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A támogatás célja és összege
Tartalom

A támogatás célja, összege

Elérhetőségek

A támogatás célja beruházások ösztönzése, így csak tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére használható fel.

A támogatás vissza nem térítendő és pályázati úton lehet igényelni a támogatás lebonyolító szervétől, a
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt-től, míg a támogató Külgazdasági- és
Külügyminisztérium.

A támogatás maximális összege 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatási összeg 100%-os
támogatási előlegként, egy összegben, forintban kerül kifizetésre.

A tényleges támogatási összeg a beruházás értékéhez viszonyítva számítható ki, az alábbiak szerint:

Beruházás értéke Támogatás mértéke

150 000 euró - 300 000 euró 30%

300 001 euró - 500 000 euró 40%

500 000 euró felett 50%

A támogatás célja, felhasználása, formája

A támogatás összege

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2.

Számviteli 
megfontolások
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A támogatásra jogosult társaságok
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Munkavállalói 
létszám Éves árbevétel vagy Éves mérlegfőösszeg

Középvállalkozás 50-249 fő között 10 millió EUR és 50 millió EUR között 10 millió EUR és 43 millió EUR között

Nagyvállalkozás 250 fő és felette 50 millió EUR felett 43 millió EUR felett

1 Amelyek rendelkeznek magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, és

2 Közép- vagy nagyvállalatnak minősülnek.

Közép- vagy nagyvállalatnak az alábbiak tekinthetőek:

A támogatásra jogosultak olyan gazdasági társaságok:

A támogatás célja, összege

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2.

Tartalom

Elérhetőségek

Számviteli 
megfontolások
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A támogatható tevékenységek

3

Tartalom

A támogatás bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható az alábbi kivételekkel.

a) acélipari tevékenység, 
b) a hajógyártásban folytatott tevékenység,
c) a széniparban folytatott tevékenység, 
d) a szintetikusszál-ipari tevékenység, 
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy-

vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtása
f) elsődleges mezőgazdasági termelés (DE: mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása 

esetén bizonyos megszorítások figyelembevétele mellett nyújtható támogatás),
g) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekt 
h) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projektek, 
i) kereskedelmi tevékenység, 
j) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projektek, 
k) turisztikai tevékenységre irányuló projekt,
l) exporttal kapcsolatos tevékenységek, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és 

működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal 
kapcsolatban

A támogatás célja, összege

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2.

Nem nyújtható támogatás az alábbi területeken:

Elérhetőségek

Számviteli 
megfontolások
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A támogatás igénylésének feltételei (1/2)
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Tartalom

1 Bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.

Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a pályázat benyújtásakor.

A támogatás igénylésének feltételei a pályázó szempontjából:

2

3 Ha korábban jogellenes állami támogatás visszafizetésre kötelezték, ennek eleget tett.

Igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de 
a koronavírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei 
támadtak.

4

5 Igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó 
árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett.

Nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt 
el.

6

A támogatás célja, összege

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2.

Elérhetőségek

Számviteli 
megfontolások
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A támogatás igénylésének feltételei (2/2)

5

Tartalom

7

A támogatás igénylésének feltételei a pályázó szempontjából:

8 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

Nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.9

10

Nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs 
lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére.

A támogatás célja, összege

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2. Szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolja, hogy nem áll fenn köztartozása 
és kéri felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba.

Elérhetőségek

Számviteli 
megfontolások
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Támogatási cél

Immateriális Tárgyi eszkösz

Munkahelymegőrzés 
legalább 2020.12.31-ig

Egyéb megfontolandó kérdések

VAGY

Szükséges kalkuláció a két cél elkülönítésre

Előfinanszírozás kamatmentesen Támogatási szerződés tartalma

Elszámolási kérdések

Költségkompenzálásra kapott vagy 
eszközzel kapcsolatos beruházás 2020-as vs. 2021-es elszámolások

Számviteli megfontolások a támogatáshoz
Tartalom

A támogatás célja, összege

Elérhetőségek

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2.
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megfontolások
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Dr. Tóásó Bálint MSc LL.M (Bécs)
Irodavezető ügyvéd – KPMG Legal
+36 30 663-6245
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Dr. Krénusz Ákos
Ügyvédjelölt – KPMG Legal
+36 70 370-1892
Akos.Krenusz@kpmg.hu
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Ügyvéd – KPMG Legal
T: +36 70 370 1868
E: manuela.grosu2@kpmg.hu

Tartalom

A támogatás célja, összege

A támogatásra jogosultak

A támogatható 
tevékenységek

Az igénylés feltételei 1.

Az igénylés feltételei 2.

Elérhetőségek

Számviteli 
megfontolások
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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 KPMG név, a KPMG logó a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
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