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Növekvő nyomás az állami 
költségvetéseken

Stabilitási és Növekedési 
Paktum

Europe 2020

A pénzügyi helyzet hatása a 
gazdasági növekedésre

ugyanolyan 
eredmény kevesebb 

forrásból

jobb eredmény 
ugyanannyi 

forrásból

fenntart-
hatóság

partnerség

hatékony 
közpénz-

költés      



� erőforrás-hatékony forrásfelhasználás
� gazdaságilag életképes projekteknek, 
� kölcsönök, garancia, tőke és más 

kockázatviselési mechanizmusok 
� egyazon műveleten belül lehetséges 

technikai segítségnyújtással, 
kamattámogatással vagy a 
garanciadíjak támogatásával együtt

� köz- és a magánszférából további 
befektetéseket is képesek 
mozgósítani a piaci hiányosságok 
kezelése céljából





Pénzügyi eszközök MagyarországonPénzügyi eszközök MagyarországonPénzügyi eszközök MagyarországonPénzügyi eszközök Magyarországon

OPOPOPOP FIsFIsFIsFIs Rövid leírásRövid leírásRövid leírásRövid leírás
Meghirdetés Meghirdetés Meghirdetés Meghirdetés 

időpontjaidőpontjaidőpontjaidőpontja

GOP,GOP,GOP,GOP, KMOPKMOPKMOPKMOP
“Új Széchenyi”

Kombinált mikrohitel

Mikro-vállalkozásoknak,  120 hónapra
1 -20 millió Ft, 

10% önrész, 45% hitel, 45% VNT

2011

GOP,GOP,GOP,GOP, KMOPKMOPKMOPKMOP
“Új Széchenyi”
Hitel (korábban 

mikrohitel)

Mikro és KKV, 36/120
hónapra (hitel típusától függően)

Max. 50 millió Ft

2007

GOP,GOP,GOP,GOP, KMOPKMOPKMOPKMOP
“Új Magyarország” 

KKV hitel
KKV, 10 évre

10-100 millió Ft

2008

(zárult 2012)

GOP,GOP,GOP,GOP, KMOPKMOPKMOPKMOP
“Új Magyarország”
Forgóeszköz hitel

KKV, 1-2 évre
1-200 millió Ft

2008

(zárult 2010)

GOP,GOP,GOP,GOP, KMOPKMOPKMOPKMOP Portfolió garancia 80% 2007

GOP,GOP,GOP,GOP, KMOPKMOPKMOPKMOP Kockázati tőke
Nyílt eljáráson kiválasztott befektetési alapokon és 

alapkezelőkön keresztül meghatározott arányú 
magánforrások együttes  felhasználásával. 

2009

7 7 7 7 ROPROPROPROP Tőkealap Regionális kockázati tőkealap 2010



Saját forrásSaját forrásSaját forrásSaját forrás

min. 10%min. 10%min. 10%min. 10%

MikrohitelMikrohitelMikrohitelMikrohitel

1111----20 millió Ft20 millió Ft20 millió Ft20 millió Ft

(EUR 3.300(EUR 3.300(EUR 3.300(EUR 3.300----
65.400)65.400)65.400)65.400)

maxmaxmaxmax. . . . projekt 60%projekt 60%projekt 60%projekt 60%

VNTVNTVNTVNT

1111----10 millió Ft10 millió Ft10 millió Ft10 millió Ft

(EUR 3.300(EUR 3.300(EUR 3.300(EUR 3.300----
33.000)33.000)33.000)33.000)

maxmaxmaxmax. . . . projekt 45projekt 45projekt 45projekt 45% % % % 





Európai strukturális és 
befektetési alapok eszközei

EU szinten

„Dobozolt” eszközök

„Testre szabott” eszközök

Jelentősen nagyobb forrás mint 

jelenleg

Kutatás, 

fejlesztés 

innováció

Növekedés, 

foglalkoztatás 

és szociális 

kohézió

Infrastruktúra

Horizon 2020
Equity and Risk Sharing Instruments

EUR 3.5bn

Competitiveness & 
SME (COSME)

Equity & guarantees
EUR 1.4bn

Connecting Europe Facility (CEF)
Risk sharing (e.g. project bonds) and 

equity instruments

Költségvetés még nem eldöntött

Social Change 
& Innovation

Micro-finance + social 
enterprises EUR 192m

Creative Europe
Garancia Eszköz

EUR 210m

Erasmus 
mindenkinek

Garancia Eszköz
EUR 881m

Osztott menedzsmentKözpontilag menedzselt



Valamennyi alapnál felállítható pénzügyi eszköz
Végrehajtás lehetséges:

1. Európai uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközökEurópai uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközökEurópai uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközökEurópai uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket a 
Bizottság kezel a költségvetési rendelettel összhangban (közvetlen vagy 
közvetett irányítás). 
2. Nemzeti, regionális, transznacionális szintű, illetve határokon átívelő Nemzeti, regionális, transznacionális szintű, illetve határokon átívelő Nemzeti, regionális, transznacionális szintű, illetve határokon átívelő Nemzeti, regionális, transznacionális szintű, illetve határokon átívelő 
pénzügyi eszközökpénzügyi eszközökpénzügyi eszközökpénzügyi eszközök, amelyeket vagy az irányító hatóság kezel, vagy 
annak felelősségi körébe tartoznak. Az ilyen  eszközök esetében az 
irányító hatóságok a programból erőforrásokkal járulhatnak hozzá:
◦ a.  már meglévő vagy újonnan létrehozott eszközök, amelyek konkrét eszközök, amelyek konkrét eszközök, amelyek konkrét eszközök, amelyek konkrét 

feltételekre és igényekre szabottakfeltételekre és igényekre szabottakfeltételekre és igényekre szabottakfeltételekre és igényekre szabottak; továbbá 
◦ b. szabványosított eszközök (kész eszközök)szabványosított eszközök (kész eszközök)szabványosított eszközök (kész eszközök)szabványosított eszközök (kész eszközök), amelyekre vonatkozóan 

egy bizottsági végrehajtási aktus előzetesen meghatározza a 
feltételeket. Az ilyen eszközök a gyors alkalmazhatóság érdekében 
alkalmazásra készek lesznek.

3. Kizárólag kölcsönökből és garanciákból álló eszközöketKizárólag kölcsönökből és garanciákból álló eszközöketKizárólag kölcsönökből és garanciákból álló eszközöketKizárólag kölcsönökből és garanciákból álló eszközöket maguk az 
irányító hatóságok közvetlenül is megvalósíthatnak. 



Pénzügyi közvetítő kiválasztás Pénzügyi közvetítő kiválasztás Pénzügyi közvetítő kiválasztás Pénzügyi közvetítő kiválasztás –––– közbeszerzésközbeszerzésközbeszerzésközbeszerzés

Irányító 
hatóság

Holding 
alap

Pénzügyi 
közvetítő

KKV KKV KKV

Pénzügyi 
közvetítő

KKV KKV KKV

Pénzügyi 
közvetítő

KKV KKV

Irányító 
hatóság

Holding 
alap

Pénzügyi közvetítő

(értékesítési hálózattal

KKV KKV KKV KKV KKV KKV KKV





Max. Max. Max. Max. összegösszegösszegösszeg ElszámolhatóElszámolhatóElszámolhatóElszámolható díjakdíjakdíjakdíjak
Az elszámolható Az elszámolható Az elszámolható Az elszámolható 

időszak tartamáraidőszak tartamáraidőszak tartamáraidőszak tartamára
((((a programa programa programa program----
hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 

arányábanarányábanarányábanarányában éventeéventeéventeévente))))

AlapdíjazásAlapdíjazásAlapdíjazásAlapdíjazás
TeljesítménydíjazásTeljesítménydíjazásTeljesítménydíjazásTeljesítménydíjazás

((((éventeéventeéventeévente))))

Holding alapHolding alapHolding alapHolding alap 7%
3% az első 12 hónapban, 1% a következő 12 

hónapban, 0.5% utána évente

PénzügyiPénzügyiPénzügyiPénzügyi közvetítőközvetítőközvetítőközvetítő
tőkebefektetéstőkebefektetéstőkebefektetéstőkebefektetés

20%
2.5% évente az első 24 
hónapban, 1% évente 

utána
2.5%

PénzügyiPénzügyiPénzügyiPénzügyi közvetítőközvetítőközvetítőközvetítő
HitelHitelHitelHitel

8%

0.5% évente

1%

PénzügyiPénzügyiPénzügyiPénzügyi közvetítőközvetítőközvetítőközvetítő
garanciagaranciagaranciagarancia

10% 1.5%

PénzügyiPénzügyiPénzügyiPénzügyi közvetítőközvetítőközvetítőközvetítő
mimimimikrohitelkrohitelkrohitelkrohitel

10 % 1.5%

PénzügyiPénzügyiPénzügyiPénzügyi közvetítőközvetítőközvetítőközvetítő
támogatás, támogatás, támogatás, támogatás, 

kamattámogatás és kamattámogatás és kamattámogatás és kamattámogatás és 
garanciadíj támogatásgaranciadíj támogatásgaranciadíj támogatásgaranciadíj támogatás

6% 0.5%



A pénzügyi eszköz prioritás struktúrája (Tematikus cél szerinti 
bontás, Mrd Ft)

KKV

K+F

IKT

Energia

Foglalkoztatás

1
.

2.

3
.
4.

5.

Kapcsolódó Kapcsolódó Kapcsolódó Kapcsolódó 
GINOP GINOP GINOP GINOP 

prioritásokprioritásokprioritásokprioritások

225225225225

202202202202

95959595

176176176176

31313131

TC 3

TC 1

TC 2

TC 4

TC 8
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� 2014-2020-ban pénzügyi eszközök szélesebb 
körben való alkalmazása illetve részletesebb 
szabályozás megszorító bizottsági 
értelmezéssel

� Pozitív tapasztalatok a kombinált eszközökkel

2007200720072007----2013201320132013

Rövid szabályozás kevés Rövid szabályozás kevés Rövid szabályozás kevés Rövid szabályozás kevés 
útmutatássalútmutatássalútmutatássalútmutatással

Nagyobb mozgástér Nagyobb mozgástér Nagyobb mozgástér Nagyobb mozgástér 
tagállamoknaktagállamoknaktagállamoknaktagállamoknak

2014201420142014----2020202020202020

SzSzSzSzoooofisztikáltabbfisztikáltabbfisztikáltabbfisztikáltabb szabályozás szabályozás szabályozás szabályozás 
számos útmutatóvalszámos útmutatóvalszámos útmutatóvalszámos útmutatóval

Szabályok nincsenek Szabályok nincsenek Szabályok nincsenek Szabályok nincsenek 
összhangban tagállami összhangban tagállami összhangban tagállami összhangban tagállami 

gyakorlatokkalgyakorlatokkalgyakorlatokkalgyakorlatokkal


