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� Uniós pénzügyi programok:

� Kedvező kamatozású mikrohitel és KKV hitel

� Kezesség KKV hitelekhez

� Kockázati tőke

� Rendelkezésre álló forrás: 200mrd HUF – 92%-ban a vidéki Magyarországon 

Új Magyarország 
Vállalkozói Program

� Rendelkezésre álló forrás: 200mrd HUF – 92%-ban a vidéki Magyarországon 
kerül felhasználásra

� Felhasználható:

� Önálló finanszírozási megoldás

� Vissza nem térítendő pályázatokhoz önerőként

� Közvetítők bevonásával kerül kihelyezésre, közös kockázatvállalással

� Alapszerű működés (visszaforgó és újra elosztható források)



Gazdaságpolitikai célrendszer

Tartós gazdasági növekedés

Foglalkoztatás növelése

KKV szektor versenyképességének javítása

KKV-k finanszírozási helyzetének 

javítása



A program célja

A program segítségével a jól működő és fejlődni képes mikroA program segítségével a jól működő és fejlődni képes mikro--, kis, kis--
és közepes vállalkozások „bankképessé” válhatnak.és közepes vállalkozások „bankképessé” válhatnak.



� A hazai vállalkozások mintegy 75%-a banki hitel nélkül gazdálkodik, míg a 
fejlett országokban ez az arány 15-20%.

� Hitelek koncentrációja: a vállalkozások 1%-a rendelkezik a hitelek 33%-ával.

� Számos KKV jól működik, amelynek jövője ígéretes, mégsem „bankképes”

Hitelpiac

Fő okok:

� Nincs hitelmúlt, nagyobb kockázat

� Megfelelő mértékű biztosítékok hiánya

� Relatív magas tranzakciós költségek



� A hazai piac alacsonyan fejlett (GDP arányos penetráció az EU-15 átlagának  

kb. 50%-a)

� 2007: 26 kockázati-tőke befektetés, 491m EUR értékben.

� A nagyobb méretű tranzakciók dominálnak: 100 főt el nem érő 

Tőkepiac

� A nagyobb méretű tranzakciók dominálnak: 100 főt el nem érő 

foglalkoztatotti létszámig: összesen 11 tranzakció 4,7m EUR összértékben 

(1,2mrd HUF)

� A KKV-k magvető és korai életszakaszának tőkefinanszírozásával 

mindössze néhány piaci szereplő foglalkozik.
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� MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet közvetít a pénzügyi közvetítők 
számára. Allokált forrás nagyságrendje: 57 Mrd Ft.

� Pénzügyi közvetítők: hitelintézetek és szakosított mikrofinanszírozó 
szervezetek.

� Pénzügyi közvetítők hozzájárulása a forrásokhoz:

� Hitelintézet: 25% (50 %-ról csökkentve 2009. 03. 02-től), 

� mikrofinanszírozó szervezet: 10% (20 %-ról csökkentve 2009. 03. 02-től). 

1.a. Mikrohitel

� mikrofinanszírozó szervezet: 10% (20 %-ról csökkentve 2009. 03. 02-től). 

� Hitelfeltételek:

� Hitelösszeg: max. 10 millió Ft (6m Ft-ról megemelve 2008. októberben)

� Hitelcél: beruházás, forgóeszköz

� Futamidő:
� beruházási hitel: maximum 10 év (5 évről megnövelve októberben)

� forgóeszköz hitel: maximum  3 év (1 évről megnövelve márciusban)

� Kamat:  közvetítők döntése szerint (jelenleg 6 %-tól 8,9%-ig)

� Fedezet: A hitelhez igényelhető MV Zrt. 80 %-os kezessége



� Szerződött közvetítők száma: 30 (ebből 5 ker. bank, 15 takarékszövetkezet) 

� Első Mikrohitel szerződés:  2008. január

� Mikrohitel szerződések száma és volumene: 1200 db; 6,2 milliárd forint

� Átlagos hitelméret: 5,1 millió Ft (várhatóan emelkedni fog a maximális hitelösszeg 10 mFt-ra emelése miatt)

� Átlagos hitelkamat: évi 6,7% (emelkedni fog a pénzügyi kockázatok növekedése miatt)

A Mikrohitel Program
eddigi eredményei

77 db

Mikrohitelek megyénkénti megoszlása
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Jelenség

� 2008 október – bankközi forrásbevonás megszűnt

� 2008 december – hitelkihelyezés beszüntetése és kintlévőségek begyűjtése

� 2009 január – hitelezési tevékenység átszervezése, „túlélő üzemmód”

A pénzügyi válság 
hatása a kkv-k 

finanszírozására

Okok

� Pénzpiaci bizalmi válság, bankközi hitelezés megszűnése

� Hitel/betét mutató (140/100) adott környezetben „egészségtelen” szintje 

Következmények

� Kvázi forráshiányos bankrendszer – kkv hitelezés „beszüntetése”

� Hitelezési kockázatok ugrásszerű növekedése (piacok beszűkülése, 
devizakockázat növekedése)



� MV Zrt. és az MFB Zrt. refinanszírozási forrásokat biztosít hitelintézetek 
számára. Allokált forrás: 50 Mrd Ft (25 Mrd Ft MV; 25 Mrd Ft MFB)

� Program indulása: 2008. december (eddig 18 csatlakozott hitelintézet)

� Főbb hitelfeltételek:

� Hitelfelvevők köre: 2004. évi XXXIV. törvény szerinti hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások

1.b. KKV Hitel

kis- és középvállalkozások

� Hitelösszeg: 10-100 millió Ft

� Hitelcél: beruházás és közvetlenül kapcsolódó forgóeszköz

� Felhasználás helye: Közép-Magyarországi régión kívül

� Futamidő: maximum 10 év

� Kamat:  3h EURIBOR*0,75 + 0,75% + legfeljebb 5% (= jelenleg max. 
évi ~7,8%)

� Fedezet: A hitelhez igényelhető MV Zrt. 80%-os kezessége



1.c. KKV Forgóeszköz Hitel

� MFB-vel közösen kialakított program kkv-k forgóeszközhiányának 
részleges pótlására

� MV (HUF 50 mrd) és MFB (HUF 90 mrd) által rendelkezésre bocsátott 
140 mrd HUF forrás

� Program indulása: 2009. február (eddig 18 szerződött közvetítő)

� Főbb hitelfeltételek:

�Hitelfelvevők köre: 2004. évi XXXIV. törvény szerinti hazai mikro-, kis-
és középvállalkozások

�Hitelösszeg: 10-200 millió Ft

�Hitelcél: forgóeszköz beszerzés (tevékenységbővítést célzó)

�Futamidő: 1év + 1 nap

�Kamat:  9/14* Jegybanki Alapkamat + 1,464% + max. 4 % p.a. (jelenleg 
max. évi ~11,8%)

�Fedezet: A hitelhez igényelhető MV Zrt. 80%-os kezessége



� MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen, készfizető 
kezességet vállal hitelintézetek pénzügyi követeléseire (KKV-hitelek 
mögé). Allokált forrás nagyságrendje: 25 Mrd Ft (a leverage hatás 
figyelembe vétele nélkül).

� Pénzügyi közvetítők: Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások

� Kezesség: automatikus portfoliógarancia - a garantált hiteleket a bank 

2. Kezességvállalás -
Hitelgarancia

� Kezesség: automatikus portfoliógarancia - a garantált hiteleket a bank 
bírálja el.

� Mérték: készfizető kezesség a garantált hitelrész maximum 80%-ának 
erejéig.

� Garantált hitelek: max. 100 millió Ft összegű, max. 10 éves futamidejű 
KKV hitelek beruházásra, szolgáltatás vásárlásra, forgóeszköz 
finanszírozásra.

� Szerződött közvetítők száma: 5 hitelintézet

� Kezességvállalás eddigi mértéke: 630 m HUF (50 kedvezményezett)



� MV Zrt. forrást közvetít kockázati tőke alapok részére. Allokált forrás 
nagyságrendje: 35 Mrd Ft.

� Európai Bizottság által engedélyezve 2008. december 11-én

� Cél: A korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő KKV-k 
tőkehelyzetének javítása.

� Pénzügyi közvetítők: Magyarországon is bejegyzett, PSZÁF engedéllyel 
rendelkező kockázati tőkealap-kezelők.

3. Kockázati tőke

rendelkező kockázati tőkealap-kezelők.

� Kockázatvállalás: max. 70% befektetésenként.

� Ügyletméret: évi max. 1,5 millió EUR egy adott befektetés esetén, legfeljebb 3 
egymást követő évben.

� Pályázatok kiírása: 2009. február 20.

� Beadási határidő: 2009.április 6.

� Várható eredményhirdetés: 2009. június 11.

� Várhatóan létrejövő alapok száma: 8-10

� Első alapok indulása: 2009. második negyedév



� Faktoring hitel – refinanszírozás az alacsony tőkeellátottságú faktoring 
cégeknek (elérhető 2009. 3. negyedévtől)

� Új kezességvállalási termék (2009. 3. negyedévtől ker. bankoknál)

� Kamattámogatás kkv-hitelekhez (2009. január vége)

Várható új termékek 
és változások

� Folyamatosan egyszerűsödő pályázati és jelentési kötelezettségek (egyedi 
elbírálás és finanszírozási történet alapján)



1. A hitelpiaci elégtelenségek enyhítése, megszűntetése

2. Nem csak működő, hanem induló vállalkozások finanszírozásának 

elősegítése  – 1000 mrd Ft új forrás

Várható gazdasági 
hatások

3. Korábban nem finanszírozott vállalkozások „bankképessé” tétele, azaz a 

későbbi önálló banki forrásbevonás lehetőségének megteremtése

4. Cél: 20 ezer tranzakció (vállalkozás).



Közvetítőinkről és termékeinkről a www.mvzrt.hu, valamint a www.uvhitelek.hu
oldalon talál részletes információt:



Köszönöm figyelmüket!

Bátora László
batora.laszlo@mvzrt.hubatora.laszlo@mvzrt.hu

Programmal kapcsolatos információk:
info@mvzrt.hu

www.ummikrohitel.hu
www.mvzrt.hu

Tel.: +36 1 354 3000

Fax.: +36 1 354 3001


