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� Magyarországi vállalkozások  3/4-e bankhitel nélkül gazdálkodik - fejlett 
országokban 15-20%

Kkv-k finanszírozási 
problémái Mo-n

Hitelpiac

� Számos KKV jól működik, fejlődőképes, mégsem „bankképes”-

� Fő okok:

� Nincs hitelmúlt, a bankok számára nagyobb kockázat

� Megfelelő mértékű biztosítékok hiánya

� Kisebb hitelösszeg miatt relatív magas tranzakciós költségek

� A pénzpiaci válság tovább szűkítette a lehetőségeket

� KKV hitelek10%-a mögött van intézményi kezességvállalás



Kkv-k finanszírozási 
problémái 

Magyarországon

Tőkepiac

� Nagyobb méretű tranzakciók dominálnak - KKV-k magvető korszaka 
tőkefinanszírozásával néhány (főként állami) szereplő foglalkozik

� 2008: 25 kockázati tőke befektetés - 515m EUR értékben - átlagos 
ügylet 20m EUR



KKV-k számára 
elérhető források

���� Vissza nem térítendő 
támogatások

���� Visszatérítendő 
támogatások

���� Piaci finanszírozás

☺☺☺☺Előnyök ☺☺☺☺

• Legolcsóbb finanszírozási 
forma: nincsenek 
kamatterhek, nem kell 
visszafizetni;

• KKV-k számára is könnyen 
teljesíthető elvárások;

• Olcsó: kedvezményes 
kamatszintek (alacsony 
THM), hosszú futamidő;

• Gyorsabb elbírálás, 
forráshoz jutás;

• Alacsonyabb 
támogatástartalom;

• Lazább szabályozás 
(nincsenek pl. uniós ágazati 
és egyéb megkötések);

• Ø támogatástartalom => elvi 
elérhető forrás magasabb;

• Hosszú távú, komplex, 
később akár bizalmi alapú 
együttműködés a 
finanszírozóval;



Hátrányok ����

���� Vissza nem térítendő 
támogatások

���� Visszatérítendő 
támogatások

���� Piaci finanszírozás

KKV-k számára 
elérhető források

• Szigorú előfeltételek, 
korlátozott elérhetőség;

• Időigényesebb elbírálás;

• Kötött támogatási célok;

• Szoros kontroll, elvárt 
teljesítménymutatók;

• Magas támogatástartalom;

• Ágazati és egyéb uniós 
korlátozások;

• Kötöttebb támogatási célok;

• Elvárt hitelképesség;

• Drága: piaci kamatszintek 
(magas THM), rövidebb 
futamidő;

• Szigorú, KKV-k számára 
nehezen teljesíthető fedezeti 
és egyéb elvárások



Uniós, visszatérítendő támogatási program piaci elégtelenségek enyhítésére:

1. Refinanszírozott hitelprogramok (Mikrohitel, Kishitel, KKV Hitel, KKV 
Forgóeszköz hitel)

JEREMIE Program – Uniós Vállalkozói Hitelek

Forgóeszköz hitel)

2. Kezességvállalás/hitelgarancia

3. Kockázati tőke

� Rendelkezésre álló forrás: ~200mrd Ft

� Felhasználható:

a) Önálló finanszírozási megoldásként

b) Önerőként vissza nem térítendő pályázatokhoz

� Kihelyezés közvetítők bevonásával - közös kockázatvállalás

� Alapszerű működés (visszaforgó és újra elosztható források)



� A  jól működő és fejlődőképes mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
„bankképessé” váljanak, versenyképességük javuljon

A program célja
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Refinanszírozott 
hitelprogramok  

Mikrohitel Kishitel 
(kidolgozás alatt!)

KKV Hitel
(MFB-MV közös)

Forgóeszköz Hitel
(MFB-MV közös)

Hitelfelvevők köre (főbb feltételek)

Mikrovállalkozások
(max.. 200m Ft 

Mikro-,
kisvállalkozások 

2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis-
, és középvállalkozások(max.. 200m Ft 

árbevétel; max 9 fő)
kisvállalkozások 
2004. évi XXXIV. 
törvény szerint

, és középvállalkozások

Hitelcélok, felhasználhatóság (főbb feltételek)

Beruházás, ill. tevékenységbővítést célzó 
forgóeszköz országosan

Beruházás és 
közvetlenül 
kapcsolódó 
forgóeszköz a 
Közép-Mo. régión 
kívül

Tevékenységbővítést 
célzó forgóeszköz 
finanszírozás 
országosan

Főbb kizárt felhasználások: hitelkiváltás, ÁFA finanszírozás



Refinanszírozott 
hitelprogramok  

Ágazati korlátozások (főbb feltételek)

Mikrohitel
Kishitel 

(kidolgozás alatt!)
KKV Hitel

(MFB-MV közös)
Forgóeszköz Hitel
(MFB-MV közös)

Ágazati korlátozások (főbb feltételek)

De minimis szabályok szerint kizárt szektorok, tevékenységek, hitelcélok:
- halászat, akvakultúra
- mezőgazdasági termelés,mezőgazdasági termékek feldolgozása
- szénágazat
- exporttevékenység
- kereskedelmi fuvarozás esetében teherszállító járművek vásárlása
- nehéz helyzetben lévő vállalkozások



Refinanszírozott 
hitelprogramok 

Új Magyarország Mikrohitel (hitelösszeg és futamidő)

Új Magyarország KKV Hitel (hitelösszeg és futamidő)

max. 10 millió Ft (forgóeszközhitel esetén max 6. millió Ft)

10-100 millió Ft

max. 10 év (forgóeszközhitel esetén max 3 év)

Új Magyarország Forgóeszköz Hitel (hitelösszeg és futamidő)

Új Magyarország Kishitel (hitelösszeg és futamidő) – kidolgozás alatt!

10-100 millió Ft

1-200 millió Ft

max. 50 millió Ft

max. 10 év

max. 2 év

max. 10 év (forgóeszközhitel esetén max 3 év)



Refinanszírozott 
hitelprogramok 

Mikrohitel*
Kishitel

(kidolgozás 
alatt)

KKV Hitel
(MFB–MV közös)

Forgóeszköz Hitel
(MFB-MV közös)

Kamatplafon

Max 0,3 * 3h BUBOR + 
6%

3h EURIBOR * 0,75 + 0,75% 
+ max 5%

1h BUBOR * 0,5 + 
1,25% + max 4%

Jelenleg kb. évi 8,3% Jelenleg kb. évi 5,5%
Jelenleg kb. évi

9%

Átlagos kamatszint (eddigi kihelyezések esetében)

évi 7% N/A évi 6,1% évi 11,12%

* Kamatplafon csak hitelintézeti közvetítők esetén (mikrofinanszírozó intézményeknél nincs korlátozás)



Program kommunikáció

� „Uniós Vállalkozói Hitelek” 
márkanév és logó bevezetése

� www.uvhitelek.hu weboldal 
elindítása

� Átfogó médiakampány (sajtó, rádió, 
internet)

� Call Center

� Országos road-show 19 városban



� Hiteligénylés az MV Zrt. szerződött pénzügyi közvetítőinél országszerte

� Információk: www.mvzrt.hu, www.uvhitelek.hu oldalakon

További információk, 
hiteligénylés



� MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás mellett közvetlen, készfizető 
kezességet vállal hitelintézetek pénzügyi követeléseire (KKV-hitelek 
mögé). 

� Pénzügyi közvetítők: Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások

� Kezesség: automatikus portfoliógarancia - garantált hiteleket a bank bírálja 

Kezességvállalás -
Hitelgarancia

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

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

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

� Garantált hitelek:  MV Zrt. által refinanszírozott hitelek és a közvetítő saját 
forrásaiból finanszírozott hitelek 



� A program Európai Bizottsági engedélyezése: 2008. december 11.

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

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

� Céltársaságok: max. 5 éves - max. 1,5 Mrd forgalommal rendelkező KKV-k

Kockázati tőke

� Céltársaságok: max. 5 éves - max. 1,5 Mrd forgalommal rendelkező KKV-k

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

� Pályázó alapkezelők kiválasztása: 2009. október

� Első alapok indulása: 2010. első negyedév

� Együttműködési formák:
• Közös Alapok (csak GOP): Több alap jöhet létre; 70% EU és 30% magánforrás az alapokban.

• Co-investment Alap (csak KMOP): Egy alap jön létre; 100% EU forrás az alapban; 
magánbefektetők bevonása tranzakciónként a befektetés min. 30%-áig



Programok 
eredményei

(2009. szeptember 30.)

Allokált 
forrás

(Mrd Ft)

Szerződött 
közvetítők

száma

Indulás
(első ügylet)

Szerződött 
állomány**

db Mrd Ftdb Mrd Ft

Mikrohitel 55,6 49 2008. jan. 1525 8,4

KKV Hitel 50* 19 2009. feb. 72 2,8

Forgóeszköz Hitel 100* 18 2009. márc-ápr. 64 2,7

Portfoliógarancia 28 33 2008. okt. 92 1,3

Kockázati tőke 40,5 - 2010 II. n.év. - -

* MV Zrt. – MFB Zrt. 50-50%-os refinanszírozás

** Kedvezményezettekhez eljutó finanszírozás



� Kishitel – kedvezményes kamatú hitel mikro- és kisvállalkozások részére

� Faktoring hitel – refinanszírozás az alacsony tőke-ellátottságú faktoring 
cégeknek

Várható új termékek

cégeknek

� Új kezességvállalási termék



1. A hitelpiaci elégtelenségek enyhítése, megszűntetése

2. Nem csak működő, hanem induló vállalkozások finanszírozásának 

Várható gazdasági 
hatások

elősegítése

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

későbbi önálló banki forrásbevonás lehetőségének megteremtése

4. Cél: 20 ezer tranzakció (vállalkozás)



Köszönöm figyelmüket!

Programmal kapcsolatos információk:
info@mvzrt.hu

www.uvhitelek.hu
www.mvzrt.hu

Tel.: +36 1 354 3000

Fax.: +36 1 354 3001


