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A A kockkockáázati tzati tőőkeke
 

((riskrisk
 

capitalcapital) valamely ) valamely úúj j öötlet, elgondoltlet, elgondoláás vagy s vagy úúj j 
technoltechnolóógia alapjgia alapjáán n specializspecializáállóóddóótttt

 
vváállalkozllalkozáás megalaks megalakííttáássáára ra éés s 

felfeláállllííttáássáára szolgra szolgáál, nem csupl, nem csupáán pn péénzalapot visz a vnzalapot visz a váállalkozllalkozáásba, sba, 
hanem az hanem az úúj vj váállalkozllalkozááshoz szshoz szüüksksééges szakges szakéértelmet, valamint piaci rtelmet, valamint piaci 
stratstratéégigiáája ja éés vezets vezetéése megtervezse megtervezéésséének inputjaknek inputjakéént is szerepel. nt is szerepel. 

A kockA kockáázati tzati tőőkebefektetkebefektetéés sors soráán tehn teháát a befektett a befektetőő
 

ááltalltaláában szakmai ban szakmai 
éértelemben is rrtelemben is réészt vesz a cszt vesz a cééltltáársasrsasáág irg iráánynyííttáássáában. ban. 

A tA tőőkebefektetkebefektetééssel kapcsolatban elvssel kapcsolatban elváárt hozam tapasztalatok alapjrt hozam tapasztalatok alapjáán n 
min. 25min. 25--40% 40% p.ap.a..

A befektetA befektetéés jellemzs jellemzőően en nynyíílt vlt vééggűű
 

(az esetleges (az esetleges exitexit
 

ididőőpontja nincs pontja nincs 
megadva).megadva).

KockKockáázati tzati tőőke ke ↔↔ fejlesztfejlesztéési tsi tőőke I.:ke I.:



A A fejlesztfejlesztéési tsi tőőkeke
 

((developmentdevelopment
 

capitalcapital) befektet) befektetéése sorse soráán n ppéénznzüügyi gyi 
befektetbefektetőőkkééntnt

 
jelenik meg a tjelenik meg a tőőkkéét nyt nyúújtjtóó

 
ttáársasrsasáág, g, éés s ––

 
ellenellenőőrzrzéési si 

jogosultsjogosultsáágain felgain felüül l ––
 

alapvetalapvetőően nem vesz ren nem vesz réészt a cszt a cééltltáársasrsasáág g 
iriráánynyííttáássáában. ban. 

ElsElsőősorban psorban péénznzüügyi jogosgyi jogosíítvtváányokat szerez a befektetnyokat szerez a befektetőő
 

(olyan (olyan 
jogokatjogokat, amelyek biztos, amelyek biztosíítjtjáák a beavatkozk a beavatkozáás lehets lehetőősséégeit, pl. a geit, pl. a 
kköönyvelnyvelőő

 
levlevááltltáássáára, stb.). ra, stb.). 

Az elvAz elváárt hozam is lrt hozam is léényegesen alacsonyabb a kocknyegesen alacsonyabb a kockáázati zati 
ttőőkebefektetkebefektetééseknseknéél ismertetettnl ismertetettnéél: BUBOR, LIBOR, EURIBOR illetve l: BUBOR, LIBOR, EURIBOR illetve 
inflinfláácicióó

 
alapalapúú

 
hozamelvhozamelváárráásoksok..

((KvfPKvfP
 

ZrtZrt.: BUBOR + (0,25.: BUBOR + (0,25––4,5) %; 4,5) %; napjainkban napjainkban 99--1122% % p.ap.a..).).

A befektetA befektetéés jellemzs jellemzőően en zzáárt vrt vééggűű
 

(adott id(adott időőtartamra sztartamra szóóllóó
 

befektetbefektetéés; s; 
Ptk.)Ptk.)

KockKockáázati tzati tőőke ke ↔↔ fejlesztfejlesztéési tsi tőőke II.:ke II.:



Mi a helyzet itthon?Mi a helyzet itthon?

ÁÁtmenet az tmenet az „„igaziigazi”” kockkockáázatizati-- éés a fejleszts a fejlesztéési tsi tőőke kke köözzöötttt……

KKVKKV--kk helyzete (1995: elshelyzete (1995: elsőő kutatkutatáások: sok: „„alultalultőőkkééssíítettstettséégg””).).

KKVKKV--kk mmééreterete-- éés egys egyééb sajb sajáátosstossáágai alapjgai alapjáán az ign az igéény dny dööntntőően a en a 
fejlesztfejlesztéési tsi tőőkkéérere jelenik meg.jelenik meg.

KKVKKV--kk jellemzjellemzőően a en a „„kevkevéésssséé innovatinnovatíív v áágazatokbangazatokban”” mműűkköödnek dnek 
((„…„…nincs innovatnincs innovatíív vagy nem innovatv vagy nem innovatíív v áágazat, csak tgazat, csak tööbbbbéé vagy vagy 
kevkevéésbsbéé kreatkreatíívv--innovatinnovatíív vv váállalkozllalkozáások, vsok, váállalkozllalkozóókk…”…”) ) →→
kkéényszervnyszerváállalkozllalkozáások sok →→ minimminimáális clis céél: a tl: a túúlléélléés s →→ nem marad idnem marad időő az az 
„„innovinnováácicióórara”…”…

KockKockáázati tzati tőőke ke ↔↔ fejlesztfejlesztéési tsi tőőke III.:ke III.:



Mi a helyzet itthon?Mi a helyzet itthon?

MagyarorszMagyarorszáágon tgon tööbb, dbb, dööntntőően en áállami forrllami forráásokkal gazdsokkal gazdáálkodlkodóó
fejlesztfejlesztéési tsi tőőketketáársasrsasáág mg műűkkööddöött, amelyek a gazdastt, amelyek a gazdasáág (fg (fööldrajzildrajzi-- éés s 
szektoriszektoriáálislis éértelemben) eltrtelemben) eltéérrőő terterüületein tevletein tevéékenykedtek (pl. kenykedtek (pl. KvfPKvfP
ZrtZrt., ., CorvinusCorvinus ZrtZrt.,  Besz.,  Beszáállllííttóói Befekteti Befektetéési si ZrtZrt., stb.). M., stb.). Műűkkööddééssüük fk főőbb bb 
elemeit tekintve a elemeit tekintve a fejlesztfejlesztéési tsi tőőketketáársasrsasáágokgok nagyon hasonlnagyon hasonlóó
alapelvek szerint dolgoztak.alapelvek szerint dolgoztak.

MMáára lra léényegnyegéében kben kéét fejlesztt fejlesztéési tsi tőőketketáársasrsasáág maradt talpon a g maradt talpon a 
piacon: MFB piacon: MFB InvestInvest ZrtZrt. . éés s KvfPKvfP ZrtZrt..

A A KvfPKvfP ZrtZrt. els. elsőőkkéént szerezte meg az Eurnt szerezte meg az Euróópai Bizottspai Bizottsáág Verseny g Verseny 
FFőőigazgatigazgatóóssáága ga notifiknotifikáácicióójjáátt (2007. augusztus 03.; (2007. augusztus 03.; StateState aidaid HU HU 
16/02). 16/02). 

ÚÚjdonsjdonsáág 200g 20099. . oktoktóóber 9.ber 9.:  :  JEREMIEJEREMIE--programprogram nyerteseinek nyerteseinek 
kihirdetkihirdetéése (se (egyelegyelőőre re öösszesen 8 nyertes alapkezelsszesen 8 nyertes alapkezelőő))

KockKockáázati tzati tőőke ke ↔↔ fejlesztfejlesztéési tsi tőőke III.:ke III.:



Az EurAz Euróópai Bizottspai Bizottsáág felismerve a mikrog felismerve a mikro--, kis, kis-- éés ks köözzéépvpváállalkozllalkozáások lsok léétfontosstfontossáággúú
gazdasgazdasáági gi éés ts táársadalmi szereprsadalmi szerepéét t éés azok finanszs azok finanszíírozrozáási forrsi forráásokhoz valsokhoz valóó
hozzhozzáájutjutáássáának nehnak nehéézszséégeit 2007geit 2007--ttőől "Kl "Köözzöös eurs euróópai forrpai forráások a kissok a kis-- éés s 
kköözzéépvpváállalkozllalkozáásoknak" (soknak" (JointJoint European European ResourcesResources forfor Micro Micro toto MediumMedium EnterprisesEnterprises, , 
JEREMIE) cJEREMIE) cíímmel programot indmmel programot indíít a kist a kis-- éés ks köözzéépvpváállalkozllalkozóók pk péénznzüügyi forrgyi forrááshoz valshoz valóó
jobb hozzjobb hozzááfféérréésséének megteremtnek megteremtéése se éérdekrdekéében.ben.

A hazai az elsA hazai az elsőőkkéént beindulnt beindulóó program az Eurprogram az Euróópai Unipai Unióóban (ban (⇒⇒ mindenmindenüütt cstt csúúszszáás s 
tapasztalhattapasztalhatóó. Ok: . Ok: ?...?...))

AA hat konvergencia rhat konvergencia réégigióóba (ba (DDééll--AlfAlfööld, ld, DDééll--DunDunáántulntul, , ÉÉszakszak--AlfAlfööld, ld, ÉÉszakszak--
MagyarorszMagyarorszáág, Kg, Köözzéépp--DunDunáántntúúl, Nyugatl, Nyugat--DunDunáántntúúll) ) 7 alapnak 7 alapnak öösszesen sszesen 27,5 27,5 millimilliáárd Ftrd Ft, , 
KKöözzéépp--MagyarorszMagyarorszáágragra pedig pedig 1 alapnak 1 alapnak öösszesen sszesen 4 milli4 milliáárd forint jut elrd forint jut el aa 31,5 milli31,5 milliáárd rd 
forintos uniforintos unióós keretbs keretbőől a kl a köövetkezvetkezőő hháárom rom éévben. Ehhez az alapkezelvben. Ehhez az alapkezelőők plusz 13,5 k plusz 13,5 
millimilliáárd forint magrd forint magáántntőőkkéétt ””szerveztek beszerveztek be””..

J E R E M I E   programJ E R E M I E   program::
((JJointoint

 
EEuropean uropean REREsourcessources

 
forfor

 
MIMIcrocro

 
toto

 
MediumMedium

 
EEnterprisesnterprises))

•• Big Big GeorgeGeorge’’ss

 

NV Equity KockNV Equity Kockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő;;
•• CentralCentral

 

FundFund

 

KockKockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt.;.;
•• DBH DBH InvestmentInvestment

 

KockKockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt.;.;
•• Etalon KockEtalon Kockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt..

•• FinextFinext

 

StartupStartup

 

KockKockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt..
•• MorandoMorando

 

KockKockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt..
•• PortfolionPortfolion

 

KockKockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt..
•• PrimusPrimus

 

Capital KockCapital Kockáázati Tzati Tőőkealapkealap--kezelkezelőő

 

ZrtZrt..

A 2009. oktA 2009. októóberberéében nyertesnek kihirdetett tben nyertesnek kihirdetett tőőkealapkealap--kezelkezelőők:k:



Mi az Mi az FTTFTT--kk
 

alapalapííttáássáának a cnak a céélja?lja?

A A FTTFTT--kk ááltal nyltal nyúújtott tjtott tőőkeinjekcikeinjekcióó rréévvéén a vn a váállalkozllalkozáások piaci sok piaci 
potencipotenciáálja, meglja, megííttéélléése se éés hitelks hitelkéépesspesséége jelentge jelentőősen javul, ksen javul, kéépesek pesek 
lehetnek a fejllehetnek a fejlőőddééshez szshez szüüksksééges forrges forráásokat a kapott tsokat a kapott tőőkkéén feln felüül l 
bankhitellel is kiegbankhitellel is kiegéészszííteni.teni.

A vA váállalkozllalkozáásokba fektetett tsokba fektetett tőőkkéével segvel segííteni termteni terméékk--, eszk, eszköözz-- éés s 
technoltechnolóógiafejlesztgiafejlesztééssüüket, a vket, a váállalkozllalkozáás hozzs hozzááadott adott éértrtéékkéének nek 
nnöövekedvekedéésséét.t.

A fejlesztA fejlesztéési tsi tőőketketáársasrsasáágok (gok (tovtováábbiakban FTTbbiakban FTT) ) 
kküüldetldetéése:se:

FejlesztFejlesztéési tsi tőőkebefektetkebefektetééssel erssel erőőssííteni a nteni a nöövekedvekedéési potencisi potenciáállal llal 
rendelkezrendelkezőő

 
hazai kishazai kis--

 
éés ks köözzéépvpváállalkozllalkozáásokat.sokat.



Mely vMely váállalkozllalkozáások lehetnek sok lehetnek éérdekeltek?rdekeltek?

A A FTTFTT--kk jellemzjellemzőően olyan korlen olyan korláátolt feleltolt felelőőssssééggűű ttáársasrsasáágokba (Kft) gokba (Kft) 
vagy rvagy réészvszvéénytnytáársasrsasáágokba (gokba (ZrtZrt) fektetnek t) fektetnek tőőkkéét, amelyek t, amelyek 
eredmeredméényes gazdnyes gazdáálkodlkodáási msi múúlttal lttal ((ááltalltaláábanban legallegaláább kbb kéét teljes t teljes 
lezlezáárt rt üüzleti zleti éévvel)vvel) éés tovs továábbi fejlbbi fejlőőddéési potencisi potenciáállal rendelkeznekllal rendelkeznek..

A A FTTFTT--kk szszáámmáára egy ra egy üüzletileg alaposan zletileg alaposan áátgondolt tgondolt indulindulóó
vváállalkozllalkozáás is lehet partners is lehet partner, amennyiben j, amennyiben jóó üüzleti elkzleti elkéépzelpzelééssel, ssel, 
ehhez kapcsolehhez kapcsolóóddóó üüzleti tervvel zleti tervvel éés megfelels megfelelőő referencireferenciáájjúú
tulajdonosokkal, vezettulajdonosokkal, vezetééssel  rendelkeznek.ssel  rendelkeznek.



A A FTTFTT--kk
 

ttőőkebefektetkebefektetééseinek jellemzseinek jellemzőői   #1:i   #1:

KKüüllöönbsnbséég a beruhg a beruháázzáási hitelekhez ksi hitelekhez kéépest: a pest: a FTTFTT a ta tőőkeemelkeemeléés s 
ututáán a n a KKVKKV--benben egy egy elelőőre meghatre meghatáározott idrozott időőtartamra kisebbstartamra kisebbséégi gi 
tulajdonosstulajdonossáá vváálik lik ((-- ppéénznzüügyi befektetgyi befektetőőkkéént; a KKV tnt; a KKV töörvrvéény kny küüllöön n 
rendelkezik errrendelkezik errőől a jogviszonyrl a jogviszonyróól)l)..

FTTFTT tulajdoni htulajdoni háányad nyad -- a ta tőőkebefektetkebefektetéés uts utáán n -- a felemelt (jegyzett) a felemelt (jegyzett) 
ttőőkkéében kevesebb, mint 49%.ben kevesebb, mint 49%.

A vA váállalkozllalkozáás ezs ezááltal ltal nem veszti el nem veszti el KKVKKV--ststáátusztuszáátt, , éés az ezzel js az ezzel jáárróó
adadóó-- éés egys egyééb kedvezmb kedvezméényeket.nyeket.

A befektetA befektetéés minims minimáális lis öösszege sszege éés lehetss lehetsééges felsges felsőő hathatáára ra 
meghatmeghatáározott. rozott. 

A beruhA beruháázzáás nagyss nagysáágrendjgrendjééttőől fl füüggggőően a ten a tőőkeemelkeemeléés kiegs kiegéészszüülhet lhet 
hitellel, illetve hazaihitellel, illetve hazai-- illetve illetve EUEU--ss ppáálylyáázati forrzati forráásokkal.sokkal.



A A FTTFTT--kk
 

ttőőkebefektetkebefektetééseinekseinek
 

jellemzjellemzőői   #2:i   #2:

A befektetA befektetéés ids időőtartama tartama maximum 5 maximum 5 éévv, (jellemz, (jellemzőően hen hááromrom--ööt t éév v 
kköözzöött).tt).

A A FTTFTT ccéélja, hogy meghatlja, hogy meghatáározott idrozott időőtartamon beltartamon belüül a l a 
tulajdonosttulajdonostáársak kivrsak kiváássáároljroljáák a megszerzett tulajdonk a megszerzett tulajdon--hháányadnyadáát annak t annak 
éérdekrdekéében, hogy ben, hogy úújabb befektetjabb befektetééseket hajthasson vseket hajthasson véégre. A gre. A 
kivkiváássáárlrláásrasra lléényegnyegéében ben bbáármikor sor kerrmikor sor kerüülhetlhet a befekteta befektetéési idsi időőszak szak 
alatt, ha a valatt, ha a váállalkozllalkozáás annyira megers annyira megerőőssöödik, hogy a tulajdonos ezt dik, hogy a tulajdonos ezt 
meg tudja tenni. A kivmeg tudja tenni. A kiváássáárlrláás ms móódja, feltdja, feltéételrendszere eltelrendszere előőre rre röögzgzíített.tett.



Ki fogja vezetni a vKi fogja vezetni a váállalkozllalkozáást?st?

A vA váállalkozllalkozáás s iriráánynyííttáása a jelenlegi tulajdonossa a jelenlegi tulajdonos (a jelenlegi (a jelenlegi 
menedzsment) menedzsment) kezkezéében maradben marad, de a , de a FTTFTT -- mint tmint táárstulajdonos rstulajdonos --
rendszeres informrendszeres informáácicióó--szolgszolgááltatltatáást st íír elr előő, , éés meghats meghatáározott rozott 
kkéérdrdéésekben dsekben dööntntéési jogokat szerez (si jogokat szerez („„csendestcsendestáársrs””).).

Az informAz informáácicióó--szolgszolgááltatltatáás (s (monitoringmonitoring) id) időőszakos: havi, szakos: havi, 
negyednegyedééves / fves / fééllééves, illetve ves, illetve ééves gyakorisves gyakorisáággúú, az , az üüzletmenet zletmenet 
legfontosabb jellemzlegfontosabb jellemzőőire tire téér ki.r ki.

A A FTTFTT a va váállalkozllalkozáás kisebbss kisebbséégi tulajdonosakgi tulajdonosakéént nem knt nem kíívváán n 
beleszbeleszóólni a tlni a táársasrsasáág napi mg napi műűkkööddéésséébe. be. 

Tapasztalatok alapjTapasztalatok alapjáán a hazai fejlesztn a hazai fejlesztéési si 
ttőőkepiacon ez a kepiacon ez a „„szimbiszimbióóziszis””

 
jjóól ml műűkköödik. dik. 



A tA tőőkebefektetkebefektetéés els előőnyei:nyei:

A tA tőőkebefektetkebefektetéés els előőnyei akkor mutatkoznak meg leginknyei akkor mutatkoznak meg leginkáább, ha bb, ha 
azok azok ppáálylyáázatizati ((EUEU--ss vagy hazai) vagy hazai) forrforráásokkalsokkal, illetve bankok , illetve bankok ááltal ltal 
nynyúújtott jtott beruhberuháázzáási hitelekkelsi hitelekkel –– elselsőősorban termsorban terméészetesen a szetesen a 
kedvezkedvezőő kamatkondkamatkondíícicióójjúúakkal (pl. akkal (pl. „Ú„Új Magyarorszj Magyarorszáágg”” FejlesztFejlesztéési si 
Terv; Terv; „Ú„Új Magyarorszj Magyarorszáág Kisvg Kisváállalkozllalkozóói Hiteli Hitel””)) –– egyegyüüttesenttesen kerkerüül l 
alkalmazalkalmazáásra.sra.

A A FTTFTT segsegíítstsééggéével olyan projektek is megvalvel olyan projektek is megvalóóssííthatthatóók, melyek a k, melyek a 
szektorra szektorra ááltalltaláánosan jellemznosan jellemzőő nagymnagyméérvrvűű alultalultőőkkééssíítettstettséég miatt nem g miatt nem 
teljesteljesüülhetnlhetnéének.nek.

A A FTTFTT--kk ttőőkeemelkeemeléése se nem utnem utóófinanszfinanszíírozrozááss! A projektek ! A projektek 
megvalmegvalóóssííttáása a tsa a tőőkeemelkeemeléést igst igéénylnylőő KKV szKKV száámmáára a tapasztalatok ra a tapasztalatok 
szerint szerint nem okoz likviditnem okoz likviditáási problsi probléémmáákatkat. . 



Az elAz előőzzőőek alapjek alapjáán: n: 
MIVEL MIVEL ÉÉRDEMES MEGKERESNI A PRDEMES MEGKERESNI A PÉÉNZNZÜÜGYI GYI 
BEFEKTETBEFEKTETŐŐT (T (FTTFTT) I.) I.

Ha Ha „„csakcsak”” egy egy taltaláálmlmáányrnyróóll van szvan szóó, az , az ááltalltaláában NEM ELban NEM ELÉÉG! G! 

CCÉÉGG is kell, amelyhez kis kell, amelyhez kööthetthetőő az innovaz innováácicióó-- illetve fejlesztilletve fejlesztéés s 
hasznoshasznosííttáása sa éés amelynek s amelynek mmúúltjaltja alapja lehet az alapja lehet az üüzleti sikernek: zleti sikernek: 
áátltlááthatthatóó, vil, viláágos mgos műűkkööddéés s ……a a „„fehfehéér gazdasr gazdasáágbangban””..

Ha Ha úújj (pl. projekt(pl. projekt--) c) céégrgrőől van szl van szóó, kellenek , kellenek hhúúzzóóemberekemberek, , 
„„neveknevek”…”…., akik alapj., akik alapjáán valn valóószszíínnűűssííthetthetőő a fejleszta fejlesztééss--, innov, innováácicióó
sikere.sikere.

Ki kell talKi kell taláálni, hogy a lni, hogy a zzáárt befektetrt befektetéési konstrukcisi konstrukcióónaknak megfelelmegfelelőően a en a 
fejlesztfejlesztéési tsi tőőke szke száámmáára hogyan tra hogyan téérrüülhet meg a befektetlhet meg a befektetéés (a feladat a s (a feladat a 
befektetbefektetééss-- illetve innovilletve innováácicióó gazdgazdáájjáéáé; esetleg a teljes projektnek ; esetleg a teljes projektnek 
csak egy jcsak egy jóól kl köörrüülhatlhatáárolhatrolhatóó rréészszééhez kell ighez kell igéénybe venni a tnybe venni a tőőkkéét, t, 
vagy szakaszolni kell a projektet vagy szakaszolni kell a projektet →→ BELE KELL LBELE KELL LÁÁTNI A TTNI A TŐŐKKÉÉT T 
NYNYÚÚJTJTÓÓ FEJFEJÉÉBE!BE!



MIVEL MIVEL ÉÉRDEMES MEGKERESNI A PRDEMES MEGKERESNI A PÉÉNZNZÜÜGYI GYI 
BEFEKTETBEFEKTETŐŐT (T (FTTFTT) II.) II.

A meggyA meggyőőzzéés legfontosabb (sok esetben az egyetlen!) eszks legfontosabb (sok esetben az egyetlen!) eszkööze a ze a
 

 
megfelelmegfelelőő

 
üüzleti tervzleti terv. . 

Tapasztalt szakemberek Tapasztalt szakemberek éértrtéékelik kelik →→ ne legyen tne legyen túúlzlzóó (Neh(Nehééz dolog z dolog 
55--10 10 éévre elvre előőre tervezni. Ha a tervnre tervezni. Ha a tervnéél jobb lesz a tl jobb lesz a téényleges nyleges 
eredmeredméény, mindenki boldog, ha nem, retorziny, mindenki boldog, ha nem, retorzióók jk jööhetnek (akhetnek (akáár a cr a céég is g is 
rráámehet!).mehet!).

SzSzáámviteli szempontbmviteli szempontbóól teljes l teljes éés korrekt legyen. Tans korrekt legyen. Tanáácsadcsadóó, , 
((„„klasszikusklasszikus”” éértelemben vett) prtelemben vett) páálylyáázatzatíírróó ááltalltaláában nem szban nem szüüksksééges, ges, 
de mindenkde mindenkééppen cppen céélszerlszerűű jjóó kköönyvelnyvelőőtt igigéénybe venni (nem nybe venni (nem áárt, ha rt, ha őő
egyben a cegyben a céég sajg sajáát kt köönyvelnyvelőőjeje……).).

A A FTTFTT--kk –– mműűkkööddééssüük jellegk jellegéébbőől adl adóóddóóan an –– a gazdasa gazdasáág igen szg igen szééles les 
spektrumspektrumáán tevn tevéékenykednek, tehkenykednek, teháát t éérdemes lehet a jrdemes lehet a jöövvőőben ben a ca céégbe gbe 
integrintegráált projekttlt projekttéé éérett innovrett innováácicióóval illetve fejlesztval illetve fejlesztéési elksi elkéépzelpzeléésekkelsekkel
ttööbb bb FTTFTT--tt is megkeresni.is megkeresni.

…é…és persze szs persze szíívesen veszik a vesen veszik a FTTFTT--kk, ha , ha sajsajáát forrt forrááss (kock(kockáázat) is zat) is 
megjelenik a finanszmegjelenik a finanszíírozrozáásbansban……



A A KvfPKvfP
 

ZrtZrt. . (mint (mint FTTFTT))
 

ááltal vltal véégrehajtott befektetgrehajtott befektetéések sek 
áágazati megoszlgazati megoszláása sa ((kihelyezettkihelyezett--ttőőkeke--araráányosnyos

 
tortadiagram)tortadiagram)

A A KvfPKvfP
 

ZrtZrt. befektet. befektetééseit tehseit teháát nagyfokt nagyfokúú
szektorsemlegessszektorsemlegesséég jellemzi.g jellemzi.

Adatkezelés; 4,3%

Csomagolóanyag-gyártás; 
12,5%

Élelmiszeripar; 12,1%

Gépipar; 22,5%

Idegenforgalom, vendéglátás; 
14,8%Informatika, távközlés; 1,1%

Kerámiagyártás; 3,5%

Kereskedelem; 10,2%

Környezetvédelem; 2,1%
Oktatás; 1,8%

Faipar; 6,9%

Orvosiműszer-gyártás; 2,6%
Vegyipar; 1,1%

Egyéb; 4,4%



InformInformáácicióó::

KisvKisváállalkozllalkozááss--fejlesztfejlesztőő
 

PPéénznzüügyi gyi ZrtZrt..
1053 Budapest, Sz1053 Budapest, Széép utca 2.p utca 2.

Telefon: (1) 486 32 30Telefon: (1) 486 32 30
Fax: (1) 486 32 Fax: (1) 486 32 3232

EE--mail: mail: infoinfo@@kvfp.hukvfp.hu
www.kvfp.huwww.kvfp.hu

mailto:info@kvfp.hu
mailto:info@kvfp.hu
mailto:info@kvfp.hu
http://www.kvfp.hu/


Köszönöm megtisztelő
 

figyelmüket.

K
P

isvállalkozás-fejlesztő

énzügyi Zrt.
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