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A program az ESMI (Környezetvédelmi szolgáltatások a fémipar számára) 
nemzetközi projekt keretében valósul meg.



Title of the presentation | Date |‹#›
Nemzeti Külgazdasági Hivatal - HITA

A Kormány 265/2010. (XI.19) sz. rendeletével hozta létre a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatalt (HITA). 

A Hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal feladata egyfelől a hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági 
tevékenységének támogatása, másfelől a külföldi cégek magyarországi 
befektetéseinek ösztönzése. befektetéseinek ösztönzése. 

• 2011. január 1. óta működik a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
háttérintézményeként a Honvéd u. 20. 
szám alatt
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A HITA felépítése és háttere

3 szakmai főosztály:
• Üzletfejlesztés
• Befektetésösztönzés
• Stratégia és 

Hálózatirányítás

Regionális 
hálózat

KGSZ 
hálózat
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HITA Üzletfejlesztési főosztály

Üzletfejlesztési Főosztályon belül 3 ágazati osztály + Enterprise Europe Network:

ØTudásalapú Ágazatok Osztály (ICT, life science, 
logisztika, kreatív, környezetvédelem, megújuló energia)

ØTechnológia-alapú Ágazatok Osztály (építő-, fém-, jármű-, gépipar, 

elektronika, űr- és repülőgépipar) 

ØTradicionális Ágazatok Osztály (fa-, papír-, nyomda-, vegyipar, mezőgazdaság, ØTradicionális Ágazatok Osztály (fa-, papír-, nyomda-, vegyipar, mezőgazdaság, 

műanyag-, csomagolóipar, bor, textil-, ruhaipar, bőr, szőrme) 

ØEnterprise Europe Network Osztály 

Küldetés:
a magyar KKV szektor exporton belüli részesedését a jelenlegi 18%-ról 20%-ra növelni

Eszköz:
exportfejlesztési programok, 40 célpiacon, 20 ágazatban, ezzel mintegy 3000 céget 
segítve (főként a biotechnológia, a gyógyszer-, a zöld-, az élelmiszeripar, az informatika és 
a szoftverfejlesztés terén)
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HITA Exportfejlesztés

Exportfejlesztés támogatása:

Ø felkészítés a külpiacra

Ø potenciális hazai exportképes cégek feltérképezése és részükre 
egyedi tanácsadás nyújtása

Ø nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéseØ nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztése

Ø innovatív, minőségi termékek, korszerű technológiák külpiacra 
juttatása

Ø magyar vállalatok beszállítói lehetőségeinek maximalizálása

Ø piacszerzési célú működőtőke kihelyezés

Ø új piacok meghódítása (Balkán, Kelet-Európa, EU-n kívüli piacok: 
Közel-Kelet, Távol-Kelet és Afrika) 



Title of the presentation | Date |‹#›
HITA Exportfejlesztés - szolgáltatások

1. Képzések, rendezvények: 
vállalkozási ismeretek fejlesztése, felkészülés a külpiacra, üzleti kapcsolatok fejlesztése 

2. Cégfelmérések , céglátogatások:
személyes kapcsolat kialakítása, üzletfejlesztési egyedi cégtanácsadás
exportképes árualap, innovatív technológiák és szolgáltatások felmérése
ágazati kompetencia megszerzése

3. Export inkubáció

4. Üzleti partnerkeresés:
• üzleti és innovációs partnerkereső adatbázisok: cégfelmérések során szerzett információk 
4. Üzleti partnerkeresés:
• üzleti és innovációs partnerkereső adatbázisok: cégfelmérések során szerzett információk 

adatbázisba gyűjtése, külföldi partnereknek kiajánlása 
• célzott partnerkeresés
• nemzetközi kiállítások és üzletember találkozók: koncentrált tárgyalási lehetőségek, 

egyéni megjelenéssel egybekötve
• célzott partnerkeresés, egyéni igények szerint 
• beszállítói megrendelések koncentrált kezelése
• nemzetközi együttműködések elősegítése pályázati konzorciumokba való bekapcsolódás 

révén (FP7, EUROSTARS, Eco-innovation)

5. Kereskedelemfejlesztési pályázat - Március 15-ig még lehet pályázni a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal kereskedelemfejlesztési pályázatára. A pályázati rendszer magyar 
termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, elsősorban a mikro-, kis- és 
középvállalkozások külpiaci értékesítését kívánja elősegíteni.

6. Külpiaci terjeszkedés: piacszerzési célú működőtőke kihelyezés elősegítése
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KÉPZÉS

INFORMÁCIÓ

TANÁCSADÁS

KEZDŐ 
EXPORT

FELKÉSZÍTÉS

HITA Exportfejlesztési összefoglaló ábra

PARTNERKERESÉS

KIÁLLÍTÁS

VÁSÁR

ÜZLETEMBER 
TALÁLKOZÓ

ÜZLETSZERZÉS
HALADÓ 
EXPORT
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Enterprise Europe Network I.

Létrejötte
• A CIP (Competitiveness and Innovation Programme – Versenyképességi és 

Innovációs Keretprogram) keretében hozta létre az Európai Bizottság
• 2008. február 7-én indult hivatalosan útjára

Célja
• A kis- és középvállalkozások nemzetközi együttműködésének elősegítése
• A kis- és középvállalkozások innovációs és kutatás-fejlesztési aktivitásának • A kis- és középvállalkozások innovációs és kutatás-fejlesztési aktivitásának 

elősegítése

Jellemzői:
• Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága 

egyetlen vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata
• Egyedülálló földrajzi lefedettség és tevékenységi kör
• 49 tagállam: Európai Unió 27 országa, az Unión kívül 22 ország, valamint EGT-

beli országok alkotják
• Közel 600 szervezet közreműködésével, 3000 szakember 

tapasztalatával
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Enterprise Europe Network II.

Magyarországon 1 országos konzorcium: konzorciumvezető a HITA
Tagok: kereskedelmi- és iparkamarák (Győr, Pécs,  Székesfehérvár, Debrecen, 
Szeged) és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat konzorcium két megyei 
szervezete (Zalaegerszeg, Nyíregyháza)

Egyediség:
ü EU-s programok, tanácsadás, képzések (pályázatok, közbeszerzés, CE ü EU-s programok, tanácsadás, képzések (pályázatok, közbeszerzés, CE 

jelölés, IPR, innovációs és K+F)
ü Nemzetközi partnerkereső szolgáltatás (kereskedelmi, innovációs)
ü Nemzetközi multiszektorális üzletember találkozók szervezése
ü Céglátogatással egybekötött üzletember találkozók szervezése
ü EU kiemelt témakörökben kiadványok megjelentetése
ü EU kampányokban részvétel (KKV hét, Youth on the move)
ü Nemzetközi projektek
ü Saját nemzetközi hálózat
ü Célcsoport: nem csak KKV-k, fiatal vállalkozók, start up cégek, 
vállalkozni kívánók, egyetemek, kutatóközpontok, stb.
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HITA 
1055 Budapest, 
Honvéd u. 20.
Tel: 36 1 8726 505
een@hita.hu

HITA – Észak-Magyarország
Eger
Mobil: 36 30 460 6440 
36 30 460 6459

Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel: 36 62 486 987
eenszeged@csmkik.hu

Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara
8000 Székesfehérvár, 

Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Tel: 36 52 500 723
eendebrecen@hbkik.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 
8.
Tel: 36 56 510 629
eenszolnok@jnszmkik.hu

Enterprise Europe Network Magyarország

36 30 460 6459
eeneger@hita.hu

HITA – Észak-Magyarország
Miskolc
Mobil: 36 30 460 6452
eenmiskolc@hita.hu

PRIMOM Vállalkozásélénkítő 
Alapítvány 
4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/B.
Tel: 36 42 414 188
primomeu@chello.hu

8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 4.-6.
Tel: 36 22 510 316
een@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
9021Győr, 
Szent István út 10/A
Tel: 36 96 520 205
een@gymskik.hu

eenszolnok@jnszmkik.hu

Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Tel: 36 72 507 126
een@pbkik.hu

Zala Megyei 
Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, 
Köztársaság u. 17.
Tel: 36 92 310 800
eenzmva@zalaszam.hu
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Enterprise Europe Network szolgáltatások 

I. Üzletfejlesztési tevékenység 

II. Innovatív kkv-kat támogató szolgáltatások

III. Kis- és középvállalkozások részvételének elősegítése az EU 7. Kutatás-
fejlesztési Keretprogramjában
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Enterprise Europe Network szolgáltatások 

Partnerkeresés: közreműködés üzleti és innovációs partnerek 
felkutatásában

§ innovációs partnerkereső adatbázis: az adatbázis egyrészt az innovatív 

kis- és középvállalkozások, másrészt a kutatóintézetek és egyetemek 

technológiai ajánlatait, illetve igényeit dolgozza fel.

§ közbeszerzési tenderfigyelési adatbázis: a vállalkozás cégre szabott § közbeszerzési tenderfigyelési adatbázis: a vállalkozás cégre szabott 

tenderlehetőségekről értesül.

§ üzleti partnerkereső adatbázis: új nemzetközi üzleti kapcsolatok 

kialakítását és bővítését segíti elő. Az Enterprise Europe Network egész 

Európát lefedő hálózatából érkező üzleti lehetőségeket tartalmazza.
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nemzetközi projekt

ESMI - Environmental Services for Metalworking Industries

Hatékony környezetvédelmi információk és szolgáltatások a fémipari 
szektor számára: workshop-ok és tanácsadói szolgáltatások

Projekt partner Magyarországon a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)

A projekt honlapja: http://eco-metal.odeum.com/hu/
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HITA – Ágazati információk

Fémipari ágazati menedzser:
Szávai Orsolya, tanácsadó
Üzletfejlesztési Főosztály, Technológia alapú Ágazatok Osztály
06-1-8726-514 orsolya.szavai@hita.hu

Ágazati információk a HITA honlapján

Fémipari programok:

SUBCON beszállítói kiállítás
Egyesült Királyság, Birmingham
2012.06.12-14.

MIDEST beszállítói kiállítás és b2fair üzletember találkozó
Franciaország, Párizs
2012.11. 6-9.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Juhász Gabriella
E-mail: gabriella.juhasz@hita.hu

Tel.: 06-30-460-6459
Web: http://www.hita.hu/

http://www.enterpriseeurope.hu

A program az ESMI (Környezetvédelmi szolgáltatások a fémipar számára) 
nemzetközi projekt keretében valósul meg.


