokon történő indulásnak számos, pályázatonként eltérő feltétele van. Ezek közül 
az egyik legfontosabb, hogy a vállalat székhelye vagy fejleszteni kívánt telephelye hol he-
lyezkedik el.  A megpályázható összeg, illetve a támogatási intenzitás ugyanis régiónként 
eltér, Budapesten és Pest megyében jellemzően sokkal kevesebb pályázati lehetőség van 
és azok gyorsan ki is merülnek. A pályázati feltételek ismeretében jó eséllyel meg lehet 
ítélni, hogy érdemes-e pályázni egy-egy támogatásra. 

A vissza nem térítendő támogatás leggyakrabban kiegészítő jellegű finanszírozást jelent. 
A támogatásnyújtó általában nem finanszírozza teljes egészében a projekteket, a vállalko-
zásnak társfinanszírozóként, saját forrással kell részt vennie a projekt megvalósításában.

A vissza nem térítendő támogatásokhoz természetesen kötelezettségek is társulnak. Ilyen 
kötelezettség lehet például a létszámra tett vállalás. A kötelezettségeknek a fenntartási 
időszak alatt kell eleget tenni. Ez alatt – a gazdaságfejlesztési projektek esetében a projekt 
befejezését követő naptól kezdődően jellemzően 3-5 évig tartó – időszak alatt a vállalat-
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nak a pályázat megvalósítása során a támogatásból létrehozott kapacitásokat fenn kell 
tartania és üzemeltetnie kell, továbbá minden évben jelentést kell benyújtania a vállalt kö-
telezettségek teljesüléséről a támogatásnyújtó irányába.

Bár a vállalatvezetők túlnyomó része a támogatás szó hallatán elsősorban vissza nem té-
rítendő támogatásra gondol, az elmúlt évek relatív forrásbősége után például eszközbe-
szerzésre ma már csak korlátozottan állnak rendelkezésre és várhatóan a közeljövőben 
is kisebb mértékben lesznek elérhetőek vissza nem térítendő források. Amennyiben pro-
jektötlete nem feleltethető meg a jelenleg elérhető, vissza nem térítő támogatást kínáló 
pályázatok feltételrendszerének, ahelyett, hogy projektötletének megvalósítását elha-
lasztaná, érdemes átgondolnia más támogatási konstrukciók – például a visszatérítendő 
támogatások vagy a támogatott hitelek – alkalmazását. A kamattámogatott pénzügyi esz-
köz konstrukciók továbbra is elérhetőek, és a piacinál jelentősen kedvezőbb finanszírozási 
lehetőséget jelentenek.

VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK
 
A vissza nem térítendő támogatásokhoz nagyon hasonló módon, pályázatos úton igé-
nyelhető állami támogatási forma a visszatérítendő támogatás, amely visszafizetési kö-
telezettség mellett vehető igénybe. A hitelektől annyiban különbözik, hogy a forrást nem 
pénzügyi intézmények nyújtják, hanem maga az állam, ebből fakadóan kamatfizetési köte-
lezettség és tranzakciós költség sem merül fel. 

A gyakorlatban ennek a támogatástípusnak jellemzően a feltételesen visszatérítendő for-
mája valósul meg, amelynek keretében az igénybe vett visszatérítendő támogatás részben 
vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá a támogatott projekt meg-
felelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén. 

A feltételesen visszatérítendő támogatási forma alkalmazásával olyan fejlesztések támo-
gathatóak, amelyek eredményeképpen a kedvezményezettek a saját múltbeli pozíciójuk-
hoz képest mérhető fejlődést érnek el. A célok teljesítése esetén a támogatást igénylők 
részleges vagy teljes felmentést kapnak az előzetesen kiutalt visszatérítendő támogatás 
visszafizetése alól. Az eszköz használatakor a támogató által meghatározott komplex érté-
kelési rendszer (pl.: gazdálkodási stabilitás, növekedési potenciál, nemzetközi piacra lépés) 
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alkalmazásával kerül összevetésre a pályázó teljesítménye a pályázat beadásakor, majd  
a projekt megvalósítást követően, és ennek eredményeként születik döntés a visszatérí-
tési arány mértékéről.  

A jövőben ennek a támogatási formának a szerepe és elterjedése várhatóan növekedni fog, 
hiszen a támogatott vállalkozásokat valóban versenyképes fejlesztések megvalósításá-
ra és hatékony végrehajtásra ösztönzi, ami gyorsabb és fenntartható gazdasági fejlődést 
eredményez.
  

KAMATTÁMOGATOTT HITELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A projektfinanszírozáson túl a vissza nem térítendő támogatást kínáló pályázatok többsé-
ge arra is lehetőséget kínál, hogy a támogatások önrészét részben kamattámogatott hitel-
ből finanszírozza. A saját forrás minimális mértékét a pályázatok egyedileg szabályozzák, 
rendszerint a projekt összköltségének 25%-ában kerül megállapításra (a K+F+I pályázat 
esetében olykor csak 10%). 

A legtöbb bank aktívan részt vesz nemcsak a támogatások előfinanszírozásában, hanem 
az önrész finanszírozásban is, akár a Növekedési Hitelprogram keretében, akár Széchenyi 
Kártya Hitellel, akár egyéb hiteltermékek formájában. Az igényelt hitelhez az önerő kap-
csán a bank is támaszthat elvárásokat – az elvárt minimális önerő mértéke természete-
sen nem lehet alacsonyabb, mint a pályázat által egyébként is elvárt saját forrás mértéke.  
A bankok által elvárt önerő mértéke jellemzően 15-25% között mozog, de függ a vállalat és 
a projekt jellegétől egyaránt.

A támogatott hitelgarancia egy másik, a hazai kkv-k körében alkalmazható támogatási for-
ma. A hitelgarancia olyan esetekre jelenthet megoldást, amikor a vállalat a beruházásaihoz 
elengedhetetlenül szükséges hitelekhez nem tud hozzájutni, mert nincs elegendő tőkéje 
vagy felajánlható fedezete. Ezt a problémát orvosolja az állami garantőr, amely kezesség-
vállalásával a bankok irányában biztosítja a hitelképességet. Az ilyen jellegű kezességválla-
lás nemcsak beruházási hitelekhez, hanem a legtöbb hiteltípushoz igénybe vehető, legyen 
az forgóeszköz-, vagy folyószámlahitel.
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Bizonyos vissza nem térítendő európai uniós támogatások lehívásának feltétele lehet, 
hogy a kis- és középvállalat adjon valamilyen pályázati biztosítékot. Ennek biztosítására 
alkalmazható a garancia egy másik típusa, a bankgarancia.

A vállalatok növekedését egyik oldalról kamattámogatott beruházási vagy forgóeszköz 
típusú hitelek segítik. A másik oldalról az exportáló vagy exportálni szándékozó kkv-k 
számára vevőfinanszírozás is elérhető. Az exporthitel-biztosítás ugyancsak egy kevésbé 
ismert termék, aminek az a lényege, hogy az exportőröknek a külkereskedelmi tevékeny-
ségük során fellépő kockázatait – ami lehet fizetési vagy akár politikai kockázat is – bizto-
sítás csökkenti, lényegében tehát a külpiaci vevő nemfizetési kockázatának átvállalásáról  
van szó.

Bár az utóbbi konstrukciók bonyolultnak tűnhetnek, mégis jelentősen megkönnyíthetik  
a vállalatok számára a növekedési- és exportcéljaik megvalósítását a kockázatok csökken- 
tésén keresztül.

TŐKEPROGRAMOK

Az állami részvétellel zajló tőkeprogramok célja a növekedni képes mikro-, kis- és közép-
vállalkozások finanszírozási helyzetének javítása. A vállalatvezetők többsége a tőkebefek-
tetés szó hallatán minden bizonnyal mikro- vagy kisvállalkozásokra gondol, és nem olyan 
érett vállalatokra, amelyek a Magyar Multi Program célcsoportjához tartoznak, azaz több 
éves múltra tekintenek vissza a piacon. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy hogyan képe-
sek segíteni az ilyen jellegű programok az utóbbi vállalatok növekedését, fejlődését. Meg- 
győződésünk szerint léteznek olyan helyzetek, amikor a tőkeprogramok jó lehetőséget 
jelentenek az aktuális problémák megoldására az olyan vállalatok számára is, amelyek  
a hagyományos iparágban dolgoznak és hosszú időre visszatekintő múlttal rendelkeznek. 
Ilyen helyzet lehet például:

• Felvásárlás, akár kifektetés formájában. Külső tőkebevonás segítségével akár ipari, 
feldolgozóipari cégek is képessé válhatnak olyan felvásárlások végrehajtására, ame- 
lyek kapcsán a piacról nehézkesen vagy nem tudnának finanszírozást bevonni az ala- 
csony saját tőke, a projekt jellege, kockázatai vagy fedezet hiánya miatt. Konszoli- 
dációs felvásárlásokkal hasonló a helyzet – az ilyen jellegű felvásárlások vagy  
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TÁMOGATÁSI FORMÁK

összeolvadások nagymértékben segíthetik a hatékony üzemméret elérést, és hozzá- 
járulhatnak ahhoz, hogy a hazai kkv-k fel tudják venni a versenyt a gyakran jelen- 
tősen nagyobb nyugat-európai vetélytársaikkal.  

• Generációváltás. Amikor nincs lehetőség családon belüli átadásra, tőkebefektetés  
segítségével megoldható lehet a nagy múltra visszatekintő magyar vállalkozások hazai 
kézben tartása.

A tőkebefektetés mellett szól továbbá, hogy:

• nemcsak a haszon, de a kockázat is megoszlik a tulajdonos és a külső befektető között;
• a befektetők értékes tanácsokat és tapasztalatokat, kapcsolatokat tudnak megosztani 

az érintett vállalattal.

KÖZVETLEN EU-S FORRÁSOK

A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Bizottság több mint 17 közvetlen 
brüsszeli kifizetésű szakpolitikai programot hirdetett meg. Ezek közül a Horizont 2020,  
a COSME és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz a legismertebbek.

E fejlesztési források elsősorban olyan, már hosszabb ideje működő, nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkező vállalkozásoknak jelenthetnek komoly lehetőséget, amelyek valamilyen 
nagyobb méretű, innovatív, valamely közös európai uniós politika kereteibe illeszthető pro-
jekthez keresnek finanszírozást. Az ESB alapokkal szemben ugyanis a közösségi progra-
mokat komplexebb kiírások és projektek, és ezzel együtt nagyobb projektméret jellemzi.  
A közösségi programok által finanszírozott projektekkel szemben rendszerint feltétel az is, 
hogy nemzetközi együttműködés keretében valósuljanak meg.

A pályázati és projektvégrehajtási folyamattal kapcsolatban bővebb információ érhető el 
magyar nyelven a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett pályázati 
honlapon: http://www.palyazatokmagyarul.eu.
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>>     FEJEZET CÍM

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Megkönnyítendő a releváns programok, pályázatok azonosítását, a vissza nem térítendő 
támogatásokat tématerületekhez soroltuk. A tématerületeket elsődlegesen a támogatha-
tó tevékenységek hasonlósága mentén alakítottuk ki. Ily módon összesen hat tématerü-
letet különítettünk el:

Technológiaváltás és -fejlesztés, kapacitásbővítés, hatékonyság-
növelés

A vállalkozások növekedési potenciáljának, továbbá versenyképességének 
javítása és gazdasági teljesítményük erősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a kkv-k továbbra is a magyar gazdaság motorjaként működjenek. 

Ezt akadályozza, hogy a magyarországi kkv szektor hagyományosan tőke- 
és eszközhiányos, illetve a meglévő eszközök gyakran elavultak. Ezért kínál 
több hazai forrásból finanszírozott program, továbbá az Európai Unió által 
társfinanszírozott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támo-
gatási lehetőségeket technológiaváltáshoz, technológiafejlesztéshez, haté-
konyságnöveléshez kapcsolódóan.

Kutatás, fejlesztés, innováció 

A vállalkozói világban lezajló innovációs és digitalizációs korszakváltáshoz való 
elkerülhetetlen alkalmazkodás költséges és sok esetben kockázatos. Ezeket 
a kockázatokat a vissza nem térítendő támogatások képesek csökkenteni. 

A kutatás-fejlesztés alapvetően háromféle tevékenységet ölel fel: az alapku-
tatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést. Az alapkutatás olyan 
elméleti és kísérleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzé-
se a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle 
konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül. Az alapkutatás a vál-
lalati szféra szempontjából leginkább vállalati-egyetemi együttműködések 
kapcsán lehet releváns.
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Az ipari/alkalmazott kutatás lényegében kutatómunka, amely hasonlóan  
az alapkutatáshoz új tudás létrehozatalára irányul, de jól meghatározható 
gyakorlati célja van. Az alkalmazott kutatások területeit, célját jellemzően  
a fogyasztói igények határozzák meg.

Szemben az ipari/alkalmazott kutatással a kísérleti fejlesztés a már meglévő 
tudásra támaszkodik. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított ter-
mékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek 
kidolgozása, illetve tényleges működési körülményeket reprezentáló környe-
zetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékeny-
ségek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás 
vagy szolgáltatás továbbfejlesztése.

A kkv-k által végzett innovációs tevékenység körébe nemcsak a tudomá- 
nyos újdonságokat értjük bele, hanem a vállalkozások önmagukhoz képest 
történő megújulását is, azaz az innovációs tevékenységet tágan értelmezzük 
(termék-, eljárás-, marketing - és szervezeti-szervezési innovációk). 

Nemzetköziesedés 

A növekedő vállalkozások számára kiemelkedően fontos, hogy kihasználhas-
sák a nemzetközi piac méretéből fakadó előnyöket. Az exportáló vállalatok 
világszerte nagyobb arányban érnek el bevétel- és profitnövekedést, mint  
a kizárólag belföldre fókuszáló cégek.  

A nemzetközi piacra lépés speciális szakértelmet, ismereteket és kapcsolat-
rendszert igényel. Ezek megszerzése, valamint az exportáláshoz szükséges 
szervezeti és működési folyamatok kiépítése a kkv-k többsége számára ön-
állóan nehézséget okoz. A piacra lépés magas költsége és jelentős kockázatai 
miatt a kkv-knak a nemzetköziesedéshez külső támogató szolgáltatásokra 
van szüksége, ugyanakkor a vállalkozások külpiaci sikeréből fakadó pozitív 
gazdasági, technológiai és társadalmi hatások miatt ezen támogató szolgálta-
tások megteremtésében az állami szerepvállalás fontos és indokolt.
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A kapcsolódó támogatások elsődlegesen a vállalatok külföldi piacra lépéshez 
szükséges kapcsolatrendszer hiányának pótlására fókuszálnak és azokat  
a külpiaci csatornák megismerését támogatják, melyek elősegíthetik a növe-
kedést az adott országban. 

Környezet és energia

A bennünket körülvevő környezeti és természeti rendszerek megóvása és 
körültekintő fejlesztése az emberi életminőség javításának egyik alapfelté-
tele, és egyben a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés meghatározó 
tényezője. A környezet megóvását, illetve az energiagazdaságosságot tá-
mogató programok fejlesztései megalapozzák és elősegítik Magyarország 
gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növe-
kedését.

Munkaerő

A foglalkoztatási mutatók az elmúlt években jelentősen javultak, és a foglal-
koztatottak száma mára már meghaladja a 4,5 milliót, miközben a közfoglal-
koztatottak száma folyamatosan csökken. Az elmúlt évek létszámfejlesztést 
célzó programjainak sikere ellenére az ország egyes régióiban továbbra is ala-
csony a foglalkoztatás. A gyakornoki programok, illetve az elsődleges mun-
kaerőpiacról kimaradók bevonását ösztönző programok ezeket az ország-
részeket támogatják kiemelten a foglalkoztatási tartalékok mozgósítása és  
a foglalkoztatás növekedése érdekében.

Információs- és kommunikációs technológia (IKT) 

Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és meg-
felelő igénybevétele nélkül ma már nem beszélhetünk működési hatékony-
ságról vagy versenyképes vállalatról. A GINOP e területen a magyar kkv-k ver-
senyképes fejlesztését tűzte ki célul az IKT infrastruktúra fejlesztésén, illetve 
az IT-alkalmazások elterjedésének ösztönzésén keresztül.
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Megnevezés

Kapacitásbőví- 
tés, korszerűsí-
tés, hatékony-

ságnövelés

KFI Nemzet-
köziesedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és 
létszám- 
fejlesztés

IKT

   1. Magyar Multi Program

  2.  Beszállító-fejlesztési   
Program

  3.   Irinyi-terv iparstratégiai 
támogatási program

  4.  Az építőipari ágazat 
technológiai korsze-
rűsítésére, hatékony-
ságának növelésére 
irányuló támogatás

  5.  Nagyvállalati beruházási 
támogatási program

  6.  Egyedi kormány-
döntéssel megítélt 
támogatás

  7. Ipar 4.0 Program

  8.  Exportfejlesztési 
       pályázati program

  9.  Napelemes rendszer 
telepítésének támo-
gatása mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak 
(GINOP-4.1.3-19)

10.  Vállalati komplex 
infokommunikációs 
és mobilfejlesztések, 
felhőalapú online üzleti 
szolgáltatások terjesz-
tésének támogatása 

     (GINOP-3.2.2-8.2.4-16)

11.  Foglalkoztatásbővítés 
ösztönzése  
(GINOP-5.3.12-19)

12.  Új gyakornoki program 
(GINOP-5.2.4-19)

Jelmagyarázat:
 - önmagában támogatható

    - egyéb tevékenységekkel kiegészítve vagy közvetet-
ten, az egyéb tevékenységeken keresztül támogatható

A jelenleg elérhető vissza nem térítendő támogatások tématerületek szerint
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Technológiavál-
tás, kapacitás-

bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: összesen mintegy 14,17 milliárd Ft KMR-telephely nem pályázhat

Támogatási összeg: 2-340 millió Ft Uniós társfinanszírozású

Mikro, kis-, és középvállalatoknak További információ: 
mmp@ifka.hu 

Fő tudnivalók

A Magyar Multi Program a jelen növekedési bajno-
kainak, a jövő magyar „multijainak” szól, amelyek 
menedzsmentje elkötelezett a partnerség alapú 
fejlesztés – beleértve az előminősítési folyamatban 
való részvételt – mellett.

A Magyar Multi Programban elsődlegesen olyan 
kkv-k vehetnek részt, amelyek legalább:
• négy lezárt üzleti évvel;
• 5 fős alkalmazotti létszámmal és;
• 100 millió Ft nettó értékesítési árbevétellel ren-

delkeznek.

Nettó értékesítési árbevételüket tekintve megfe-
lelnek az alábbi feltételnek:
• középvállalkozások esetében 20 százalékos átla- 

gos, évesített növekedést kell felmutatni a nettó 
értékesítési árbevétel vonatkozásában a megha-
tározott időtávon (2015-2018);

• mikro- és kisvállalkozások esetében 100 százalé-
kos átlagos, évesített növekedést kell felmutatni 
a nettó értékesítési árbevétel vonatkozásában  
a meghatározott időtávon (2015-2018).

VAGY

Nettó export értékesítési árbevételüket tekintve 
megfelelnek az alábbi feltételnek:
• a 2018. évi nettó export értékesítési árbevétele 

minimum 50 millió Ft volt.
• 50 százalékos átlagos, évesített növekedést kell 

felmutatni a nettó export értékesítési árbevétel 
vonatkozásában, valamint a nettó értékesítési 
árbevétel átlagos évesített növekedése legyen 
nagyobb nullánál a meghatározott időtávon 
(2015-2018).

A program menete

A Magyar Multi Program összesen négy szakaszból 
áll, amelyek során vállalkozásfejlesztési szakembe-
rek közreműködésével készül el a vállalatra szabott 
egyedi diagnosztikai és fejlesztési terv. A vállalati 
diagnosztika eredményei alapján igényelhetőek fej- 
lesztési források tanácsadói szolgáltatások (GINOP- 
1.1.8, 2-36 millió Ft értékben) igénybevételére és 
eszköz- és technológiafejlesztésre (GINOP-1.2.7, 
feldolgozóipari vállalatok számára, 50-340 millió Ft 
értékben), valamint szakértői szolgáltatások külpi-
acra jutás kapcsán (GINOP-1.3.7).

A program (GINOP-1.1.4.16) végrehajtásáért az IFKA 
Közhasznú Nonprofi Kft. felelős.

Fő adatok

Támogatott projektek száma: kb. 50.

Támogatási intenzitás: 
• professzionális tanácsadási szolgáltatások, elő- 

minősített tanácsadóktól (GINOP-1.1.8): 45%;
• feldolgozóipari cégeknek finanszírozás komp-

lex fejlesztések kapcsán, beleértve a szakértői 
szolgáltatást, technológia, illetve infrastruktúra 
fejlesztést (GINOP-1.2.7): 45% ( Nyugat-Dunántúli 
középvállalkozások esetén 35%).

Iparági fókusz: nincs.

Határidők:

A 2020. évi előminősítés március 5-től indul.
További információ az mmp.ifka.hu oldalon érhető el.

Magyar Multi Program

mailto:mmp%40ifka.hu%20?subject=
mailto:mmp.ifka.hu?subject=
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Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 3 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat

Támogatási összeg: 20-200 millió Ft Hazai finanszírozású

Kis-, közép és nagyvállalatoknak További információ: 
kmtgf@itm.gov.hu 

Fő tudnivalók

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által az 
IFKA közreműködése mellett működtetett program 
célja, hogy a magyar kkv-k átvegyék a nagyválla-
latoknál meglevő minőségbiztosítási eljárásokat, új 
technológiákat, és ezáltal még inkább versenyké-
pessé váljanak, így a magyar kkv-k a világ élvona-
lába tartozó technológiákat alkalmazó nagyválla-
latoktól tanulhatnak, és e tudás felhasználásával 
képessé válhatnak saját termék, szolgáltatás fej-
lesztésére is.

A program keretei között integrátor nagyvállalatok 
és kkv beszállítóik közösen pályázhatnak olyan te-
vékenységek megvalósítására, amelyek legalább 
az alábbi helyzetek egyikét kell, hogy szolgálják:
• a vállalkozásokat érintő kihívásokra való reagálás 

(pl. gyártástechnológiai fejlesztés);
• jelentős újítások (akár integrátori oldalról akár kö-

zös fejlesztés beszállítók által);
• jelentős változást hozó kapacitásbővítés;
• a beszállítók rendszerszerű fejlesztése az integ-

rátornál (pl. tréningek által).

Fő adatok

Támogatási intenzitás: 50-100%.

Iparági fókusz: járműipar, elektronikai, digitális tech-
nológia, kötöttpályás járműgyártás, buszgyártás, 
orvostechnológia, védelmi ipar.

Határidők:

Az idei támogatási tájékoztató még nem jelent meg. 
A támogatási tájékoztató jellemzően szeptember- 
októberben jelenik meg.

A benyújtást megelőzően személyes találkozásra 
kerül sor az integrátor nagyvállalat és az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) között. A talál-
kozón az integrátornak be kell mutatnia beszállítói 
programját, hogy milyen elvek mentén, milyen mód-
szerekkel választja ki a beszállítókat. Az integrátor 
részéről be kell mutatnia tervezett fejlesztéseket, 
a bevonni tervezett beszállítók listáját és az egyes 
vállalkozásokkal szemben támasztott elvárásokat. 
Csak ennek ITM oldalról való jóváhagyása után 
nyújtható be érvényesen támogatási kérelem.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 
3 év (nagyvállalat esetében 5 év).

Beszállítói fejlesztési program

mailto:kmtgf%40itm.gov.hu?subject=
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Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 2,5 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat: 

Támogatási összeg: 50-400 millió Ft Hazai finanszírozású

Kis- és középvállalatoknak További információ: 
ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Fő tudnivalók

Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium által az 
IFKA közreműködése mellett működtetett program 
a feldolgozóipar vállalatainak technológiai megúju-
lását támogatja. 

Az elbírálás szabályai szerint megvizsgálják, hogy 
a projekt milyen új technológiát, eljárást alkalmaz, 
és valós piaci igényre irányulnak-e a fejlesztések. 
Fontos szempont, hogy a technológiai megújulás 
eredményeképpen mennyivel nő az árbevétel az 
érintett vállalkozásoknál, mekkora bérnövekedés 
valószínűsíthető, mennyivel csökkenthetők a fajla-
gos költségek, az energiaköltségek, illetve az ener-
giafelhasználás.

Az elbírálás szempontjai közül az egyik legsúlyo-
zottabb értéket az exportból származó árbevétel 
lehetséges növekedése adja, valamint az, hogy a 
vállalat együttműködik-e szakképző intézmények-
kel, egyetemekkel.

A program keretei között támogatható:
• kapacitásbővítés;
• új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon;
• termékkínálat bővítése;
• termelési folyamat alapvető megváltoztatására 

irányuló induló beruházások;
• termékek piacra vitele;
• kutatási és fejlesztési tevékenység és ehhez 

kapcsolódóan iparjogvédelem;
• innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának 

megvalósítása és ehhez kapcsolódóan iparjog-
védelem;

• energiahatékonysági beruházás vagy megújuló 
energia használatát célzó beruházás a fentiekkel 
együtt.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: maximum 40%.

Iparági fókusz: járműgyártás, speciális gép- és jár- 
műgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöld- 
gazdaság, információs és kommunikációs techno-
lógia.

Támogatott projektek száma: évente 5-25.

Fő határidők:

Benyújtás határideje: 2020. március 25.

A projekt végrehajtása: az előleg folyósításának 
napjától számítva 12 (kutatás-fejlesztési projekt  
esetében 24) hónapon belül.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 
3 év.

Irinyi-terv iparstratégiai támogatási program

mailto:ugyfelszolgalat%40itm.gov.hu?subject=
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 6 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat

Támogatási összeg: 25-400 millió Ft Hazai finanszírozású

Kis- és középvállalatoknak További információ: 
epito4@emi.hu 

Fő tudnivalók

Az Innovációs és Technológiai Minisztérum által az 
ÉMI közreműködése mellett működtetett program 
célja az építőipari ágazat fenntartható, modern 
technológián alapuló fejlődésének támogatása an-
nak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ága-
zata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű meg-
rendelői igényeknek. A modern eszközök és gépek 
beszerzésén túlmenően támogathatóak a tervezői 
vállalkozások önálló fejlesztései is.

Fő adatok

Minimális támogatási intenzitás: 50%.

Iparági fókusz: építőipar.

Fő határidők:

Az idei támogatási tájékoztató még nem jelent meg. 
A támogatási tájékoztató jellemzően szeptember - 
október hónapok között jelenik meg.

A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 
5 év.

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelé-
sére irányuló támogatás

mailto:epito4%40emi.hu?subject=
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás-
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 15 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat 

Támogatási összeg: minimum 50 millió Ft Hazai finanszírozású

Közép- és nagyvállalatoknak További információ: 
ugyfelszolgalat@pm.gov.hu

Fő tudnivalók

Számos olyan hazai nagyvállalat van, amely az Eu-
rópai Unió előírásai miatt méretéből adódóan elesik 
az Unió által társfinanszírozott pályázati források-
tól. E vállalatoknak, illetve az olyan kkv-knak, ame-
lyek a tervezett beruházás hatására elérik a nagy-
vállalati méretkategóriát, szól a program. 
A Pénzügyminisztérium által működtetett program 
elsősorban azokat a beruházásokat támogatja, 
amelyek új technológiák bevezetését segítik, illetve 
kapacitásbővítést jelentenek, emellett az árbevétel, 
illetve az export növekedésével – mérhető módon – 
emelik a vállalat versenyképességét. 

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió 
Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támoga-
tás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: maximum 50%.

Iparági fókusz: feldolgozóipar, építőipar.

Fő határidők:

Az idei támogatási tájékoztató még nem jelent meg. 
A támogatási tájékoztató várhatóan az év első fe-
lében fog megjelenni. Tervezetten a tájékoztatóban 
lényeges változás az előző évhez mérten nem lesz.
Pályázni a támogatási felhívás megjelenését köve-
tően várhatóan szeptember 30-ig lesz lehetőség.
A rendelkezésre álló költségvetési források aktu- 
ális helyzetének tisztázása érdekében még a tá-
mogatási kérelem benyújtása előtt szükséges  
a támogatást igénylőknek a kapcsolatot felvenni a 
Pénzügyminisztérium Kiemelt Vállalati Kapcsolatok 
Főosztályával.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását 
követő 5 év.

Nagyvállalati beruházási támogatási program

mailto:ugyfelszolgalat%40pm.gov.hu?subject=
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 80 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat

Támogatási összeg: kb. 170 millió Ft-tól Hazai finanszírozású

Kis-, közép és nagyvállalatoknak További információ: 
investment@hipa.hu

Fő tudnivalók

A legfrissebb statisztikai kimutatások szerint ma 
Magyarországon 3,5% alatti munkanélküliség mér-
hető. Ehhez alkalmazkodva az EKD támogatás is az 
új munkahelyek létrehozása helyett a már meglévő 
munkahelyek fenntartására, illetve a vállalati ter-
melékenység javítására helyezi a hangsúlyt.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium által a HIPA 
közreműködése mellett működtetett program-
ban támogatás háromféle beruházáshoz vehető 
igénybe:
• eszköz alapú beruházásokhoz;
• regionális szolgáltató központok létrehozására 

és/vagy bővítésére; 
• K+F projektek megvalósításához.

Az EKD-támogatás eszközalapú beruházások ese-
tén egy minimum 5 vagy 10 millió euró értékű beru-
házás megvalósítása esetén elérhető a beruházás 
helyszín függvényében:
• min. 5 millió euró: Baranya, Békés, Borsod-Aba-

új-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben;

• min. 10 millió euró: Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász- 
Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, 
Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyék-
ben.

A beruházás méretéből látható, hogy a program 
elsősorban a nagyobb vállalatok számára jelent 
komoly lehetőséget.
A korábbi gyakorlattal ellentétben már nem szük-
séges új munkahelyeket létrehozni a támogatási 
jogosultság érdekében, de a már meglévő foglal-
koztatotti létszám fenntartása, valamint a vállalati 
bérköltség és árbevétel növelése kiemelten fontos 
szerepet kap.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: 10-50%. Kkv-k esetében a 
meghatározott támogatási intenzitás 10-20%-kal 
növelhető.

Iparági fókusz: biotechnológiai ipar, elektronikai ipar, 
gépipar, gyógyszeripar, információ és telekommu-
nikációs technológia ipar, járműipar, élelmiszeripar, 
tudás-intenzív regionális szolgáltató központok lé-
tesítése vagy bővítése.

Fő határidők:

A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 36 hónapon belül.

Fenntartási kötelezettség: nagyvállalat esetén 
legalább 5 év, kis-és középvállalat esetén legalább 
3 év a projekt zárását követően.

Egyedi kormánydöntéssel megítélt támogatás
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 1,4 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat: 

Támogatási összeg: 20-500 millió Ft Hazai finanszírozású

Kis-, közép és nagyvállalatoknak További információ: 
ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Fő tudnivalók

A program célja, hogy “a feldolgozóipar, és IKT szol-
gáltatási szektor intelligens eszközökre épülő dig-
italizációs átalakítását támogassa, az Irinyi Tervben 
lefektetett célokhoz illeszkedően.” 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
működtetett program keretei között az alábbi terü-
leteken megvalósuló fejlesztések támogathatóak:
• Gyártáshoz kapcsolódó belső logisztikai folya-

matok automatizálása, horizontális, és vertikális 
rendszerintegráció;

• Felhő alapú technológiák továbbfejlesztése, fel-
használása a gyártási, és logisztikai folyamatok-
ban;

• Intelligens mechatronikai rendszerek (autonóm 
robotok; autonóm járművek – AGV) kialakítása, 
rendszerbe állítása a gyártás és logisztika terü-
letén;

• Additív gyártási technológiák alkalmazása, to-
vábbfejlesztése (kis sorozatú és egyedi gyártást 
támogató megoldások).

A vállalatok e célokat önállóan, vagy közösen, 
konzorciumban valósíthatják meg. Konzorciumi 
megvalósítás esetén a résztvevőknek konzorciumi 
megállapodást kell kötniük egymással, A konzor-
ciumokban felsőoktatási-, vagy közoktatási, köz-
nevelési intézmény is szerepelhet, és részesülhet 
támogatásban.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: maximum 40%.

Iparági fókusz: járműgyártás, speciális gép- és jár- 
műgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöld- 
gazdaság, információs és kommunikációs techno-
lógia.

Támogatott projektek száma: évente 5-25.

Fő határidők:

Az idei támogatási tájékoztató még nem jelent meg. 
A támogatási tájékoztató jellemzően április-május 
környékén jelenik meg.
 
A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva jellemzően 15 hónap.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását követő 
3 év (nagyvállalat esetében 5 év).

Ipar 4.0 program

mailto:ugyfelszolgalat%40itm.gov.hu?subject=
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 0,2 milliárd Ft KMR-telephely pályázhat

Támogatási összeg: 1-10 millió Ft Hazai finanszírozású

Kis- és középvállalatoknak További információ: 
+36 1 458 1000 (KKM)

Fő tudnivalók

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által mű-
ködtetett program célja, hogy előmozdítsa a hazai 
kkv-k külpiaci tevékenységét, így például támogat-
ja őket külföldi kiállításokon, vásárokon való meg-
jelenésben, árubemutatók szervezésében, külföldi 
marketing és márkaépítő tevékenységek kivite-
lezésében, exportfejlesztés érdekében keletkező 
költségek finanszírozásában.

Fő adatok

Maximális támogatási intenzitás: 60%.

Iparági fókusz: nincs.

Fő határidők:

Benyújtás határideje: 2020. február 28.

A projekt végrehajtása: 2021. június 30.

Fenntartási kötelezettség: nem releváns.

Exportfejlesztési pályázati program
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 23,9 milliárd Ft KMR-telephely nem pályázhat

Támogatási összeg: 1-3 millió Ft Uniós társfinanszírozású

Mikro-, kis és középvállalatoknak
További információ: 
+36-1-896-6666 
(Széchenyi 2020 ügyfélszolgáltat)

Fő tudnivalók

A pályázat célja a megújuló energiaforrások fel-
használására irányuló beruházások támogatása. 
Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületek-
ben folyó gazdasági-termelési folyamatok ener-
giafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes 
rendszerek telepítése a következő feltételek mel-
lett:
• kizárólag napelemes rendszer telepítésére lehet 

pályázni azért, hogy a cégek a saját fogyasztásu-
kon tudjanak spórolni;

• a pályázat elsősorban a kisebb projektek finan-
szírozására alkalmas: 7,5-15 kWp teljesítményű 
fejlesztésekre lehet pályázni;

• olyan épületekre való napelem telepítésre lehet 
csak forrást igényelni, amelyben a kérelem be-
nyújtását megelőző egy évben volt villamos ener-
gia felhasználás (tehát használatban volt).

A támogatás mértéke beépített kilowattonként 
fixen 200 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy nem 
tényleges költségek alapján történik a támogatás, 
hanem az iparági adatok alapján megállapított egy 
összegű átalányár alapján. Az egyszerűsített el-
számolás, az egy összegű átalány a gyakorlatban 
azt is jelenti, hogy a fejlesztésekről nem kell szám-
lákat, bankszámla kivonatokat, és egyéb szám-
viteli bizonylatokat benyújtani, csak a fejlesztés 
megfelelő minőségű megvalósítását igazoló doku-
mentumokra van szükség.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: akár 100%.

Iparági fókusz: nincs.

Támogatott projektek száma: 5 000-10 000.

Fő határidők:

Benyújtás határideje: 2020.szeptember 30.

A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 18 hónapon belül.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását köve- 
tő 3 év.

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalko-
zásoknak | GINOP-4.1.3-19
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi-
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret (VT és VNT): 48,2 milliárd Ft KMR-telephely nem pályázhat

VNT támogatási összeg: 1-24 millió Ft
VT támogatási összeg: 1,25-37,5 millió Ft Uniós társfinanszírozású

Mikro-, kis és középvállalatoknak
További információ:
+36-1-896-0000  
(Széchenyi 2020 ügyfélszolgáltat)

Fő tudnivalók

Alapvetően vállalatirányítási (ERP) szoftver és 
a hozzá tartozó hardver (számítógép, notebook, 
nyomtató, tablet, rádiótelefon) vásárlására lehet 
támogatást igényelni a pályázat keretei között, 
vagyis vállalati folyamatmenedzsment, elektroni-
kus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 
bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges in-
fokommunikációs eszközök beszerzésére.

Az elnyerhető támogatás összege egy millió Ft és 
24 millió Ft között változik, mérete alapvetően a 
cég utolsó lezárt évi nettó árbevételétől, alkalma-
zottainak számától, illetve a bevezetni tervezett 
szoftverek jellegétől (pl. modulok számától) függ.

A visszatérítendő (hitel) részhez fedezet szükséges, 
amelynek mértéke legalább a pályázat hitel részé-
nek 50%-a. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
teljes projektméret 20-22%-ára szükséges fede-
zetet biztosítani, ami lehet ingatlan, ingóság, bank-
garancia is.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: maximum 40%.

Visszatérítendő rész maximális kamata: 1%.

Maximális futamideje: 8 év.

Iparági fókusz: nincs.

Támogatott projektek száma: 3 000.

Fő határidők:

Benyújtás határideje: 2020. március 16.

A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 24 hónapon belül.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását 
követő 3 év.

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online 
üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása | GINOP-3.2.2-8.2.4-16
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK

Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és
létszám- 

fejlesztés

IKT

Keret: 12 milliárd Ft KMR-telephely nem pályázhat

Támogatási összeg: 8-90 millió Ft Uniós társfinanszírozású

Kis-, közép és nagyvállalatoknak
További információ: 
+36-1-896-0000  
(Széchenyi 2020 ügyfélszolgáltat)

Fő tudnivalók

A feszes munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási 
kényszert jelent a vállalkozások számára. A mun-
kaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a 
tevékenységük bővítése a munkaerő-tartalékkal 
rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország 
azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkozta-
tási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-
ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Du-
nántúl, Dél-Alföld. 

A felhívásra az a kkv nyújthat be támogatási kérel-
met, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyi-
kében működő vagy újonnan létrehozott telephe-
lyén legalább három fővel bővíti a foglalkoztatottak 
számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap 
átlagos statisztikai állományi létszámához képest 
az érintett létesítményben és a vállalkozás által 
foglalkoztatottak számának nettó növekedését is 
kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormány-
hivatallal való együttműködést a toborzás során.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a 
becsült két teljes éves bérköltség 70%-a kisvállal-
kozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén.
A program keretében minimum 3, maximum 15 fő 
foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

Fő adatok

Maximális támogatási intenzitás: 70%.

Iparági fókusz: nincs.

Támogatott projektek várható száma: 833.

Fő határidők:

Benyújtás határideje: 2020. június 1.

A projekt végrehajtása: 2022. szeptember 30.

Fenntartási kötelezettség: a projekt zárását 
követő 3 év.

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése | GINOP-5.3.12-19
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Technológia-
váltás,

kapacitás- 
bővítés

KFI Nemzetközi- 
esedés

Környezet 
és energia

Munkaerő, 
képzés és

létszámfejlesztés

IKT

Keret: 10 milliárd Ft KMR-telephely nem pályázhat

Támogatási összeg: 2,5 - 22,2 millió Ft Uniós társfinanszírozású

Mikro-, kis és középvállalatoknak
További információ: 
+36-1-896-0000
 (Széchenyi 2020 ügyfélszolgáltat)

Fő tudnivalók

A pályázat a vállalkozás statisztikai létszámának 
növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését 
eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járu-
léktámogatást nyújt legfeljebb hat fő gyakornok 
foglalkoztatásához, valamint a vállalati gyakornoki 
kapcsolattartói tevékenység ellátásához. A pályá-
zat lehetőséget teremt továbbá megváltozott mun-
kaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a 
munkavégzés segítésével foglalkozó személy fog-
lalkozgatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki 
munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását 
is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített 
költségelszámolás keretében számolhatóak el. Az 
átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakor-
noki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításai-
nak 40%-a.

A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap lehet,  
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hó-
nap. A gyakornoki foglalkoztatásnak minimum 9 
hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott 
idejű szerződés keretei között kell megvalósulnia. 
25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munka-
képességű személy esetében 29 évnél fiatalabb 
személy foglalkoztatása támogatható.

Fő adatok

Támogatási intenzitás: akár 100%.

Iparági fókusz: nincs.

Támogatott projektek várható száma: 450-2 400.

Fő határidők:

Benyújtás határideje: 2021. április 30.

A projekt végrehajtása: a támogatási szerződés 
megkötésétől számítva 15 hónapon belül.

Új gyakornoki program | GINOP-5.2.4-19
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A 2020. évben a Magyar Multi Program keretemelésén (10-15 milliárd Ft - komplex fej-
lesztések és új célcsoportok támogatására), valamint az energiahatékonysági iparhoz kap-
csolódó kkv technológiai fejlesztések támogatásán (3-5 milliárd Ft) túl a lenti táblázatban 
ismerttetett további támogatási programok válnak várhatóan elérhetővé a Magyar Multi 
Program célcsoportjába tartozó vállalatok számára, összesen mintegy 49-63 milliárd Ft 
értékben.

Program vagy 
pályázat 

elnevezése

Várható
 meghirdetés

Várható 
keret Fő tudnivalók

Technológia fejlesz-
tések és adaptációs 

támogatása

2020. 
április-
június

15-20

50-250 millió Ft közötti támogatás új eszközök, gépek 
beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitá-
sok kialakítására, automatizált termelési rendszerek 
fejlesztésére, jellemzően feldolgozóipari kkv-k részére 
a kevésbé fejlett régiókban, alacsonyabb (35%) támo-
gatási intenzitással.

Modern Mintaüzem 
Program támogatások

2020. 
szeptember-

október
20-22

5-50 millió Ft közötti támogatás új eszközök, gépek 
beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapaci-
tások kialakítására, automatizált termelési rendszerek 
fejlesztésére, jellemzően feldolgozóipari kkv-k részére, 
a kevésbé fejlett régiókban.

Professzionális 
felkészítés a tudatos 

külpiacra lépéshez 
kkv-k számára

2020. június-
szeptember 1

Legalább 200 hazai kkv nemzetközi piacon való meg-
jelenésének előkészítése, támogatása, a konkrét pro-
móciós tevékenység mellett, célzott, cégre szabott 
tanácsadással, képzéssel és egyéni felkészítéssel  
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökségen ke-
resztül.

További, a közeljövőben elérhetővé váló vissza nem térítendő konstrukciók
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TÁMOGATÁSI FORMÁK

KAMATTÁMOGATOTT HITELEK ÉS EGYÉB 
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A vissza nem térítendő támogatások mellett érdemes figyelemmel követni a kedvezmé-
nyes hiteleket és az egyéb pénzügyi eszközöket (például a biztosításokat vagy lízingter-
mékeket) is. Ezek a termékek képesek a vállalatok és vállalatvezetők hétköznapjainak 
megkönnyítésére, legyen szó rövidtávú likviditáskezelésről, vagy akár egy nagyobb volu-
menű projekt kivitelezéséről.

BERUHÁZÁSI HITELEK

A beruházási hitelek jellemzően nagy összegű, meghatározott célra felhasználható hitelek. 
A hitel céljai közé jellemzően gépek, berendezések és egyéb tárgyi eszköz-beszerzések 
vagy telephelyfejlesztés. A beruházási hitel segítségével a vállalat a beruházások forrás-
szükségletének fedezése által hamarabb megvalósíthatja a szükséges fejlesztéseket és 
modernizációt, ami által piaci előnyre tehet szert. 

A jelenlegi kamatkörnyezet rendkívül alacsony (a jegybanki alapkamat jelenleg 0,9%).  Erről 
a szintről az alapkamat már főként növekedni tud, vagyis az elkövetkező években való-
színűleg valamivel drágulni fognak a hitelek. Ebben a gazdasági környezetben különösen 
vonzó finanszírozási eszközt jelentenek a fix kamatozású beruházási hitelek, amelyek je-
lenleg a kedvező kamatkörnyezetnek köszönhetően kedvező feltételek mellett igényel-
hetők.

A beruházási hitelekre jellemző hosszabb futamidő esetében a kamatok emelkedése olyan 
kockázatot jelent, amelyet a vállalkozásoknak kezelniük kell, erre pedig megoldást jelent-
hetnek a fix kamatozású hitelek. Ezek a futamidő teljes idejére – ami akár 10 év is lehet –  
ugyanazt a kamatot és törlesztőrészletet garantálják, függetlenül a gazdasági változá- 
soktól.

A jelenleg elérhető, kiemelt beruházási hitelek fő jellemzőit foglalja össze a következő  
táblázat. 
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Megnevezés
Legrele- 
vánsabb 
csoport

Forrást 
biztosító 

szervezet

KMR 
támogat- 

ható?

Benyújtás 
határideje

Hitel- 
összeg 
(millió 

Ft)

Kamat1 
(%)

Futam- 
idő 
(hó)

MNB Növekedési 
Hitelprogram Fix

Mikro, kis, 
közép és 

nagyvállat

MNB 
(keres-

kedelmi 
bankokon 
keresztül) 

igen folyama-
tos 3-1 000

legfel-
jebb 
2,5%, 

fix

36-
120

A kkv-k számára új beruházásokra biztonságos és kiszámítható megoldást nyújt az MNB Növekedési  
Hitelprogram Fix konstrukciója. A fix kamat kiszámítható kamatterhet jelent a hitelt igénybe vevő vállalko-
zás számára. Az NHP fix akkor is igényelhető, ha mellette a vállalat pályázati finanszírozást is felhasznál  
a projektje finanszírozásához.

További információért keresse fel számlavezető bankját.

Széchenyi beruhá-
zási hitel

Mikro, kis, 
közép és 

nagyvállat

KAVOSZ 
(keres-

kedelmi 
bankokon 
keresztül)

igen folyama-
tos 1-100 0%2 , 

változó
13-120

A hitelcél ingatlan vásárlás/bővítés/fejlesztés és/vagy ingatlan építés és/vagy gép/berendezés/tárgyi esz-
köz beszerzés lehet. Ugyan rövidtávon jelentős kamatemelés nem várható, de a maximálisan 10 éves futami-
dőn a jelenlegi extrém alacsony kamatszint változhat. Elsősorban azon vállalatok számára jelenthet kedvező 
finanszírozási lehetőséget, amelyeknek a beruházása a) rövidtávon megtérülő és/vagy b) NHP segítségével 
nem finanszírozható.

További információkért keresse fel számlavezető bankját.

1   A kamatok meghatározásánál a kiadvány véglegesítésének (2020.02.17.) időpontjában érvényes, konstruk-
ciónként eltérő referencia kamatlábakat vettük figyelembe. A kamat pontos nagysága egyebek mellett az ak-
tuálisan érvényes referenciakamatlábaktól, a hitelfelvevő minősítésétől, a projekt jellegétől függően a táblázat-
ban közölttől eltérhet.
2   Kamatbázis (1 havi BUBOR) + Kamatfelár (4,5%) – Kamattámogatás (5%pont) = Ügyleti kamat (nem lehet 
kevesebb mint 0%).   
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FORGÓESZKÖZ HITELEK

A forgóeszköz hitelek jellemzően kis összegű, 1-3 éves futamidejű ügyletek. A hitel céljai 
közé tartozik a vállalkozás megfelelő likviditási szintjének megőrzése, a rövid és hosszú-
távú forgóeszköz igények finanszírozása, mint például a készletek feltöltése, alapanyagok 
beszerzése és egyéb működési költségek fedezése. A forgóeszköz hitel elérhető rulílozó 
formában: ez azt jelenti, hogy a felvett hitel bármikor tetszőlegesen törleszthető, majd 
újra lehívható a futamidő alatt. A rulírozással kamatköltség takarítható meg, hiszen az 
igénybe nem vett hitel után csupán rendelkezésre tartási díjat kell fizetni. A fő támogatott 
termékeket ismerteti a lenti táblázat. 

Megnevezés
Legrele- 
vánsabb 
csoport

Forrást 
biztosító 

szervezet

KMR 
támogat- 

ható?

Benyúj-
tás

 határ-
ideje

Hitel- 
összeg 
(millió 

Ft)

Kamat 
(%)

Futam- 
idő (hó)

Beruházási hitel-
termékek

Kis-, 
közép és 
nagyvál-
lalat

EXIM 
(keres-
kedelmi 
banko-
kon 
keresztül 
és köz-
vetlenül)

igen folyama-
tos

minimum 
50

a hitel
deviza-
neme 
szerinti EU 
referencia 
alapka-

mat3 + 
kamatfelár, 
fix

24-180

Az Eximbank mind közvetlenül, mind kereskedelmi banki refinanszírozáson keresztül kínál exportélénkítő és 
belföldi beruházási hiteleket. A hitelek felhasználhatók:
• új termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, elsősorban saját célra megvalósítandó beruhá-

zások, mint pl. új gyárépület építése, vásárlása;
• már meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó elsősorban saját célra megvalósítan-

dó beruházások;
• már megkezdett új/meglévő termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó elsősorban saját célra 

megvalósítandó beruházások befejezése (még nem üzembe helyezett saját beruházás finanszírozása);
• gépek, berendezések, felszerelések, valamint immateriális javak beszerzése.

A hitelek forint és euróalapon is elérhetőek.

További információkért keresse fel számlavezető bankját, vagy forduljon közvetlenül az Eximbankhoz 
(info@exim.hu). 

Mikro-, kis- és 
középvállalkozá-
sok technológiai 
korszerűsítése célú 
hitelprogram

Mikro, kis 
és közép-
vállalat

MFB 
(MFB 
pontokon 
ke-
resztül)

nem
2020. 
novem-
ber 1.

1-150 0%, fix 24-84

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű ter-
mék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi 
célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlesztése a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésük javítása révén. A támogatott 
beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A hitelcélok 
lehetnek:
• technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése, illetve az eszköz beszerzéséhez kap-

csolódó immateriális javak beszerzése (elszámolható költségek max. 20%-ig);
• kezdő vállalkozások beindítása (25 millió forintig).

További információért keresse fel számlavezető bankját.

3   Forint alapú hitel esetében jelenleg 0,3%, euró alapú hitel esetében -0,31%. 
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FORGÓESZKÖZHITELEK

A forgóeszközhitelek jellemzően kis összegű, 1-3 éves futamidejű ügyletek. A hitel céljai 
közé tartozik a vállalkozás megfelelő likviditási szintjének megőrzése, a rövid és hosszú-
távú forgóeszköz igények finanszírozása, mint például a készletek feltöltése, alapanyagok 
beszerzése és egyéb működési költségek fedezése. A forgóeszközhitel elérhető rulílozó 
formában: ez azt jelenti, hogy a felvett hitel bármikor tetszőlegesen törleszthető, majd újra 
lehívható a futamidő alatt. A rulírozással kamatköltség takarítható meg, hiszen az igénybe 
nem vett hitel után csupán rendelkezésre tartási díjat kell fizetni. A fő támogatott termé-
keket ismerteti a lenti táblázat.

Megnevezés
Legrele- 
vánsabb 
csoport

Forrást 
biztosító 

szervezet

KMR 
támogat- 

ható?

Benyúj-
tás ha-
tárideje

Hitel- 
összeg 
(millió 

Ft)

Kamat 
(%)

Futam- 
idő (hó)

Széchenyi kártya 
folyószámlahitel

Mikro, kis, 
közép és 
nagy

KAVOSZ 
(kereske-
delmi
banko-
kon
ke-
resztül) 

igen folyama-
tos 0,5-100 3,16%4,  

változó
12-24

Szabadon (forgóeszköz-finanszírozásra is) felhasználható hitelkeret. A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 
mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és 
kezességi díj-támogatásban részesített hitelkonstrukció, amely kedvező lehetőség átmeneti pénzügyi gon-
dok megoldására.

További információkért keresse fel számlavezető bankját

Széchenyi kártya 
forgóeszközhitel

Mikro, kis, 
és közép

KAVOSZ 
(kereske-
delmi
banko-
kon
ke-
resztül) 

igen folyama-
tos 1-100 2,16%5 , 

változó
13-36

A konstrukció hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, áru-
készletek) finanszírozására alkalmas, amellyel vállalkozása egy egyszerűen elérhető és rugalmasan használ-
ható, államilag támogatott hitelhez juthat.

További információkért keresse fel számlavezető bankját.

4    Kamatbázis (1 havi BUBOR) + Kamatfelár (4%) – Kamattámogatás (1%pont) = Ügyleti kamat. 
5    Kamatbázis (1 havi BUBOR) + Kamatfelár (5%) – Kamattámogatás (3%pont) = Ügyleti kamat. 
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Megnevezés
Legrele- 
vánsabb 
csoport

Forrást 
biztosító 
szerve-

zet

KMR 
támogat- 

ható?

Benyújtás 
határideje

Hitel- 
összeg 
(millió

Ft)

Kamat 
(%)

Futam- 
idő
(hó)

Exim forgóeszköz 
hiteltermékek

Kis-, 
közép és 
nagy

EXIM 
(keres-
kedelmi 
banko-
kon ke-
resztül és 
közvetle-
nül)

igen folyama-
tos 50-

a hitel
deviza-
neme 
szerinti EU 
referencia 
alapkamat 
+ kamatfel-
ár, fix

12-60

Az Eximbank a hatályos európai uniós támogatási és a kapcsolódó magyar jogszabályokkal összhangban 
közvetlenól és közvetve (a kereskedelmi bankokon keresztül) nyújt általános likviditásfinanszírozást, tá-
mogatás előfinanszírozást forgóeszköz-finanszírozást (alapanyagok, befejezetlen termelés, késztermékek, 
áruk, készletekre adott előlegek, vevőkövetelések, működési költségek finanszírozásához, mint pl. bérek, fo-
lyó kiadások stb.) nyújt. A konstrukció előnye a fix kamatozás, illetve az akár öt éves futamidő.

További információkért keresse fel számlavezető bankját, vagy forduljon közvetlenül az Eximbankhoz 
(info@exim.hu).

GARANCIÁK

A garanciák között megkülönböztetjük a hitelfedezeti és a kereskedelmi garanciákat.  
A hitelfedezeti garancia célja a vállalat által felvett hitelek visszafizetéséhez biztosíték nyúj-
tása és ezáltal a gazdálkodó szervezetek versenyképességének javítása. A kereskedelmi 
garanciák célja a különböző szerződéses ügyletek biztosítása és különböző pályázatok 
esetében a pályázati kiírásban szereplő garancia elvárás teljesítéséhez való hozzájárulás. 
A garancia mértéke és futamideje jellemzően az adott ügylethez igazodva kerül meghatá-
rozásra. Ezek a termékek elsősorban exportcélok megvalósításához kapcsolódóan tudják 
segíteni a hazai kkv-kat.

mailto:info%40exim.hu?subject=
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Hitelfedezeti garanciák Kereskedelmi garanciák

A hitelfedezeti garanciák elégtelen fedezet ese-
tén tudnak segíteni a kkv-k hitelhez jutásában, 
legyen szó akár beruházási akár forgóeszköz 
hitelekről. Kedvező feltételek mellett kínál ked-
vezményes hitelfedezeti és kereskedelmi ga-
ranciát kínál például az Eximbank. A hitelfedezeti 
garancia mértéke a kereskedelmi bank igénye 
és a finanszírozott ügylet kockázatának függ-
vényében jellemzően a garantált hitel tőkeösz-
szegének 50%-a, de legfeljebb 80%-a lehet, és 
igényelhető forint, USA dollár vagy svájci frank 
alapon egyaránt.

Az Eximbank négyféle támogatott kereskedelmi garan-
ciát kínál vállalati ügyfeleinek.

Ajánlattételi (tender) garancia: olyan kereskedelmi 
garancia, amely valamely pályázat kiírója által a pályázat 
feltételeként megkövetelt pályázati biztosíték össze-
gére vonatkozó fizetési biztosíték a pályázat kiírójának, 
mint kedvezményezettnek a javára szól.

Előleg-visszafizetési garancia: olyan kereskedelmi ga-
rancia, amely az export/külkereskedelmi ügylet alapján 
már kifizetett előleg visszafizetését biztosítja arra az 
esetre, ha az exportőr, mint kötelezett nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesít.

Jóteljesítési/Teljesítési garancia: olyan kereskedelmi 
garancia, amely az exportőr szerződésszerű teljesítését 
garantálja az exportszerződés alapján fennálló szállítási 
és/vagy szolgáltatási stb. kötelezettség teljesítésének 
átadás-átvételéig.

Jótállási/Szavatossági garancia: olyan kereskedelmi 
garancia, amely az exportszerződés tárgyának szabály-
szerű átadását vagy a szolgáltatás átvételét követően a 
szavatossági, illetve jótállási kötelezettségekből eredő-
en az exportőrt terhelő fizetési kötelezettségek teljesí-
tését garantálja.

EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Egyéb pénzügyi eszközök közé soroljuk a különböző biztositásokat és lízingszerződéseket. 
A biztositások között megkülönbözetünk hitelbiztosításokat, melyek szállítóihitel-biztosítá-
sok vagy akár faktoring biztosítások, illetve befektetésbiztosításokat, amik a befektetett 
tőkére és annak hozamára nyújtanak biztosítást. Az Eximbank számos ilyen terméket kínál 
a vállalatok részére. A lízingkonstrukciók bizonyos helyzetekben ugyancsak olcsó és meg-
felelő finanszírozási formának bizonyulhatnak.
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Számos államilag támogatott tőkeprogram6 érhető el jelenleg a piacon az érdeklődő válla-
latok számára. A tőkeinjekciók jellemzően 10 és 500 millió forint között mozognak, ame-
lyért cserébe a befektető meghatározott százalékú tulajdonrészt kap a célvállalkozásban.  
A befektető – főleg középvállalatok esetében, ahol a vállalatot tapasztalt vezetők irányít- 
ják – akár „csendestársként”, 50%-nál alacsonyabb részesedéssel is részt vehet a tranz- 
akcióban.  

A befektetők üzlettársként tekintenek a kapcsolatra és fő szándékuk a vállalat növeke- 
désének és értékének növelése. Számos esetben a tőkeinjekción felül kiváló kapcso- 
lati tőkével is megtámogatják a vállalatot, ezzel elősegítve a gyorsabb növekedést. A be-
fektetések általában 5-7 év hosszúak, aminek a lejártával a befektető azt az exitformát 
választja, amivel a legnagyobb hozamot érheti el.

A lenti táblázatban a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhányat a releváns hazai,  
állami részvétel mellett működő tőkealapok közül, kitérve a befektetés méretére, céljára, 
és egyéb releváns jellemzőire. 

6   A lent felsoroltakon túl említést érdemelnek még a magántőkealapok, amelyek változatos feltételrend-
szer mellett végzik befektetési tevékenységeiket: Euroventures, iEurope Kft., Impact Ventures Kockázati Tő-
kealap-kezelő Zrt., Oxoventures, PortfoLion (OTP), PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., Alpac Capital S.A.
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CARION Befekteté-
si Alapkezelő Zrt.

Columbus Magán-
tőkealap

Mikro, kis 
és közép 10 200-

1 500 egyedi egyedi

A tőkealap célja, hogy jelentős növekedési potenciállal rendelkező közép- és kelet-európai, elsősorban ma-
gyar mikro-, kis- és közép-vállalkozások nemzetközi – különösképpen az Amerikai Egyesült Államokba tör-
ténő – piacra lépését, expanzióját elősegítse. Fókuszában elsősorban azon iparágak vannak, melyek a ma-
gyar gazdaság adottságaira építenek, továbbá a nemzetközi megjelenéshez megfelelő kompetitív előnnyel 
is rendelkeznek, mint például telekommunikáció, ICT, turizmus (ideértve a gyógy-, gasztro- és életmód-turiz-
must is), humán egészségügy, gépipari technológiák, agrárinnováció, megújuló erőforrások, alternatív ener-
giák, energiafelhasználás hatékonyságát fokozó technológiák. 

A tőkealap a tőkefinanszírozáson kívül egy USA-ban létrehozandó szolgáltató iroda által kínált komplex 
megoldásokkal (többek között piackutatás, üzleti tervezés és modellezés, marketing stratégia és marketing 
kommunikációs terv kidolgozása, jogi támogatás, könyvelési és könyvvizsgálati tanácsadás, pénzügyi és 
kontrolling szolgáltatások) is segíteni kívánja a megfelelő piacismerettel és kapcsolatrendszerrel nem ren-
delkező céltársaságokat.

Állami finanszírozó: Eximbank. 

További információért forduljon a CARION Befektetési Alapkezelőhöz. 
Weboldal: http://www.carionalapkezelo.hu/. Telefon: +36 1 346 7156. 

China CEE CEE
Management S.a 

R.L.

Kína-Közép-Kelet
Európa Befektetési 

Együttműködési 
Alap I-II 

Közép és 
nagy 381

kb. 
6 700-

33 500
egyedi egyedi

Az alap a közép-európai és kínai kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését célozta meg közepes és mid-cap 
vállalatoknak juttatott növekedési tőkebefektetéseken keresztül az energetika, telekommunikáció, infra-
struktúra, technológia, innováció, gyártás, mezőgazdaság, oktatás, gyógyászat, turizmus és pénzügyi szol-
gáltatások szektorban. Az alap jellemzően a nagyobb cégek forráshoz jutását segíti.

Állami finanszírozó: Eximbank. 

További információ elérhető: http://china-ceefund.com/. 

GB & Partners 
Kockázati Tőkealap-

kezelő Zrt.

EXIM Exportösz-
tönző Magántőke- 

alap

Mikro, kis, 
közép és 

nagy
50 200-

7 500 egyedi egyedi

Az alap befektetéseinek elsődleges befektetési célpontjai – gazdaság- és exportélénkítési céljának meg-
felelően – olyan gazdasági társaságok, amelyek az általuk előállított termékek vagy nyújtott szolgáltatások 
alapján megállapíthatóan komoly növekedési potenciált hordoznak magukban, illetve amelyek a nemzetkö-
zi piacokra szándékoznak kilépni termékeikkel, vagy szolgáltatásaikkal, illetve amelyek már jelen vannak a 
nemzetközi piacokon, de további terjeszkedést terveznek, s fenti célkitűzések megvalósításához van szük-
ségük exporthitel-felvevő képességük javítására, az alaptól kapott tőkefinanszírozáson keresztül.

Állami finanszírozó: Eximbank. 

További információ elérhető: http://www.gbpim.com/hu/home/. 

http://www.carionalapkezelo.hu/
http://china-ceefund.com/
http://www.gbpim.com/hu/home/
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Hiventures KKVPRO alap Kis- és 
közép 31 50-

3 100 egyedi egyedi

A Hiventures MFB forrásból azokat a hazai vállalkozásokat és vezetőit fogja célozni a KKVPRO alappal, akik 
családon kívüli cégutódlásban gondolkodnak, hazai és külföldi cégfelvásárlással kívánják bővíteni tevékeny-
ségüket, növelni versenyképességüket és kiaknázni a mérethatékonyságban rejlő potenciálokat, valamint 
akik, már kinőtték az országhatárt és külföldi országokban való befektetésben gondolkodnak. Az új alap 
indításának célja, hogy a hazai kkv szektor szereplőinek elégséges saját tőkéje legyen fejlesztésre, valamint 
a növekedés, piacbővítés és működés finanszírozására.

Állami finanszírozó: MFB. 
 
További információ a www.hiventures.hu weboldalon lesz elérhető az Alap indulását követően.

Hiventures Generációváltási 
tőkeprogram

Kis-, közép- 
és nagy 10 max. 

500
jellemzően 

5-7 év <70%

A program célja a hazai kkv szektor M&A aktivitásának erősítése, lehetőséget teremtve különösen arra, hogy 
a visszavonulni szándékozó tulajdonosok az üzletrészeiket értékesíteni tudják. A Hiventures által kezelt MFB 
Növekedési Tőkealap a felvásárló menedzsmenttel közösen tulajdonrészt szerez a céltársaságban nyílt, 
vagy zárt konstrukcióban. Zárt konstrukció esetén a Tőkealap exitje a korábbi tulajdonosok teljes kifizetése 
és az ügylet finanszírozásához felhasznált bankhitel visszafizetése után osztalékelsőbbség útján történik.

Állami finanszírozó: MFB.

További információért forduljon a Hiventureshöz. 
Weboldal: https://www.hiventures.hu/. E-mail: info@hiventures.hu. Telefon: +36 1 123 4567.

Széchenyi 
Tőkealap-kezelő Zrt.

Irinyi Kockázati 
Tőkealap I-II.

Kis- és 
közép 8 60-240 jellemzően 

4-5 év <50%

Az Irinyi Kockázati Tőkealapok célrendszere alapvetően a nemzetgazdasági iparfejlesztési stratégia, az 
Irinyi Terv legfőbb céljaira épül, ezek megvalósításának tőkeági támogatását valósítja meg (az Irinyi alap  
a konvergenciarégiókban, az Irinyi II. alap Közép-Magyarországon). Kiemelt céljuk az Ipar 4.0-hoz kapcso-
lódó hatékonysági fejlesztések és digitalizációs törekvések támogatása. Ebből kifolyólag elsődleges céljuk 
minél több olyan növekedésre potenciállal rendelkező hazai kis- és középvállalkozás feltőkésítése, amelyek 
tevékenységükkel hozzá tudnak járulni az iparfejlesztéshez, az ipari tevékenységek bővüléséhez, a termelés 
hatékonyságának növeléséhez, illetve a termékek minőségének javításához.

További információért forduljon a Széchenyi Tőkealap-kezelőhöz. 
Weboldal: https://www.szta.hu/. E-mail: tokebefektetes@szta.hu. Telefon: +36 1 413 27 40.

TŐKEPROGRAMOK

http://www.hiventures.hu
https://www.hiventures.hu/
mailto:info%40hiventures.hu?subject=
https://www.szta.hu/
mailto:tokebefektetes%40szta.hu?subject=
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Széchenyi Tő-
kealap-kezelő Zrt.

Kárpát-medencei 
Vállalkozásfej-

lesztési Kockázati 
Tőkealap

Mikro, kis 
és közép 20 max. 

480
jellemzően 

4-5 év <50%

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap befektetéseinek célja a magyar mikro-, kis- és 
középvállalkozások nemzetközi, elsősorban a határainkon átívelő gazdasági együttműködésének fejlesz-
tése, különös tekintettel a tartós termelési, szolgáltatási, kutatási és fejlesztési illetve munkaerő-képzési 
kapcsolatok kiépítésére és kölcsönösen előnyös működtetésére.

Az alap egyszerre finanszírozza a Magyarországgal szomszédos országokba terjeszkedni kívánó hazai vállal-
kozások, valamint az onnan hazánkba érkező innovatív cégek bővülési szándékait. Akár magyarországi, akár 
határon túli cégről van szó, a befektetések valamennyi esetben Magyarországon valósulnak meg. Az ország-
határokon átnyúló gazdasági tevékenység támogatására az alap 20 milliárdos keretösszegből biztosít tőkét.

További információért forduljon a Széchenyi Tőkealap-kezelőhöz. 
Weboldal: https://www.szta.hu/. E-mail: tokebefektetes@szta.hu. Telefon: +36 1 413 27 40.

Széchenyi Tőke-
alap-kezelő Zrt.

Nemzeti Tőzsdefej-
lesztési Alap

Kis- és 
közép 13 max. 

2 000 egyedi 10-60%

A 13 milliárd forintos keretösszegű Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap a Budapest Értéktőzsde által megkez-
dett tőkepiac-fejlesztési törekvések fontos eszközeként a Magyarországon működő kis- és középvállalatok 
tőzsdei megjelenését hivatott támogatni.

A tőkealap kétféle befektetést valósíthat meg. Egyrészt finanszírozhatja olyan vállalatok fejlesztését, ame-
lyek középtávon megjelenhetnek a BÉT Xtend középvállalati piacon vagy a Budapesti Értéktőzsde főpia-
cán. Ezáltal hozzájárulhat új piacok eléréséhez, beruházásokhoz, meglévő termékpaletta bővítéséhez, illetve 
olyan üzletfejlesztési megoldások megvalósításához, amelyek elősegítik a működés javítását és új ügyfelek 
megszerzését.

Másrészt a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap részvényeket is jegyezhet tőzsdei bevezetések során, legyen szó 
a BÉT Xtend piacra vagy a főpiacra történő, illetve nyilvános vagy zártkörű bevezetésekről.

További információért forduljon a Széchenyi Tőkealap-kezelőhöz. 
Weboldal: https://www.szta.hu/. E-mail: tokebefektetes@szta.hu. Telefon: +36 1 413 27 40.

https://www.szta.hu/
mailto:tokebefektetes%40szta.hu?subject=
https://www.szta.hu/
mailto:tokebefektetes%40szta.hu?subject=
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A közvetlen brüsszeli kifizetésű forrásokat közösségi programoknak hívjuk és az Európai 
Unió költségvetésének mintegy 25%-át teszik ki. A közösségi programok célja jellemzően 
a tagállamok közötti együttműködés erősítése elsődlegesen az európai uniós politikák-
hoz kapcsolódó területeken. E támogatások prioritásait az Európai Bizottság több éves 
időtartamra jelöli ki és jellemzően végrehajtó ügynökségeken, nemzetközi kapcsolattartó 
pontokon keresztül vagy tagállami irányító hatóságokkal együttműködésben, központi pá-
lyázati felhívások keretében bonyolítja le. 1993 óta ezekben a programokban nem csupán 
tagállami szervezetek vehetnek részt, hanem tagjelölt országok számára is nyitottak.

A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Bizottság által meghirdetett 17  
közösségi programnak köszönhetően több mint 40 455 milliárd forintnyi (kb. 500-600  
kiírás) közvetlen támogatás állt a tagországok rendelkezésére. Az alábbiakban példajelleg-
gel bemutatjuk az Önök számára legrelevánsabb, jelenleg is elérhető lehetőségeket.

Jelenleg elérhető, releváns pályázatok a teljesség igénye nélkül:

Elnevezés Fő tudnivalók

Kis- és középvállal-
kozások fejleszté-
seinek támogatása: 
EIC Accelerator 
pályázati konst-
rukció

A kiírás célja a „magas kockázatú, nagy potenciállal rendelkező kis- és középvállalko-
zások támogatása olyan új termékek, szolgáltatások és üzleti modellek fejlesztése és 
piaci bevezetése érdekében, amelyek elősegíthetik a gazdasági növekedést.”

„Az EIC Accelerator pályázati konstrukció olyan innovátoroknak szól, akik az európai 
vagy globális piaci jelenlét érdekében új piacokat kialakító vagy a meglevő piacokat 
átrendező, áttörést jelentő koncepciók kidolgozására törekszenek.” 

A 2019. június 5-i beadási határidőt követően kizárólag a nagyléptékű piaci megvaló-
sítást megelőző utolsó fázisban levő, áttörést jelentő koncepciók támogathatók, vala-
mint konzorciumok már nem pályázhatnak.

A vissza nem térítendő támogatás mellett van lehetőség vegyes finanszírozási opció 
igénybevételére is, amelynek keretében tőkebefektetés formájában további források-
hoz juthatnak a vállalkozások. Továbbá a program keretein belül Üzletfejlesztési, Coa-
ching, és Mentoring szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a nyertes pályázók.
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Elnevezés Fő tudnivalók

FET-Open: 
A radikálisan új, 
jövőbeli techno-
lógiák alapjainak 
megteremtése

A kiírás célja a radikálisan új, jövőbeni technológiák alapjainak megteremtése a tudo-
mányok és szakterületek közötti hagyományos határok feloldását biztosító messzire 
tekintő interdiszciplináris együttműködések eredményeként.

A projekteknek világos és radikális elképzeléssel kell rendelkezniük, új és ambiciózus 
tudományos-technológiai áttörésre kell irányulnia, és célja kell legyen egy ambiciózus 
interdiszciplináris kutatás megvalósítása.

FET Innovation 
Launchpad

A kiírás célja, hogy a FET témakör által finanszírozott projektek eredményeit valódi tár-
sadalmi vagy gazdasági innovációkká alakítsa. A pályázatok keretében egyértelműen 
be kell mutatni a pályázat szempontjából releváns FET-projekthez fűződő kapcsolatot 
és azt a konkrét eredményt, amelyre a FET Innovation Launchpad pályázat vonatkozik.
A támogatott tevékenységek között szerepelhet a piacra viteli folyamatok kidolgo-
zása, a piaci és versenyképességi elemzés, a technológia értékelése, az innovációs 
potenciál ellenőrzése, a szellemi tulajdonjogok megszilárdítása, üzleti eset kidolgozása.

Az új ipari érték-
láncok kialakulását 
biztosító, klaszte-
rek által támoga-
tott projektek

A felhívás célkitűzéseivel összhangban innovációs szereplők, különösen az egymást 
erősítő kompetenciákkal rendelkező kis- és középvállalkozások támogatására kerül 
sor, olyan új ipari értékláncok létrehozása céljából, amelyek elősegítik a kialakulóban 
levő iparágak fejlődését Európában.

Innovációs projek-
tek felgyorsítása 

– Fast Track to 
Innovation (FTI)

„A pályázati felhívás keretében a különböző típusú és méretű európai innovátorok kon-
zorciumaitól származó, áttörést hozó innovációk piaci elterjedésének felgyorsítása 
valósul meg, nyílt és bárki számára hozzáférhető finanszírozási források segítségével.
A pályázati felhívás keretében viszonylag érett, áttörést jelentő új technológiák, kon-
cepciók, folyamatok és üzleti modellek fejlesztése kerül támogatásra, amelyek eseté-
ben új piac kialakításához, illetve szélesebb körű elterjedésükhöz már csak egy utolsó 
fejlesztési szakasz megvalósítására van szükség.”

Tovább tájékozódhat a brüsszeli támogatási lehetőségekkel kapcsolatban a magyar nyel-
ven mindenki számára elérhető pályázati információs rendszer segítségével a www.paly-
azatokmagyarul.eu weboldalon. Az internetes felületen rendszerezetten és tematikusan 
tájékozódhat 16 közvetlen támogatású uniós program pályázati lehetőségeiről.

http://www.palyazatokmagyarul.eu
http://www.palyazatokmagyarul.eu
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Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal 

az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

munkatársaihoz.

E-mail: mmp@ifka.hu

Weboldal: mmp.ifka.hu
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