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Pénzügyi Programok 
hitelintézetek részvételével



� 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. márciusban)

� Mikrofinanszírozó szervezet: 10% (20%-ról csökkentve 2009. márciusban)

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

� Hitelcél: beruházás, forgóeszköz

� Futamidő:

� Beruházási hitel: maximum 10 év (5 évről megnövelve 2008. októberben)

� Forgóeszköz hitel: maximum  3 év (1 évről megnövelve 2009. márciusban)

� Kamat:
� Hitelintézetek: Max 0,3 * 3h BUBOR + 6% (=jelenleg kb. 8,9%)

� Mikrofinanszírozók: közvetítők döntése szerint

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

1. Új Magyarország 
Mikrohitel

1. Új Magyarország 
Mikrohitel



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

� Pénzügyi közvetítők: Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások

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

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

� Programba bevonható, garantálható hitelek:
� Hitelösszeg: max. 100 millió Ft (devizahitel is)

� Hitelcél: beruházás, forgóeszköz

� Futamidő: max. 10 év

� Kamat: közvetítők döntése szerint

� Fedezeti igény: legalább a kezességen felüli hitelrész értékében

� A program kombinálható az MV Zrt. hitelprogramjaival, amennyiben a 
közvetítő azokra is szerződött.

2. Kezességvállalás 
- Hitelgarancia

2. Kezességvállalás 
- Hitelgarancia



� 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

� Főbb hitelfeltételek:

� Hitelfelvevők köre: 2004. évi XXXIV. törvény szerinti hazai mikro-, 
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 ~6,7%)

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

3. KKV Hitel (KKVH)3. KKV Hitel (KKVH)



� 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 17 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* 1h BUBOR + 1,464% + max. 4 % p.a. (jelenleg max. évi 
~11,6%)

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

4. KKV Forgóeszköz 
Hitel (UMFOR)

4. KKV Forgóeszköz 
Hitel (UMFOR)



Programok eddigi 
eredményei

Programok eddigi 
eredményei

Pénzügyi program Allokált 
forrás

Pályázati 
Felhívás(ok)

Szerződött 
közvetítők

Kihelyezés

Mikrohitel 58 Mrd Ft 2007. okt-
nov.

32 6,8 Mrd Ft

Kis- és 
Középvállalkozói 
Hitel
(MV-MFB)

50 Mrd Ft 
(25-25 Mrd 

Ft)

2008. nov. 19 1,1 Mrd Ft

Forgóeszköz Hitel
(MV-MFB)

140 Mrd Ft
(50-90 Mrd 

Ft)

2009. jan. 17 688 M Ft

Hitelgarancia 28 Mrd Ft 2007. nov. 18 991 M Ft



Tervek, 
várakozások

Tervek, 
várakozások

Várható új termékek és változások

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

� Új kezességvállalási termék (2010. I. negyedévtől hitelintézeteknél)

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

Várható gazdasági hatások

� A hitelpiaci elégtelenségek enyhítése, megszűntetése

� Nem csak működő, hanem induló vállalkozások finanszírozásának 
elősegítése  – 1000 mrd Ft új forrás

� Korábban nem finanszírozott vállalkozások „bankképessé” tétele, azaz a 
későbbi önálló banki forrásbevonás lehetőségének megteremtése

� Cél: 20 ezer tranzakció (vállalkozás).



Jelenség

� 2008 október – bankközi forrásbevonás megszűnt

� 2008 december – hitelkihelyezés beszüntetése és kintlévőségek begyűjtése

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

Okok

� Pénzpiaci bizalmi válság, bankközi hitelezés megszűnése

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

Következmények

� Kvázi forráshiányos bankrendszer – KKV hitelezés átmeneti „beszüntetése”

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

A pénzügyi válság 
hatása a KKV-k 
finanszírozására

A pénzügyi válság 
hatása a KKV-k 
finanszírozására



Melléklet:
Mikrohitel Program
eddigi eredményei



Mikrohitel szerződések havi 
bontásban

(2008. jan. - 2009. máj.*)

Mikrohitel szerződések havi 
bontásban

(2008. jan. - 2009. máj.*)

* tört hónap



Mikrohitel szerződésállomány 
növekedése

(2008. jan. - 2009. máj.*)

Mikrohitel szerződésállomány 
növekedése

(2008. jan. - 2009. máj.*)

* tört hónap



Mikrohitelek megoszlása 
hitelcél szerint (hitelösszeg 

alapján)

Mikrohitelek megoszlása 
hitelcél szerint (hitelösszeg 

alapján)



Mikrohitelek megoszlása 
közvetítő típusa szerint 

(hitelösszeg alapján)

Mikrohitelek megoszlása 
közvetítő típusa szerint 

(hitelösszeg alapján)



Mikrohitelek megoszlása 
operatív program szerint 

(hitelösszeg alapján)

Mikrohitelek megoszlása 
operatív program szerint 

(hitelösszeg alapján)



Mikrohitelek megoszlása 
megyénként

Mikrohitelek megoszlása 
megyénként
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Kihelyezett 
Mikrohitelek átlagos 

kondíciói

Kihelyezett 
Mikrohitelek átlagos 

kondíciói

• Átlagos hitelméret: 5,4 millió Ft
• Átlagos futamidő: 79 hónap (6,6 év)
• Átlagos hitelkamat: 6,91%



Köszönöm figyelmüket!


