
	 1	

MKT Vándorgyűlés 

Társadalmi vállalkozások és Mikrofinanszírozás  

Szekció  

Összefoglaló  

Mint	a	Heves	Megyei	Vállalkozás-	és	Területfejlesztési	Alapítvány,	és	mint	a	varsói	székhelyű,	ua.	
globális	 kitekintésű	 Microfinance	 Center	 magyarországi	 képviselője	 megtiszteltetés	 volt	
számunkra,	hogy	a	Magyar	Közgazdász	Társaság	éves	vándorgyűlésén	lehetőség	nyílt	számunkra,	
hogy	 partnereinkkel	 együtt	 megrendezésre	 kerülhetett	 a	 15.	 Szekció,	 az	 MKT	 történetében	
először,	de	reményeink	szerint	hagyományteremető	módon.	

A	szekció	az	alábbi	támát	volt	hivatott,	hazai	és	nemzetközi	szemszögből	megvilágítani:	

	A	 Szociális	 vállalkozások	 és	 a	 Mikrofinanszírozás	 a	 regionális	 gazdaságfejlesztés	 tekintetében	
Magyarországon	és	Európában,	különös	tekintettel	a	Közép-Európa-i	jó	gyakorlatokra.	

Az	előadások	 során	egyértelműen	megerősítésre	került	 a	Mikro-	Kis-	és	Közepes	Vállalkozások	
(továbbiakban	MKKV-k),	 ide	 értve	 az	 induló-	 és	 Start-up	 vállalkozások	munkahely	 teremtő	 és	
megtartó	képessége,	lokális	és	regionális	szinten,	mely	során	a	társadalmi	kohézió	és	befogadás	
mértéke	is	hatékonyan	növelhető	a	társadalmi	hasznossággal	szintén	bíró	vállalkozások	által	is.	

A	bemutatott	hazai	és	európai	 jó	gyakorlatokon	keresztül	szintén	megerősítésre	került,	hogy	a	
versenyképes,	 fenntartható	 regionális	 gazdasági	 növekedés	 alapja	 a	 regionális	 pénzügyi	
platform,	 olyan	 pénzügyi	 eszközök	 segítségével,	 melyekben	 kombinált	 módon	 szerepelnek	
nemzeti	 és	 EU-s	 források	 is	 (nemzeti	 alapok	összekapcsolva	 direkt	 EU	 alapokkal,	mint	 Európai	
Befektetési	 Tervben	 meglévő	 forrásokból,	 az	 EFSI	 források	 felhasználásával),	 mentoring	 és	
training	 szolgáltatásokkal	 egybekötve	 az	 MKKV	 -k,	 Startupok,	 GYES-ről,	 GYED-ről	 vissaztérő	
Édesanyákszámára	 azon	 célból,	 hogy	 a	 szektor	 szereplői	 felkészítésre	 kerüljenek	 és	 ezáltal	
képesek	legyenek	bekapcsolódni	nagy	infrastrukturális	és	az	ipart	érintő	fejlesztési	programokba	
Közép-Kelet-Európában.	

Konklúzió	és	ajánlások:		

- a	közép	kelet-európai,	ezen	belül	is	a	V4+	régión	belüli	együttműködés	hatékonyságához	
szükség	 van	 az	 érintett	 nemzeti	 intézmények,	 szerevezetek	 közötti	 szoros	 hálózati	
együttműködésre,	 közös	 platformok	 kialakítására	 és,	 annak	 dinamizálására	 konkrét	
projekteken	 keresztül.	 Ezzel	 kapcsolatban	 regionális,	 V4-es	 jó	 gyakorlatként	
megemlítendő	 a	 varsói	 székhelyű	 Queen	 Jadwiga	 Foundation	 Lengyel-Magyar	
Alapítvány,	amelynek	égisze	alatt	az	idei	kryniciai	Gazdasági	Fórumon,	a	Sejm	Elnökének,	
Marek	Kuchinski	Úrnak	és	Dr.	Latorcai	János	Úrnak	a	Magyar	Országgyűlés	Alelnökének	
védnöksége	mellett,	 stratégiai	 partnerségről	 szóló	együttműködési	 szerződést	 kötött	 a	
lengyel	Mazovia	ICT	Klaszterrel	és	a	Lengyel	Energia	Klaszterek	Szövetségével,	továbbá	a	
magyar	 Okos	 Jövő	 Innovációs	 Klaszterrel,	 a	 regionális	 gazdasági	 együttműködés	
érdekében	konkrét	projectek	megvalósításán	keresztül.	
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- KKE-ban,	 azon	 belül	 is	 Magyarországon	 a	 kereskedelmi	 bankok	 mellett	 kiegészítő	
jelleggel,	 együttműködő	 partnerként	 	 és	 nem	 konkurenciaként	 	 jelentős	 szerephez	
juthatnának	 a	 Megyei	 Vállalkozásfejlesztési	 Központok	 az	 MKKV	 és	 a	 társadalmi	
vállalkozások	finanszírozása	és	mentorálása	területén.	Különös	tekintettel	a	direkt	EU-s,	
regionális	 források	 megszerzése	 és	 végső	 kedvezményezettekhez	 történő	 eljuttatása	
nemzeti,	ill.	–hálózati	együttműködés	keretében-regionális	szinten	is.		

- Jelentős	 versenyképességi	 fejlődést	 és	 javulást	 jelentene	 Magyarországon	 az	 MKKV	
szektorban	 a	mikrofinanszírozás	 és	 a	 társadalmi	 vállalkozások	 szabályozott	 kereteinek	
kialakítása,	ill.	ezzel	kapcsolatban	egy	egységes	platform	létrehozására	a	V4	Régión	belül		

- Ezáltal	 erősödhet	 közvetett	 módon	 Közép-Kelet-Európa	 gazdasága	 regionális	 módon,	
mely	 összességében	 egy	 erősebb	 közös	 EU-s	 gazdaságot	 és	 piacot	 is	 jelent,	 növelve	
annak	 versenyképességét,	 innovációs	 képességét	 és	 ezáltal	 a	 Régió	 fenntartható	
gazdasági	növekedését	és	társadalmi	kohézióját.	

	

Program:		

2017.	szeptember	08	-	Péntek		

14:00-	14:10	–	ünnepélyes	szekció	megnyitó	–	Farkas	Zoltán	–	Kuratóriumi	Elnök-HMVTA	

14:10-	14:30	 Szabó	Eszter	–	Címzetes	Egyetmi	docens	–	Budapesti	Gazdasági	Egyetem,	
Krynica	Economic	Forum	–	Council	Member		

Regionális	V4+/KKE	együttműködési	lehetőségek-Társadalmi	és	családi	vállalkozások	a	
társadalmi	kohézió,	a	versenyképes	és		fenntartható		gazdasági	fejlődés	tükrében		

	

14:30-14:50	Alain	Nadeau	–	EIB	Head	of	Hungarian	Office	

European	Investment	Plan	–	CEE	Status	quo	-	Possibilities	for	MSME’s,	Starups	and	
Social	enterprises	in	light	after	2020	period	in	particular	

14:50-15:10	Elwin	Groenevelt		-	EMN,	Chairman	of	the	Board	of	Director	 
Managing Director Qredits Netherlands 

MSME	and	Social	Entepreneurships’	contribution	for	EU	eceonomy		

Best	practices	in	the	Netherlands		

15:10-15.30	Peter		Peter	Šúrek - Head	of	Social	Banking	Development	-	Erste	Group	Bank	AG	 

Social	Banking	=	fenntartható	bank	és	pénzügyek	–	Lehetőségek	KKE	Régióban	

Erste	Social	Banking	modell	–	Fókuszban	a	regionális	partnerség			
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15:30	–	16:00	 Szünet	

16:00	–	17:20	Kerekasztal	beszélgetés		

		 legjobb	gyakorlatok	nemzeti-	és	EU	szinten	

		 lehetséges	együttműködések	-	nemzeti-,	regionális-	és	EU	szinten	

Résztvevők,	előadók:	

-	Tóth	József		-	Magyar	Keresztény	üzletemberek	társaság	Elnöke	

														Európai	Keresztény	üzletemberek	társaság	Kelet-Közép-Európai	Alelnöke	

-	Czafrangó	János												Erste	Social	Banking	Magyarország	-	vezető		

-	Johann	Heep	 	 Business	Developer,	Social	Banking	Development,	ERSTE	Group	AG	

-	Kovács	Viktor	Zoltán				KBC	–	Mikrofinanszírozási	divízió	–	Marketing	vezető	

-	Huber	Krisztián												Okos	Jövő	Innovációs	Klaszter	–	Társelnök																											

-	Farkas	Zoltán																	Heves	Megyei	Vállalkozás-	és	Területfejlesztési	Alapítvány	–		

	 	 	 Kuratórium	Elnöke	

-	Bárdos	Krisztina													IFKA	Magyarország	-	ügyvezető		


