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A 2009-ben elindult JEREMIE-programok fontos hatást gyakoroltak a hazai kockázati tőke 
piacra. Jelentős magánforrások kerültek bevonásra a korai fázisú cégek finanszírozásába, sok 
társaság jutott tőkeági finanszírozáshoz. A program egy olyan környezetben indult el, ahol a 
hasonló források csak szigetszerűen álltak rendelkezésre és egyes fejlődési szakaszokban lévő 
cégek számára ez nem volt elérhető. Így, bár a programnak már most értékelhető eredményei 
vannak, igazi gazdaságélénkítő hatás akkor jöhet létre, ha a program a jövőben is folytatódik 
és egyrészt a már finanszírozott portfoliótársaságok további forrásokhoz jutnak a megkezdett 
növekedési útjukon, másrészt egyetlen cégfejlődési szakaszban sincsenek kizárva kockázati-
tőke típusú forrásokból.   
 
A kockázati tőke gazdaságélénkítő hatása talán mindenki számára egyértelmű, azonban azt 
már kevesen tudják, hogy mennyire hatékony ez a gazdaságélénkítés. Statisztikai adatok 
bizonyítják (Deutsche Bank Research, Thomas Meyer, 2010.09.14), hogy a GDP 0.1%-ának 
megfelelő növekedés a kockázati tőke befektetések volumenében 0.3% GDP növekedést 
okoz. Tehát minden kockázati tőkébe fektetett forint háromszorosan térül meg a GDP 
növekedésben. Ennek megfelelően az ország és minden piaci szereplő érdeke, hogy megfelelő 
mértékű forrás álljon rendelkezésre piaci kockázati tőkebefektetésre és ezek az összegek 
mielőbb hatékonyan befektetésre kerüljenek, hogy ez a kiemelkedő multiplikátor hatás minél 
előbb ki tudja fejteni gazdaságélénkítő hatását. 
 
Az elmúlt öt év tapasztalatait összegezve az alábbiakban javaslatokat szeretnénk 
megfogalmazni a jövőben indítandó kockázati tőkeprogramok időzítését és felépítését 
illetően. 
 
A ma futó négy, egymást követően megindult, egymással átfedő, illetve befektetési 
időszakának azonossága miatt lényegében egy egységként kezelhető program sarokkövei a 
következőek: 

- Társfinanszírozás: társfinanszírozott alapok jöttek létre, amelyben az EU-s források 
aránya a 70%-ot nem haladhatta meg. 

- Földrajzi megkötés: egy kivétellel az alapok csak Közép-Magyarországi Régión 
kívüli befektetéseket hajthatnak végre. 

- Időbeli megkötés: öt évnél idősebb társaságban nem emelhető tőke. 
- Szektoriális megkötés: egyes, az EU-s szabályok miatt a rendelkezésre bocsátott 

forrásokból nem finanszírozható tevékenységi körök a finanszírozható befektetések 
köréből kizárásra kerültek  

 
Az eddigi tapasztalatok alapján célszerűnek tűnik a korábbi JEREMIE program 
sarokköveinek részleges újragondolása és az azóta megváltozott piaci viszonyokhoz való 
illesztése, melynek célja továbbra is egy sikeres vállalati ökoszisztéma felépítése, illetve 
növelése. Az alábbiakban igyekszünk sorra venni részben a fenti sarokkövekkel, részben a 
programok felépítésével, időzítésével kapcsolatos gondolatainkat.  
 



HVCA javaslat              

3 
 

 
1. Társfinanszírozás 
 
A program első sarokköve, az EU társfinanszírozás rendszere a piaci (magán) befektető 
hozamösztönzése mellett (például az EU elvárt hozamának maximalizálásán és az első 
veszteség – first loss – átvállalásán keresztül) nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy nagy 
érdeklődés mellett az összes JEREMIE kör sikeres volt és jelentős magánforrások kerültek a 
korai fázisú finanszírozásba. Az ösztönzők rendszerét célszerű fenntartani, ugyanakkor 
érdemes megfontolni a rendszer finomhangolását a hazai tapasztalatok és a nemzetközi 
szakmai best practice-ek alapján. 
 
Egyrészt célszerű lenne az arányokat és az alkalmazott ösztönzőket a kockázati tőke által 
finanszírozott vállalati szegmens adott életciklusához igazítani. Minél korábbi fázisú egy 
befektetés, annál nagyobb a csőd valószínűsége és így a befektető kockázata. Ha az állam 
célja, hogy minél több ötlet megvalósulhasson, minél több innovációból lehessen vállalkozás, 
célszerű a korábbi fázisú befektetések esetében a jelenlegi 70%-nál magasabb arányú EU-s 
forrást biztosítani. A differenciálásra vonatkozóan az alábbiakban megfogalmazunk néhány 
javaslatot. 
 
A másik megfontolandó kérdés az ún. co-investment struktúra lehetővé tétele; a co-
investment alapok arányának növelésével. A hazai JEREMIE-programban csupán egyetlen 
ilyen alap indult. Ezen alap előnye, hogy egy-egy magánbefektető nem az egész portfólió, 
csupán egy-egy befektetés kockázatát futja. Így egyrészt kisebb magántőkével is részt lehet 
venni a programban, ami növeli a korai fázisú cégek finanszírozására bevonható források 
mértékét, másrészt az adott szektort jól ismerő befektető(k), könnyebben beszállhatnak, akár 
egyidejűleg több alapnál is. További előny, hogy a „deal by deal” alapú beszállásokkal a 
magánbefektetők, dedikáltan egy-egy befektetésnél közvetlenül a menedzsment 
támogatásában is szerepet tudnak játszani. Márpedig az ilyen típusú, (itt üzleti angyalként 
funkcionáló) senior iparági szakemberek közvetlen részvétele, tudása gyakran hiányzik a 
hazai feltörekvő vállalatok menedzsment adottságaiból. Ezen struktúra alkalmazásának 
minden életszakasz (magvető, induló) finanszírozásában megvan a létjogosultsága. 
 
2. Földrajzi megkötés 
 
A 28 nyertes alap közül 27 GOP forrást kapott, így az Unió földrajzi korlátozásaira is 
tekintettel kell lenni a befektetőknek. Azonban a magyar gazdaság sajátosságait nem lehet 
figyelmen kívül hagyni: Egyrészt Budapesten és a közép-magyarországi régióban 
összpontosul a nemzeti termék jelentős része, másrészt megfelelő képzett munkaerő sem áll 
mindenhol rendelkezésre, harmadrészt, a külföldi ügyfeleket vidékről kiszolgálni sok esetben 
külön nehézséget jelent a portfólió-társaságok számára. Ennek következményeként sok tőkét 
kapott cég esetében, bár székhelye a megjelölt régióban van, az operáció Budapesten zajlik. 
Ismereteink szerint az Európai Unió JEREMIE-programot érintő vizsgálata ezt a gyakorlatot 
szóvá is tette. 
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Nem tudjuk felmérni, hogy ebben a kérdésben milyen mozgástere van a kormányzatnak, 
azonban ezt a kérdést kiemelt jelentőséggel kell kezelni a jövőben akár az EU-s források 
átcsoportosításával, akár az EU-s források egy részének költségvetési forrással való 
kiváltásával. Az ugyanis nem reális, hogy akár csak a jelenlegivel azonos összegű forrás 
kihelyezhető, ha a gazdaságilag legaktívabb régiót figyelmen kívül hagyjuk. Ráadásul azt sem 
szabad elfelejteni, hogy az innovatív vállalkozások tipikus működési területe, már csak a 
komoly szakemberigény miatt is leginkább a fővárosi régió. 
 
3. Időbeli megkötés 
 
A jelenleg futó programban létrejött alapok csak öt évnél fiatalabb vállalkozásokba fektethetik 
a kezelésükben lévő forrásokat. Ennek a korlátozásnak a fenntartása nem tűnik célszerűnek. 
Egyrészt a megfelelő innovációs gondolat sok esetben a szektor ismerete, komoly tapasztalat 
nélkül nem pattanhat ki az alapítók fejéből. Másrészt egy új cég alapítása esetén a korábbi 
szerződések, esetleges pályázatok eredményeképpen létrejött szellemi tulajdon átmozgatása 
költséges és jelentős menedzsment kapacitásokat köt le akkor, amikor az új projekt indításával 
kellene foglalkozni. Harmadrészt a korábbi, akár több évre visszanyúló alaptevékenység 
leválasztása meggyengítheti a menedzsmentet, megoszthatja az alapítók figyelmét. És 
negyedrészt arról sem szabad elfeledkezni, hogy ez a korábbi tevékenység, illetve annak 
bevétele egyfajta biztosítékot is jelenthet a befektető számára, csökkentve ezáltal a befektetés 
kockázatát, javítva az alap megtérülését. Javaslatunk szerint nem a cégek alapításának 
időpontja, hanem az elért üzemméret, illetve árbevétel nagysága alapján meghatározni a 
finanszírozható társaságok körét, az egyes befektetési kategóriákban. 
 
4. Értékbeli megkötések 
 
A kockázati tőkés finanszírozások tipikusan egymásra épülnek, az exitig több kockázati 
tőkebefektető is biztosíthat forrást egy-egy társaságnak. Ez a co-investment teszi lehetővé, 
hogy a tőkén kívül a cégek minél szélesebb kapcsolati tőkével is rendelkezhessenek. Mivel 
idehaza a kockázati tőkefinanszírozás túlnyomó részét a JEREMIE-alapok biztosítják, 
többször előfordul, hogy a következő körös finanszírozást egy másik JEREMIE-alap nyújtja.  
 
Ugyanakkor a jelenlegi szabályok szerint azok a korlátok, amelyek egy alap befektetését 
korlátozzák érvényesek abban az esetben is, ha több alap finanszírozza ugyanazt a céget. Azaz 
egy ilyen társfinanszírozás által nem növelhető a társaság rendelkezésére álló tőke. Ez 
magvető szakaszban nem okoz gondot, azonban növekedési szakaszban, amikor a cégek 
finanszírozási igénye gyorsan növekedhet, megnehezíti a hazai finanszírozást. Ezért ezen co-
investment korlátozások feloldása kiemelten fontos a növekedési fázisban lévő társaságok 
esetében.  
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5. A program felépítése, életciklus szerinti megosztása 
 
Öt év távlatából egyértelműen látható, hogy a JEREMIE-programok meghirdetésének 
sorrendje nem volt optimális: a program keretében először növekedési alapok jöttek létre, 
majd a JEREMIE II.-program részeként már magvető alapok is alakultak. Bár a Gazella-
program (a JEREMIE-programtól elkülönülve) meghirdetésre került, a számos koncepcionális 
hibája miatt igen akadozva indult meg, így a cégek támogatása azok életciklusa során nem 
volt folyamatos, egyesek forrásbőséggel, mások forráshiánnyal találkoztak.  
 
Célszerű lenne a jövőben indítandó kockázati tőkeprogramokat a cégek életciklusa szerint 
csoportokra bontani. Így ésszerű lenne a magvető (angyal), az induló és a növekedési 
fázisok elkülönítése. Mivel ezekben a fázisokban eltérőek a cégek igényei és a tőkebefektetők 
kockázata, ezért a programokat azonos keretrendszer és szabályok alatt ésszerű lenne 
egymástól megkülönböztetni és az egyes növekedési fázisok sajátosságait külön kezelni.  
 
Természetesen az egyes szektorok (pl. biotechnológia és informatika) között jelentős eltérések 
lehetnek, az itt megfogalmazottak egyfajta általános, szektoroktól független megközelítést 
jelentenek.  
 
A teljesség igénye nélkül az alábbi javaslatok fogalmazhatóak meg az egyes fázisokra: 
(Az 1. sz. melléklet táblázatos formában mutatja be az a), b) és c) fázisokat.) 

a) Magvető fázis: ennek a fázisnak a feladata a vállalkozók vállalkozási ismeretekkel 
való felvértezése, a csapatok összerakása, a megfelelő partnerek megtalálása, a 
prototípus elkészítése, illetve a piaci lehetőségek feltérképezése. Ebben a fázisban 
magasabb a cégek bukásának esélye, bevételt szórványosan termelnek. 

i. a program résztvevője: kisméretű alappal ellátott inkubátorház / accelerator, 
piacon maximum 2-4 engedély 

ii. a fázisban eltöltött idő: 3-12 hónap 
iii. tipikus tőkeigény: 30.000-100.000 euró 
iv. vállalkozások száma inkubátoronként: magas, 20-50 között 
v. alap lehetséges mérete: 2-6 millió euró 

vi. exit: jellemzően a következő körös finanszírozással együtt 5-7 év alatt 
vii. first loss átvállalása privát befektetőtől (kockázatcsökkentés): first loss 

mértéke: első 25% 
viii. társfinanszírozás aránya: 10%-os privát forrással  

ix. befektetői adókedvezmény biztosítása: Tekintettel az életszakasz 
finanszírozásának kimagasló kockázatára javasoljuk adókedvezmény 
bevezetését az alap magánbefektetőinek. Erre több példa létezik még a 
fejlettebb VC piacokon is (pl. UK, Dél-Afrika). Lehetséges struktúra pl.: hogy 
a magvető alapba való befektetés összegének 75%-a levonható a 
magánbefektető adóalapjából. Ez egy komoly ösztönző arra, hogy a magántőke 
ne csak a későbbi életszakaszra fókuszáló alapokba fektessenek. 

x. megjegyzés: A magvető alapkezelők működését méretgazdaságossá kell tenni. 
Magvető cégek számára üzletfejlesztési szolgáltatások nyújtása komoly 
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szakember infrastruktúrát feltételez és emellett ezen alapok rendelkeznek a 
legtöbb befektetéssel. Még a javasolt maximális alapméret esetén is (6 millió 
euró) a 3%-os alapkezelési díj nem biztos, hogy fedezi a szükséges 
szolgáltatások költségét. Ezért valamilyen módon az inkubátorház 
finanszírozását érdemes lenne pl.: vissza nem térítendő támogatásokkal 
kibővíteni. 
 

b) Induló fázis: ennek a fázisnak a feladata a vállalkozások piacra vitele, a bevétel 
termelésének elindítása. A cél az első ügyfelek megszerzése, annak bizonyítása, hogy 
a termék a piacon értékesíthető, a társaság folyamatos bevétel generálására képes.  

i. a program résztvevője: kockázati tőkealap-kezelő / MNB által ellenőrzött 
tőkealap 

ii. a fázisban eltöltött idő: 12-24 hónap 
iii. tipikus tőkeigény: 100.000-500.000 euró 
iv. vállalkozások száma alaponként: 10-15 között 
v. alap lehetséges mérete: 3-10 millió euró 

vi. exit: jellemzően a következő körös finanszírozással együtt 4-6 év alatt 
vii. first loss átvállalása privát befektetőtől (kockázatcsökkentés): first loss 

mértéke: első 20% 
viii. társfinanszírozás aránya: 20%-os privát forrással 

ix. befektetői adókedvezmény biztosítása: az induló alapba befektetett összeg 
50%-a leírható a magánbefektető adóalapjából. 

x. megjegyzés: a co-investment alapok ebben a fázisban komoly 
hatékonyságnövekedést jelenthetnek 

 
c) Növekedési fázis: ennek a fázisnak a feladata annak igazolása, hogy a társaság képes 

folyamatosan bevételt termelni, növekedni. A vállalkozásoknak ebben a szakaszban 
érdemes külföldi piacra lépniük, következő körös akár nemzetközi tőkebevonásra 
felkészülniük. Ilyen növekedési tőkés finanszírozást egy-egy társaság akár többet is 
fogadhat, a növekedési fázisú tőkebefektetők gyakran működnek együtt.  

i. a program résztvevője: kockázati tőkealap-kezelő / MNB által ellenőrzött 
tőkealap 

ii. a fázisban eltöltött idő: 24-60 hónap 
iii. tipikus tőkeigény: 500.000-7.500.000 euró 
iv. vállalkozások száma alaponként: 10-20 között 
v. alap lehetséges mérete:10-50 millió euró 

vi. exit: 3-5 év alatt (esetenként a következő körös tőkebevonást követően) 
vii. first loss átvállalása privát befektetőtől (kockázatcsökkentés): first loss 

mértéke: első 10% 
viii. társfinanszírozás aránya: 30%-os privát forrással 

ix. befektetői adókedvezmény biztosítása: az induló alapba befektetett összeg 
30%-a leírható a magánbefektető adóalapjából 

x. kiváltási tőke: a tőke és hitelfinanszírozás mellett az ilyen befektetést 
mértékéig javasoljuk lehetővé tenni az alap számára a kiváltási (replacement) 
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tőkebefektetést is legfeljebb 50:50% friss tőke és hitel: kiváltási tőke arányban.  
Ez biztosíthatná részben az alapítók, management tulajdonosok részleges 
ösztönzését a vállalkozásfejlesztésre és korábbi fázist finanszírozó alapok 
rugalmasabb kivásárlásának lehetőségét, utóbbi esetben likviditást teremtve az 
újra befektetéshez.  

xi. megjegyzés: több alap egymást követő befektetése által az egy alapra jutó 
kockázat csökkenhet, vagy több alap összefogásával jelentősen nagyobb forrás 
vonható be. Ezen a ponton fontos kérdés a befektetési összegre vonatkozó 
limitek újragondolása. Az alap forrásainak max. 20%-a dedikált legyen follow 
on befektetésekre. Szankciós vételi jogok közvetlen érvényesítésére a 
(tőkeemelést is tartalmazó tranzakciónál) az alap méretének (és/vagy) az adott 
befektetés 30%-áig, részesedésvásárlás engedélyezése 
 

Fontos megjegyezni, hogy a piac „legalsó”, legkorábbi fázisában, a magvető finanszírozást 
megelőző, ún. pre-seed szakaszon is létezik egy finanszírozási rés, melynek kezelése a 
kockázatitőke-piac élénküléséhez is vezethet, jóllehet nem feltétlenül a JEREMIE program 
hatókörébe, illetve nem a kockázati tőke iparág területére tartozik. Ebben a szegmensben, a 
tudásbázisokban, leginkább a közfinanszírozású egyetemeken és kutatóintézetekben keletkező 
kutatási eredmények, tudományos innovációk finanszírozását kell megoldani, melyekben 
jelentős gazdasági potenciál lehet, azonban az alapkutatásban elért eredmények közvetlenül 
alkalmatlanok arra, hogy üzleti hasznosításba kerüljenek. Mivel piaci finanszírozásuk a 
jelenlegi helyzetben nem megoldott, így piacra jutási esélyük minimális. Az ún. pre-
seed/proof of concept források biztosításával a közfinanszírozású kutatóhelyeken keletkező 
kutatási eredmények piaci alkalmazhatóságának, szabadalmaztathatóságának (pl. 
újdonságkutatás), műszaki-technológiai megvalósíthatóságának vizsgálatát lehetne 
megoldani.  

 
6. Programok időzítése 
 
A 2010-ben elindult JEREMIE I.-es alapok egy ideig egyedül voltak a pályán. A JEREMIE 
II.-es alapok 2013 elején kezdhették meg befektetési tevékenységüket. Illetve ezzel 
párhuzamosan az első körben létrejött alapok befektetési időszaka is meghosszabbításra 
került. Ehhez jöttek a JEREMIE III. és IV. program keretében létrejött alapok. Így ma 
mindösszesen 28 JEREMIE-program keretében létrejött alap működik Magyarországon. 
 
Arról, hogy ez sok vagy kevés, megoszlanak a vélemények. Azonban az biztos, hogy 
szerencsétlen, hogy az eddig létrejött valamennyi JEREMIE-alap befektetési időszaka lezárul 
2015. december 31-én. Mivel új program még nem került kiírásra, előfordulhat, hogy a 
jelenlegi forrásbőség után komoly tőkehiány alakul ki. Ez egy húzd meg – ereszd meg 
rendszer kialakulásához vezethet, ami a vállalkozások számára a forrás-tervezést jelentős 
mértékben megnehezíti. Ráadásul, ha egy időszakban nem állnak rendelkezésre új források 
kockázati tőkebefektetésre az a korábban említett multiplikátorhatás miatt ronthatja a 
gazdasági növekedést a következő időszakban. 
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Kívánatos lenne egy hosszú távú naptár létrehozása, amiben a forrásgyűjtést tervező 
alapkezelők pontosan tudhatnák, hogy várhatóan melyik évben milyen alapok indításában 
gondolkodik az állam. Ez a kiszámíthatóság komoly segítség lenne a vállalkozások számára is 
és biztosítaná, hogy a kockázati tőkére rendelkezésre álló források folyamatosan álljanak 
rendelkezésre és így folyamatosan támogassák a gazdasági növekedést. 
 
7. Régi szereplők vs. új szereplők 
 
A rendszer stabilitása szempontjából szintén fontos kérdés, hogy azok az alapkezelők, 
inkubátorok, akik már a piacon vannak, komoly tapasztalatot szerezhettek, kapcsolati tőkét 
alakíthattak ki idehaza és külföldön, esélyt kapnak-e arra, hogy újabb alapokat indíthassanak a 
korábbiak zárása után. A hazai kockázati tőkebefektetők jellemzően generalisták. A piac 
mérete miatt nem tehetik meg, hogy egy-egy szektorra specializálódjanak. Ilyen képzett 
szakember azonban korlátos számban fordul elő idehaza. Éppen ezért célszerűnek tűnik az 
alapkezelők számának ésszerű keretek közé szorítása. Ez természetesen nem jelentheti a 
verseny korlátozását, azonban az, hogy 28 JEREMIE-alapot 24 alapkezelő kezel, nem 
hatékony megoldás. A verseny fenntartása mellett a rendszerbe vitt stabilitás nagyban 
megkönnyítené a vállalkozások tisztánlátását és a tervezésüket is. Emiatt nem tűnik 
célszerűnek azon korábbi korlátozás fenntartása, hogy ugyanaz az alapkezelő, amelyik az 
egyik JEREMIE-forduló keretében forráshoz jutott, az a következőben kizárásra kerül.  
 
8. Transzparencia 
 
A piaci szereplők jogos igénye, hogy a program a lehetőségekhez képest működjön 
transzparensen. Másrészt a JEREMIE-programon túli forrásgyűjtést is segítheti, ha a 
potenciális befektetők számára egyértelmű, hogy milyen piaci viszonyok uralkodnak az adott 
szektorban az adott országban. Az ágazati statisztikák szerepe emiatt lényeges.  
 
Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy üzleti érdekeket sérthet, és végeredményben akár a 
tőkét fogadó társaság számára is hátrányos lehet, ha egy-egy tranzakcióról túlzottan sok 
információt kell a résztvevőknek nyilvánosságra hozniuk. Hiszen ez alkalom adtán a 
versenytársakhoz, a beszállítókhoz és a vevőkhöz is eljuthat.  
 
Mindezek miatt azt javasoljuk, hogy a tranzakciók alapkezelő általi bejelentésén túl egy 
aggregált statisztikai adatgyűjtés is folyjon, ami azonban időről időre, nyilvánosságra is kerül. 
A HVCA maga is készít negyedéves és éves jelentést a hazai piacról. Azonban nem minden 
JEREMIE-alapkezelő tagja a HVCA-nak, így az általunk publikált adatok korlátozottak. 
Ugyanígy nem lenne teljes a kép, ha csak a JEREMIE-statisztikát tekintenénk a piacnak. Ezért 
felajánljuk együttműködésünket, egy mindenre kiterjedő közös adatbázis létrehozására, ami 
egyrészt kielégíti az érdeklődők adatigényét, másrészt biztosítja, hogy a társaságok érdekei se 
sérüljenek. 
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A HVCA részéről a javaslattal kapcsolatosan elérhető kontaktok: 
Dr. Zsembery Levente, HVCA Elnök, (X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.) 
e-mail:zsembery.levente@x-ventures.hu 
Dr. Budai Judit, HVCA Jogi Bizottság tagja, (Szecskay Ügyvédi Iroda) 
e-mail:judit.budai@szecskay.com 
Dr. Bajorfi Ákos, HVCA Jogi Bizottság tagja, (Noerr és Társa Ügyvédi Iroda) 
e-mail:akos.bajorfi@noerr.com 
 
 

mailto:zsembery.levente@x-ventures.hu
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1. sz. melléklet 
Fázis Magvető Induló Növekedési 
Feladata a vállalkozók vállalkozási ismeretekkel való 

felvértezése, a csapatok összerakása, a megfelelő 
partnerek megtalálása, a prototípus elkészítése, illetve 
a piaci lehetőségek feltérképezése. Ebben a fázisban 
magasabb a cégek bedőlésének esélye, bevételt 
szórványosan termelnek. 

a vállalkozások piacra vitele, a bevétel 
termelésének elindítása. A cél az első 
ügyfelek megszerzése, annak bizonyítása, 
hogy a termék a piacon értékesíthető, a 
társaság folyamatos bevétel generálására 
képes. 

annak igazolása, hogy a társaság képes folyamatosan 
bevételt termelni, növekedni. A vállalkozásoknak ebben 
a szakaszban érdemes külföldi piacra lépniük, következő 
körös akár nemzetközi tőkebevonásra felkészülniük. 
Ilyen növekedési tőkés finanszírozást egy-egy társaság 
akár többet is fogadhat, a növekedési fázisú 
tőkebefektetők gyakran működnek együtt. 

Program résztvevője kisméretű alappal ellátott inkubátorház / accelerator, 
piacon maximum 2-4 engedély 

kockázati tőkealap-kezelő / MNB által 
ellenőrzött tőkealap 

kockázati tőkealap-kezelő / MNB által ellenőrzött 
tőkealap 

Fázisban eltöltött idő 3-12 hónap 12-24 hónap 24-60 hónap 
Tipikus tőkeigény 30.000-100.000 euró 100.000-500.000 euró 500.000-7.500.000 euró 
Vállalkozások száma inkubátoronként 
(magvető/ alaponként (induló, 
növekedési) 

magas, 20-50 között 10-15 között 10-20 között 

Alap lehetséges mérete 2-6 millió euró 3-10 millió euró 10-50 millió euró 

Exit jellemzően a következő körös finanszírozással együtt 
5-7 év alatt 

jellemzően a következő körös 
finanszírozással együtt 4-6 év alatt 

3-5 év alatt (esetenként a következő körös tőkebevonást 
követően) 

First loss átvállalása privát 
befektetőtől (Kockázatcsökkentés) 

First loss mértéke:  
első 25% 

First loss mértéke:  
első 20% 

First loss mértéke:  
első 10% 

Társfinanszírozás aránya 10%-os privát forrással 20%-os privát forrással 30%-os privát forrással 
Befektetői adókedvezmény biztosítása  Tekintettel az életszakasz finanszírozásának kimagasló 

kockázatára javasoljuk adókedvezmény bevezetését az 
alap magánbefektetőinek. Erre több példa létezik még 
a fejlettebb VC piacokon is (pl. UK, Dél-Afrika). 
Lehetséges struktúra pl.: hogy a magvető alapba való 
befektetés összegének 75%-a levonható a 
magánbefektető adóalapjából. Ez egy komoly 
ösztönző arra, hogy a magántőke ne csak a későbbi 
életszakaszra fókuszáló alapokba fektessenek. 

Az induló alapba befektetett összeg 50%-
a leírható a magánbefektető adóalapjából. 

az induló alapba befektetett összeg 30%-a leírható a 
magánbefektető adóalapjából 

Megjegyzés 
 

A magvető alapkezelők működését méretgazdaságossá 
kell tenni. Magvető cégek számára üzletfejlesztési 
szolgáltatások nyújtása komoly szakember 
infrastruktúrát feltételez és emellett ezen alapok 
rendelkeznek a legtöbb befektetéssel. Még a javasolt 
maximális alapméret esetén is (6 millió euró) a 3%-os 
alapkezelési díj nem biztos, hogy fedezi a szükséges 
szolgáltatások költségét. Ezért valamilyen módon az 
inkubátorház finanszírozását érdemes lenne pl.: vissza 
nem térítendő támogatásokkal kibővíteni.  

A co-investment alapok ebben a fázisban 
komoly hatékonyságnövekedést 
jelenthetnek 

• A tőke és hitelfinanszírozás mellett az ilyen 
befektetést mértékéig javasoljuk lehetővé tenni 
az alap számára a kiváltási (replacement) 
tőkebefektetést is legfeljebb 50:50% friss tőke 
és hitel: kiváltási tőke arányban. Ez 
biztosíthatná részben az alapítók, management 
tulajdonosok részleges ösztönzését a 
vállalkozásfejlesztésre és korábbi fázist 
finanszírozó alapok rugalmasabb 
kivásárlásának lehetőségét, utóbbi esetben 
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likviditást teremtve az újra befektetéshez. 
• Több alap egymást követő befektetése által az 

egy alapra jutó kockázat csökkenhet, vagy több 
alap összefogásával jelentősen nagyobb forrás 
vonható be. Ezen a ponton fontos kérdés a 
befektetési összegre vonatkozó limitek 
újragondolása.  

• Az alap forrásainak max. 20%-a dedikált 
legyen follow on befektetésekre. Szankciós 
vételi jogok közvetlen érvényesítésére a 
(tőkeemelést is tartalmazó tranzakciónál) az 
alap méretének (és/vagy) az adott befektetés 
30%-áig, részesedésvásárlás engedélyezése  

 


