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

kockázatviselési mechanizmusok 
 egyazon műveleten belül lehetséges 

technikai segítségnyújtással, technikai segítségnyújtással, 
kamattámogatással vagy a 
garanciadíjak támogatásával együtt

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



Lebonyolító szervezet: 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet alapján Forráskezelő Szervezet (MV Zrt.)
Kezelt forrás:   GOP – 208,17 mrd Ft

KMOP – 39,49 mrd Ft
Lebonyolítási struktúra: 
- Hitelprogramok (kombinált mikrohitel) – Közvetítetőkön- Hitelprogramok (kombinált mikrohitel) – Közvetítetőkön

keresztül refinanszírozási struktúrában (149,04 mrd Ft)
- Garanciaprogramok – Közvetítőkön keresztül, Forráskezelő 

Szervezet a Garantőr / Viszontgarantőr (9,47 mrd Ft)
Kockázati Tőkeprogramok – ún. „JEREMIE-alapok” 
kerültek lejegyzésre (89,99 mrd Ft)

A struktúra keretében a Közvetítők:
- Hitelprogramok esetén az ügylethez kapcsolódóan refinanszírozási hozzájárulást adtak 10-

50%-os mértékű részben az aktuális programfeltételektől függően, az ügylete a saját 
kockázatukra kötötték meg;

- Garanciaprogramok esetén saját forrásból finanszírozták az ügyletet, amelyhez kapcsolódóan a 
Forráskezelő Szervezet max. 80%-os mértékű feltétel nélküli garanciát adott;

- Kockázati Tőkeprogramok esetében a magánbefektetők min. 30%-os mértékű hozzájárulást 
adtak.



Hitelprogramok Garancia 
programok Kockázati TőkeHitelprogramok

•Közvetítő csoport:
vállalkozásfejlesztési
alapítványok, pü-i vállalkozások,
bankok, takarékszövetkezetek

•Hitelösszeg: mikrohitel
közvetítők esetében 6-50 mFt,
bankok, takarékszövetkezet:
max. 500 mFt

•Futamidő: max. 10 év
•Hitelcél: beruházás és ahhoz

kapcsolódó forgóeszköz
•Ügyleti kamat: max 6,5%

(2013.10.15-ig 9%)
•Támogatási forma: de minimis
•Forrásköltség: 0,4%
•Veszteségmegosztás

Garancia 
programok

•Közvetítő csoport: bankok,
takarékszövetkezetek, garantőr
intézmények

•Garantálható hitelösszeg: max.
500 mFt

•Futamidő: max. 15 év
•Önerő: 10%
•Garanciavállalás mértéke: max.

80%, viszontgarancia esetén fix
85%

•Garanciavállalási díj: fennálló
tőke 0,5%

•Beváltási korlát: nincs

Kockázati Tőke
•Közvetítő csoport: alapkezelők
•Létrejövő alapok: növekedési 

közös alapok, magvető közös 
alap, co-investment alap

•Magánbefektetői  hozzájárulás: 
min. 30%

•Befektetés összege: növekedési 
alap 2.500.000 EUR/év (3 éven 
keresztül), magvető alap 
150.000 EUR/év (2 éven 
keresztül)

•Alapok futamideje: max. 10 év
•Elszámolás: 



Lebonyolító szervezet: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján Alapok Alapját Végrehajtó Szervezet 
(MFB Zrt.)
Kezelt forrás (hatályos ÉFK alapján):    GINOP – 707,80 mrd Ft

VEKOP – 24,45 mrd Ft
Lebonyolítási struktúra:
• Hitelprogramok: Közvetítőkön keresztül (MFB Pontok) – az AAVSZ kockázatára és nevében eljárva,

Kockázati Tőkeprogramok: Alapkezelőkön keresztül (kiválasztás folyamatban)Kockázati Tőkeprogramok: Alapkezelőkön keresztül (kiválasztás folyamatban)

Kapacitásbővítés

Modern üzleti 
infrastruktúra

Vállalkozói kultúra

K+I infrastruktúra és 
kapacitás megerősítése

Stratégiai K+I 
együttműködések

Digitális gazdaság

Szélessávú hálózat és 
hozzáférés

Energiahatékonyság és 
megújuló energia

Foglalkoztatási 
programok

Képzés és átképzés

KKV (TC3) – 231,7 
mrd Ft

KFI (TC1) – 197,7 
mrd Ft

IKT (TC2) – 90,7 
mrd Ft

Energia (TC4) –
182,6 mrd Ft

Foglalkoztatás(TC
8) – 29,6 mrd Ft



Önálló 
Hitelprogramok

(Forrás: 310,70 mrd Ft)

•Közvetítői hálózat: MFB Pontok
(több mint 600 fiók) – 2
konzorciumi partner

•8 db elérhető hitelprogram,

Kombinált 
hitelprogramok

(Forrás: 241,56 mrd Ft)

•Közvetítői hálózat: MFB Pontok
(több mint 600 fiók) – 2
konzorciumi partner

•6 db elérhető hitelprogram, a

Kockázati Tőke
(Forrás: 179,99 mrd Ft)

•Közvetítő csoport: alapkezelők
•Létrejövő alapok: várhatóan

közös alapok
•Közvetítők kiválasztása•8 db elérhető hitelprogram,

teljes TC lefedettség.
•Energetikai hitelprogram a

lakosság számára is elérhető.
•Ügyleti kamat: minden esetben

0%.
•Elérhető forrásösszeg: TC-től és

beruházási céltól függően 1-
3000 mFt.

•Önerő: minden program
esetében szükséges, mértéke: a
támogatási kategóriától függően
5-25%

•Futamidő: hitelcéltól és
programtól függően max. 20 év.

•6 db elérhető hitelprogram, a
foglalkoztatás kivételével teljes
TC lefedettség

•Kizárólag KKV-k részére
•VNT nem haladhatja meg a VT

összegét
•Ügyleti kamat: programoktól

függően a futamidő végéig fix 1
vagy 2%.

•Önerő: minden program
esetében szükséges, mértéke: a
támogatási kategóriától függően
10-25%

•Futamidő: hitelcéltól és
programtól függően max. 15 év.

•Közvetítők kiválasztása
folyamatban, két (K+F+I 30 mrd
Ft, IKT 6,5 mrd Ft) meghirdetett
program esetében a Közvetítő a
Hiventures Zrt.

•Közvetítői kiválasztás
szabályrendszere és a részletes
termékparaméterek előkészítés
alatt állnak.



Indikátorok:
• 2014-20-as időszakhoz kapcsolódóan teljesítmény indikátor került rögzítésre, amelynek

teljesítése esetén válik elérhetővé a 6%-os mértékű eredményességi keret.
• Teljesítmény indikátor: vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi támogatásban

részesülő vállalkozások száma
• Az indikátor bázisértéke nulla, 2023-as célértéke 23 250.
• A mutató 2018-ra tervezett célértéke a végső célérték 15 %-a 3 500 támogatott vállalkozásban

lett meghatározva az OP tervezéskor.
• OP módosítás előkészítése folyamatban.





Európai Parlament REGI Bizottság

„megállapítja a pénzügyi eszközök egyre nagyobb szerepét, amely 
eszközök jellegükből adódóan a vissza nem térítendő és más 
támogatásokhoz képest kiegészítő pénzügyi támogatást nyújtanak az 
uniós költségvetésből; ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó kohéziós politikában a 
vissza nem térítendő támogatások és a pénzügyi eszközök közötti 
egyensúlyt, hangsúlyozva, hogy az utóbbiak nem alkalmasak mindenfajta 
beavatkozásra, amelyek közül több kifejezetten a kohéziós politika 
keretében támogatott; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi eszközök egyre 
elterjedtebb használata nem vezethet az uniós költségvetés 
általánosságban vett csökkentéséhez”

Európai Bizottság ( VITAANYAG AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYEINEK 
JÖVŐJÉRŐL)

„a szóban forgó eszközök összevonása egyetlen alapba, amely a különféle 
célok megvalósítása érdekében kölcsönöket, garanciákat és 
kockázatmegosztási eszközöket kínálna – adott esetben uniós vissza nem 
térítendő támogatással ötvözve – az adott projekt és a különböző 
szakpolitikai keretek (például kutatás, innováció, környezetvédelem, kkv-
támogatás, infrastruktúra és energiahatékonyság) függvényében….. 
Az új, uniós szintű pénzügyi eszközöknek és a kohéziós politika 
keretében a tagállamok által kezelt kölcsönöknek, garanciáknak és 
tőkeinstrumentumoknak ki kell egészíteniük egymást. „






