
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
KÖRKÉP -
FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK



SOK KICSI SOKRA 
MEGY?

• A kkv szektor a magyar gazdaság 
meghatározó eleme:

• 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de
• csak 690 ezer működő, ennek
• 99,8 %-a létszám alapján kkv
• az összfoglalkoztatás közel 70%-át 
• bruttó hozzáadott érték 54%-át adja



SOK KICSI SOKRA 
MEGY?

• Fejlesztésük a legnagyobb multiplikációs 
hatással bír a teljes gazdaság 
teljesítménye szempontjából.

• Létük, mozgásuk alapvetően határozza 
meg az ország gazdaságát, ezért 
támogatásuk a legfontosabb kiemelt 
feladat.



KKV MEGHATÁROZÁS

• Olyan vállalkozások, amelyek 250-nél 
kevesebb személyt foglalkoztatnak,

• az éves forgalmuk nem haladja meg az
50 millió eurót és/vagy

• mérlegfőösszegük a 
43 millió eurót.



KKV MEGHATÁROZÁS

A tapasztalat alapján további 
differenciálás szükséges:

1. Kezdő („most” alakuló) mikro vállalkozások.

2. Legalább egy éve már működő, de inkább a „túlélésre” 
játszó „kicsi”vállalkozások.

3. Olyan mikro vállalkozások, melyek 0 főt, vagy 1-2 főt 
foglalkoztatnak maximum, humánerőforrásukat jellemzően 
az egy, maximum 2 fő tulajdonosi háttér biztosítja, 
árbevételük a törvény által meghatározott maximum felső 
korlátot messze alul múlja, kevés jövedelmet realizálnak.

4. Kisvállalkozások.

5. Olyan kis- közepes vállalkozások, melyek a törvényben 
a kisvállalkozásokra meghatározott limitek 
középmezőnyébe tartoznak.

6. Középvállalkozások.



FINANSZÍROZÁS

• Eltérő méret

• Eltérő életciklus

• Eltérő finanszírozási igények



FINANSZÍROZÁS

PROBLÉMÁK:

• családi vagyon, felhalmozás híján  
védtelenek

• alultőkésítettek, alacsony 
finanszírozásúak           

• gyenge túlélőképesség  
• harmaduk veszteséges                                       
• válságban felélték tartalékaikat



FORRÁSOK

Nem visszatérítendő forrás: 
• pályázatokból eredő vissza nem térítendő forrás 

• a költségvetésből származó kedvezmények, 

támogatások, 

• tulajdonosok által a vállalkozás rendelkezésére 

bocsátott eszközök, 

Visszatérítendő forrás:
• Kereskedelmi bankszektor hitelei

és minden más, visszatérítendő eszköz:

• tagi kölcsön (belső forrás), 

• nem bank intézmények (pénzügyi vállalkozások, 

alapítvány, biztosítók) által nyújtott hitelek, 

kölcsönök.



FINANSZÍROZÓK 
SZERINTI FELOSZTÁS

• Kereskedelmi Bankok

• Pénzügyi Vállalkozások

• Kockázati Tőkealapok

• Alapítványok/Egyesület

• Pályázati alapok

• Faktor cégek

• Biztosítók

• Garanciaszervezetek



IDŐTARTAM SZERINTI 
FELOSZTÁS

• Rövid távú finanszírozás
Rövid távú finanszírozás leginkább a

folyószámlahitelek, rövidebb távú forgóeszköz-

hitelek.

• Hosszabb távú finanszírozás
Hosszabb távúak a beruházási, fejlesztési célú

hitelek, illetve eszköz/fejlesztési/beruházási

célú finanszírozására szolgáló pályázatok.

• Stratégiai finanszírozás
Stratégiai célú finanszírozás körébe

tartozhatnak ez utóbbiak, továbbá azok a

forrás-formák, melyek egy adott olyan

projekthez kapcsolódnak, melyek hosszabb

vagy rövidebb távon, de a vállalkozás

tervezéséhez kapcsolódnak, mint pl.: a vállalati

tanácsadás program.



FINANSZÍROZÁS

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM-
HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

• A KAVOSZ Zrt. koordinál a Program
lebonyolításában résztvevő szervezetek
között, a folyamatot elektronikus
adatforgalom segíti.

• A hiteltermékek illetve a folyamatok
nagyfokú standardizáltsága révén, a
lebonyolítás egyszerű, gyors, olcsó, így
tömegszerű hiteligény kielégítésére
alkalmas.



FINANSZÍROZÁS

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

• A kamatszint és az ügyfelek által egyéb
jogcímen fizetendő díjtételek maximáltak.

• Az SZKP hiteleket a Programhoz
csatlakozó hitelintézetek (11 db) nyújtják.



SZÉCHENYI KÁRTYA 
PROGRAM

HITELINTÉZETEK

• 2002. OTP Bank, Erste Bank, MKB
• 2004. Takarékszövetkezeti hálózat, 

Sberbank
• 2011. Gránitbank, UniCredit, Budapest Bank
• 2012. K&H
• 2013. DRB,  Raiffeisen Bank



FINANSZÍROZÁS

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

• A folyószámlahitelek fedezeti háttere: a 80%-os
garancia-intézményi kezességvállalást
magánszemély készfizető kezessége egészíti ki

• a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az AVHGA által
nyújtott kezességvállalás mögött állami
viszontgarancia áll (80/85 %)



SZÉCHENYI KÁRTYA 
PROGRAM

ELEMEI

• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel „klasszik”
• Széchenyi Forgóeszközhitel 
• Széchenyi Beruházási Hitel 
• Agrár Széchenyi Kártya 
• Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel 
• Széchenyi  Támogatást Megelőlegező Hitel

• 6 hitel különböző hitelcélokra, amelyek 
egymásra épülnek és összevonhatók



SZÉCHENYI KÁRTYA 
„KLASSZIK”

• Szabad felhasználású folyószámlahitel
• ingatlanfedezet nélkül is
• 3 hét alatt hitelhez jutás 
• minimális adminisztráció
• közel 300 helyen igényelhető

• Hitelösszeg: 0,5- 25 millió Ft 
Futamidő: 1+1 éves 

• Kamattámogatás: 1%
• Évi nettó kamat: 5,1%*
* 1havi BUBOR = 2,10% esetén              



SZÉCHENYI 
FORGÓESZKÖZHITEL

• Készletek, alapanyagok beszerzésének 
finanszírozására

• Hitelösszeg: 1- 25 millió Ft 
Futamidő: 13-36 hó

• Kamattámogatás: 2%
• Évi nettó kamat: 5,1%*
* 1havi BUBOR = 2,10% esetén              



SZÉCHENYI 
BERUHÁZÁSI HITEL

• Ingatlan építésére, vásárlásra, 
felújítására, új vagy használt eszközök 
beszerzésére

• Hitelösszeg: 1- 50 millió Ft 
Futamidő: 13-120 hó

• Kamattámogatás: 5%
• Évi nettó kamat: 1,6%*
* 1havi BUBOR = 2,10% esetén              



SZÉCHENYI ÖNERŐ 
KIEGÉSZÍTŐ HITEL

• Uniós pályázatokhoz szükséges önerő 
kiegészítésére

• Hitelösszeg: 0,5- 50 millió Ft 
Futamidő: 13-120 hó

• Kamattámogatás: 5%
• Évi nettó kamat: 1,6%*
* 1havi BUBOR = 2,10% esetén              



SZÉCHENYI TÁMOGATÁST 
MEGELŐLEGEZŐ HITEL

• Gyorsabb hozzájutás a már elnyert 
uniós forrásokhoz

• Hitelösszeg: 0,5- 50 millió Ft 
Futamidő: 1-5 év

• Kamattámogatás: 5%
• Évi nettó kamat: 1,1%*
* 1havi BUBOR = 2,10% esetén              



AGRÁR SZÉCHENYI 
KÁRTYA

• Szabad felhasználású folyószámlahitel 
a mezőgazdasági szektorban működő 
vállalkozások számára

• Hitelösszeg: 0,5- 25 millió Ft 
Futamidő: 1,2 vagy 3 év

• Kamattámogatás: 4%
• Évi nettó kamat: 2,1%*
* 1havi BUBOR = 2,10% esetén              



EREDMÉNYEK

• Több mint 280 ezer hiteligénylés

• közel 212 ezer létrejött hitelügylet

• évi 18 - 20 ezer ügyfél

• évi 140 milliárd forint hitelkihelyezés

• A Széchenyi Kártya Program keretein 
belül kihelyezett hitelek összege több, 
mint:

1400 milliárd forint



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


