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Feladataink 

• A magyar export, ezen belül a KKV szektor részesedésének növelése 

nemzeti és nemzetközi forrás- és eszközrendszerrel 

 

• Vállalati-üzleti és szakmai-ágazati igényeken alapuló 

programszervezés 

 

• Vállalkozói szféra bevonása a külgazdasági stratégia megvalósításába 

 

• Exportképes vállalatok és export árualap feltérképezése, új export 

lehetőségek felkutatása  

 

• Egyedi külpiaci tanácsadás 
 
 

 

 



 

 
 

Üzletfejlesztési Szolgáltatásaink 

• Cégre szabott tanácsadás  

• Partnerkeresés, megkeresések 

kezelése 

• Külföldi szakkiállításokon való 

részvétel  

• Ki- és beutazó delegációk 

• Ágazati információ (kiadványok, 

ágazati nap) 

• Üzletember találkozókon, 

roadshow-kon részvétel 

• Képzések (KKV Akadémia) 

• Hungarian Investment Projects 

• Hungarian Technology Projects 

• Év Exportőre Díj 

• Pályázatok, tenderfigyelés 

• Kereskedelemfejlesztési pályázatok 

• Beszállítói programok 

• ENSZ, Világbank beszállítás 
 

 



 

 
 

Ágazatok 

Tradicionális 

Ágazatok 
– textil- és bőripar 

– élelmiszeripar, bor 

– fa- és bútoripar 

– papír-, nyomda- és 

csomagolóipar 

– műanyag- és 

vegyipar 

 

 

 

 

 

Tudásalapú 

Ágazatok 
– élettudományok 

– ICT 

– környezeti 

háttéripar 

– kreatív ágazatok 

– logisztika 

– védelmi ipar 

 

 

 

 

 

Technológia Alapú 

Ágazatok 
– mezőgazdasági 

gépgyártás 

– élelmiszeripari 

gépek 

– gépipari 

technológiák 

– fémipar 

– autóipar 

– járműipar (vasút, 

hajó, busz) 

– repülő- és űripar 

– építőipar 

– elektronika 



 

 
 

Sikereink 



 

 
 

Képzések - KKV Akadémia 

• Célja:  

– a KKV szektor versenyképességének növelése 

• Módszer:  

– átfogó és gyakorlatorientált ismeretanyag  

– külföldi előadók, elismert trénerek 

– sikeres magyar exportőrök osztják meg tudásukat  

– interaktív kiscsoport feladatok megoldása 

 

• üzleti környezetről, export-piacelemzés és a menedzsmentről,  

• finanszírozás és hatékony kiállítási részvételről, innovációról és 

marketingről,  

• külpiaci jelenlét fejlesztéséről hallgathattak előadásokat a résztvevők. 

A program harmadik alkalommal került megrendezésre, eddig mintegy 53 

résztvevővel. 



 

 
 

Kereskedelemfejlesztési pályázat 

• Magyar termékek és szolgáltatások külpiaci 

értékesítésének elősegítése, 

 

• KKV-k részarányának növelése a magyar 

exportban, 

 

• Célcsoport: a már exportáló vagy 

exportálni kívánó magyar KKV szektor. 

 

• Jogcímek: külföldi kiállításon való 

részvétel, információs stand, 

cégprezentáció, külpiacon létesítendő 

iroda, bemutatóterem, komplex 

marketingterv 

 

• NGM Gazdaságszabályozásért Felelős 

Államtitkárság - NGM ügyfélszolgálat 

(ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu) 
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Tudásexport - Hungarian Technology Projects 

 

A Hivatal elősegíti a magyar technológiákkal rendelkező vállalkozásokat a 

nemzetközi fejlesztési együttműködési közbeszerzésekben való hatékony 

részvételre 

 

 

• Világszerte évi 800 Mrd USD értékű piaci potenciál 

• Tanácsadás nemzetközi tenderlehetőségekről, bekapcsolódási pontok 

• Konkrét ajánlatadási felhívások, projekt lehetőségek becsatornázása 

• Nemzetközi projektekkel kapcsolatos finanszírozási tanácsadás, egyéb 

forrásszerzési lehetőségek (hitellehetőségek, Eximbank, EU, ENSZ, 

Világbank csoport, stb.) 

• Privát szektor lehetőségeinek és képességeinek koordinálása 

• Hazai privát szektor érdekeinek képviselete nemzetközi és hazai fórumokon 

 



 

 
 

Hungarian Technology Projects 

Kiadvány 



 

 
 

Év Exportőre Díj 

• Célcsoport: 

 hazai mikro-, kis- és középvállalkozások 

• Pályázási feltétel: 

 saját gyártású termékkel rendelkeznek 

Célunk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások körében ezzel is növelje a tudatos és 

innovatív exportőrök számát, illetve hogy a díjazottak külgazdasági modelljeit 

példaként állítsa mások elé.  

Pályázni három kategóriában lehetett:  

• Tudatos Exportőr  

• Regionális Stratéga 

• Legnagyobb Legkisebb Exportőr  

 



 

 
 

Építőipari szövetségek 

• Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) 

• Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ) 

• Ajtó-Ablak Egyesület 

• Magyar Betonszövetség 

• Magyar Betonelemgyártók Szövetsége 

• Magyar Cementipari Szövetség 

• Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete 

• Magyar Kerámiaszövetség 

• Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület 

• Magyar Téglás Szövetség 

• Magyar Üvegipari Szövetség 

• Magyar Passzívház Szövetség 

• Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete 

• Magyar Építőművészek Szövetsége 

• Magyar Épületgépészek Szövetsége 

• Magyar Lakásépítők Országos Szövetsége 

• Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége 

• Magyar Acélszerkezeti Szövetség 

• Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület 

 



 

 
 

Állami szakmai szervek 

 
Belügyminisztérium 

Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 

• Területrendezés  

• Építésügy 

• Építésügyi monitoring rendszer 

• Településfejlesztés 

• Országos Főépítészi Iroda 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Belgazdaságért Felelős Államtitkárság 

• Az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányítása 

• Új Széchenyi Terv otthonteremtési programjának végrehajtása 

• Ingatlanok elidegenítéséről, a lakáscélú állami támogatásokról, az ingatlan-

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló jogszabályok tervezetek 

• Lakásállomány adatainak, a bankok lakáshitelezési tevékenységének elemzése 

 

http://www.kormany.hu/ 

 



 

 
 

Az építőipari ágazat exportlehetőségei 1. 

 
• Az építőipar számára is meghatározó jelentőségű, hogy a világ gazdasági rendszere 

átalakulóban van, a feltörekvő gazdaságok súlya drámaian növekszik, amely 

építőipari beruházásokat von maga után 

  

• A gazdasági súlypont eltolódása a felzárkózó országok felé jelentős. Kína és India 

növekedése az elkövetkező két évtizedben várhatóan két- háromszorosa marad 

Európának és az Egyesült Államoknak, ráadásul egyre nagyobb bázisról. Ebből 

következően a fejlődő országok gazdasági teljesítménye  2030-ra jelentősen 

meghaladhatja a jelenlegi fejlett országokét 

  

• Az építőipari tőke is a növekvő régiókat keresi. Ebből a szempontból Kína, India, 

Oroszország mind méretben, mind növekedési potenciálban meghaladja 

térségünket. Ugyanakkor Nyugat-Európa földrajzi közelsége és a Közép-Kelet 

Európa aránylag magasabb növekedése, alulfejlettsége, szintén vonz befektetőket 

 



 

 
 

Az építőipari ágazat exportlehetőségei 2. 
 
 
• Építészeti tervezőirodák: a kiváló magyar építészeket tömörítő magyar tervező 

irodák jelenleg is komoly megrendelés hiánnyal küzdenek, az irodák szellemi 

produktumai gyakorlatilag a világ bármely országában exportképesek 

 

• Építőanyag-gyártás: az építőanyag-ipari cégeknél az exportot behatárolja a szállítási 

költség, így leginkább a kárpát-medencei régió országai jelentik számukra a 

lehetséges exportpiacot 

 

• Építőipari kivitelező cégek: A kivitelező cégek közül sokan kisvállalkozások, melyek 

jelenleg Ausztria, Németország felé orientálódnak, a nagyobb kivitelező vállalatok 

megjelennek távolabbi régiókban is, így pl. a Közel-Kelet piacán, FÁK országokban 

 

• Innovációs termékek, know-how: Ezek a termékek illetve technológiák, 

egyediségüknél fogva a világ számos országában értékesíthetők, különösen, ha az 

adott országban szabadalom védi. Ilyen például az „üvegbeton”, melyet egy magyar 

mérnök fejlesztett ki 

 
 



 

 
 

HITA építőipari programok 

 
- Építőipari kiállítások, kollektív megjelenések 

- KievBuild (Kijev) – 2013. február 

- Bauen und Energie (Bécs) – 2013. február 

- Ecobuild (London) - 2013. március 

- Mosbuild (Moszkva) - 2013. április 

- Infrastucture Libya (Tripoli) - 2013. április 

- Project Qatar (Doha) - 2013. május 

- Saudi Build (Rijád) – 2013. november 

 

- A külföldi beruházói, alvállalkozói lehetőségek monitorozása 

  

- A magyar nagykövetségek külgazdasági irodái 

 

- Külföldi potenciális partnerekről összeállított partnerlisták 

 



 

 
 

Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

 
• A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) alapította 2012-ben 

• A Kárpát Régió Üzleti Hálózat célkitűzése, hogy elősegítse a kelet-közép-európai 

országok nyitását egymás gazdaságai irányába, és hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a 

térség egy európai szinten is elismert, összefonódó és erős gazdasági régióvá 

fejlődjön 

• A hálózat üzletfejlesztési irodákat foglal magában, melyek a Kárpát-medence kis- és 

középvállalkozásai között hidat képezve segítséget nyújtanak a határokon átívelő 

kereskedelmi és befektetési kapcsolatok építésében 

• A Hálózat - működésének első évében - 11 helyszínen rendelkezik képviselettel: 

Románia (Kolozsvár, Nagyvárad, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy), Szlovákia 

(Dunaszerdahely, Kassa), Szlovénia (Lendva), Ukrajna (Ungvár), Szerbia (Szabadka, 

Újvidék), Horvátország (Eszék) 

• www.crbnetwork.eu 



Title of the presentation | Date |‹#› 

Enterprise Europe Network (EEN) 

Nemzetközi hálózat 

 világ legnagyobb és az EU egyetlen 

vállalkozásfejlesztési hálózata 

 

 jelenleg összesen 54 országban fog össze közel  

     600 üzletfejlesztési és innovációs szervezeteket 

 

 egyedülálló földrajzi lefedettség (EU 

tagállamokon kívül pl. USA, Dél-Korea, Szíria, 

Marokkó, Oroszország, Kína) és tevékenységi 

kör (üzletfejlesztés és K+F/innováció) 

 

 cél: KKV-k külpiacra jutásának segítése, 

nemzetközi kapcsolataik bővítése, innovatív 

technológiák hasznosításának elősegítése, K+F 

pályázatokba való bekapcsolódásuk támogatása 

 

 célcsoport: mikro- kis- és középvállalkozások, 

kutatók, kezdő vállalkozók, egyetemek, 

klaszterek 
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Magyar hálózat 

 országos lefedettségű konzorcium, egyedülálló platform 

 HITA konzorciumvezető, koordinátor és tag is 

(Közép- és Észak-Magyarország régióban) 

 további tagok: Csongrád Megyei KIK, Fejér Megyei 

KIK, Győr-Moson-Sopron Megyei KIK, Hajdú-Bihar 

Megyei KIK, Pécs-Baranyai KIK, PRIMOM Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

 

 

Enterprise Europe Network (EEN) 
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HITA EEN tevékenységek 

 Cégre szabott üzletfejlesztési/innovációs és 

K+F tanácsadás (kiemelt témakörök: 

közbeszerzés, IPR, finanszírozás, pályázatok) 

 

 Szakmai programok megvalósítása és follow 

up: szeminárium, tréning, workshop, nemzetközi 

üzletember találkozó, szakmai tanulmányút 

céglátogatással egybekötve 

 

 Nemzetközi partnerkeresés: üzleti és 

innovációs partnerközvetítő szolgáltatás 

adatbázis támogatással 

 

 Nemzetközi együttműködések elősegítése 

K+F pályázati konzorciumokba való 

bekapcsolódás révén 

 

 Közbeszerzési tenderfigyelő szolgáltatás 

 

 Nemzetközi projektek (pl. Erasmus, KIC) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Köszönöm a figyelmet! 

info@hita.hu 


