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Pihenjen július 1. 
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Részletek a weboldalon: 

AccentHotels.com
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KÜLÖNSZÁM

LEGYEN KÉPBEN ÖN IS!
Nézze meg tájékoztató videóinkat!
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A szuperhitel 
részleteiről

A Növekedési Hitelprogram Hajrá! 

jelentős segítséget nyújt a válsághelyzet 

sújtotta vállalkozásoknak. Minden, amit 

tudni érdemes.

„Készen 
állunk 

a segítségnyújtásra!”  

500 milliárd forintos, rendkívüli 

hitelgarancia-programot indít a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a 

koronavírus-járvány hazai cégekre 

gyakorolt negatív hatásainak 

enyhítésére. Interjú Dr. Búza Éva 

vezérigazgatóval.

Sikerszériában 
a Garantiqa 

Tavaly már minden ötödik 

kkv-hitelhez a Garantiqa 

kezességvállalása kapcsolódott, 

enélkül a vállalkozások nem, 

vagy csak rosszabb 

feltételekkel jutottak 

volna hitelhez.
Új hitel ter mé kek 

a Széchenyi Kártya 
Programban

Május közepén négy új, 

speciálisan a válsághelyzetre 

kialakított Széchenyi Kártya 

konstrukció jelent meg 

a piacon.
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– Az MFB Csoport történetében pél-

dátlanul nagy, összesen 1517 milliárd 

forint összegű finanszírozási csoma-

got állítottunk össze, amely a Cso-

port tagvállalatainak teljes finanszíro-

zási eszköztárát és termékportfólióját 

érinti. A csomagban az MFB saját 

forrásaira és a kezelésében álló uni-

ós programokra épülő három hitel-, 

két garancia- és négy tőkeprogram-

mal nyújtunk segítséget a hazai vál-

lalkozóknak. A cél, hogy mérettől 

függetlenül minden cégnek segít-

séget adjunk működése fenntartá-

sához, a munkavállalói megtartásá-

hoz, illetve beruházásai, fejlesztési 

tervei megvalósításához. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

MAGYARORSZÁG Összehangolt hitel-, tőke- és garanciaprog-
ramokkal segíti az MFB Csoport a világjárvány hatásainak 
enyhítését, a gazdaság újraindulását és további bővülését. 
Az 1500 milliárd forintos csomag célja a cégek likviditási 
problémáinak megoldása, a munkahelyek megőrzése, a 
beruházási, fejlesztési tevékenység ösztönzése és a cé-
gek hazai kézben való megőrzése. Sipos-Tompa Levente, 
az MFB elnök-vezérigazgatója szerint a csomag olyan 
vállalkozásoknak is mentőövet jelent, amelyeknek enél-
kül be kellene fejezniük a működésüket. [GARANTIQA]

SENKI SEM SENKI SEM 
MARAD EGYEDÜLMARAD EGYEDÜL
TÖRTÉNELMI MENTŐCSOMAG A JÁRVÁNY MIATT 

BAJBA JUTOTT HAZAI VÁLLALKOZÁSOKNAK

AMIKOR ÜZLET LESZ 
A SZENVEDÉLY
BESZÉLGETÉS FREI TAMÁSSAL 

ÚJSÁGÍRÓVAL, ÍRÓVAL, ÜZLETEMBERREL

Jelenleg a forgalom és a kávézók számának 

tekintetében a Café Frei számít a legnagyobb 

kávézóláncnak Magyarországon. 

A hálózatban közel hatvan kávézót 

üzemeltetnek, és már az országhatárokon 

kívül is jelen vannak hat országban. 

Az üzletember elvárja, hogy kezeik 

alatt olyan kávék készüljenek, 

amelyeket kifinomult ízlésével ő maga 

is szívesen megiszik. Meggyőződése 

szerint „nem a vendéglátásban, hanem a 

szórakoztatóiparban dolgoznak”. 

INTERJÚNK A 8. OLDALON.

ÉS FREI TAMÁSSAL 

AL, ÍRÓVAL, ÜZLETEMBERREL

alom és a kávézók számának 

Café Frei számít a legnagyobb 

Magyarországon.

özel hatvan kávézót 

s már az országhatárokon 

nnak hat országban.

elvárja, hogy kezeik 

k készüljenek,

omult ízlésével ő maga

iszik. Meggyőződése

vendéglátásban, hanem a 

rban dolgoznak”. 

INTERJÚNK A 8. OLDALON.

SOKFÉLE CÉL, SOKFÉLE MEGOLDÁS

„A Budapest Banknál ig-
yekszünk minden célhoz a 
legmegfelelőbb hitelt aján-
lani, ezért is fontos, hogy 
minél szélesebb legyen a 
termékpalettánk.”

6–7. OLDAL

KÉTSZER AD, KI GYORSAN AD   

Dr. Nagy Róbert 
vezérigazgató-helyettes a 
Garantiqa azonnali válságke-
zelésének mozzanatairól és a 
garanciaszervezet által meg-
fogalmazott célokról.

4. OLDAL

SOKFÉLE MEGOLDÁS

knál ig-
célhoz a 
telt aján-
s, hogy 
egyen a 

IIII GGYOYYORSRSANAN AADDD  

eettes a 
válságke-

aatairól és a
ááltal meg-
óól.
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A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HAJRÁ! JELENTŐS SEGÍTSÉGET NYÚJT 

A VÁLSÁGHELYZET SÚJTOTTA VÁLLALKOZÁSOKNAK 

A SZUPERHITEL 
MAGYARORSZÁG Az még nyitott kérdés, hogy a korona-
vírus-járvány mekkora pusztítást végez a magyar gazda-
ságban, de már több olyan intézkedésre van példa, amely 
tompítja a negatív hatásokat. A jegybank már korábban 
elindított, a járvány miatt most felturbózott programja, a Nö-
vekedési Hitelprogram Hajrá! kulcsfontosságú lehet az újra-
indulásban és a vállalkozások, ezen belül is a több százezer 
magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozás fejlődésében. 
[GARANTIQA]

A járvány sokkolta a magyar gazdasá-

got, ezen keresztül a vállalkozásokat, 

ezért az állam és a jegybank is olyan in-

tézkedésekről döntött, amelyek enyhítik 

a negatív hatásokat és hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy a gazdaság minél előbb 

talpra állhasson.

Az egyik legfontosabb lépés a Ma-

gyar Nemzeti Bank által elindított új, 

kedvezményes hitelprogram, a Növeke-

dési Hitelprogram Hajrá! (NHP Hajrá!). 

Tulajdonképpen csak a neve új, a jegy-

bank ugyanis már 2013-ban elindította 

az akkor még Növekedési Hitelprogra-

mot, amelynek több szakasza, legutóbb 

már NHP Fix néven működött, és így 

biztosított kedvezményes forrást a vál-

lalkozásoknak. 

KULCSFONTOSSÁGÚ ESZKÖZ
Az NHP Hajrá! azért kulcsfontosságú, 

mert összesen 1500 milliárd forintos hi-

telkeretet jelent a kritériumokat teljesítő 

vállalkozások számára. A hitel kama-

ta maximum 2,5 százalék, ráadásul a 

bankok közötti versenyben ez akár ke-

vesebb is lehet. A korábbi NHP-s hi-

teleknél azért is kedvezőbbek az NHP 

Hajrá!-ban elérhető hitelek, mert a beru-

házási kölcsönöket a vállalkozások akár 

20 évre is kérhetik, szemben az eddigi 

maximum 10 éves futamidővel. Az NHP 

Hajrá! hitelek futamideje egyébként 3 

évtől 20 évig terjedhet. A Magyar Nem-

zeti Bank szakemberei arra számítanak, 

hogy az NHP Hajrá! esetében kezdet-

ben a forgóeszközhitelekre és a hitel-

kiváltásokra lesz a legnagyobb igény, 

de 2020 harmadik harmadában már 

lendületet vehetnek az új beruházások 

is; a járvány hatására ugyanis a kkv-k 

a termelés automatizálása érdekében 

tehetnek lépéseket, ehhez pedig be-

ruházásokra lesz szükségük. Az NHP 

Hajrá! keretében elérhető 1500 millió 

forintos hitelforrás jelentőségét többek 

között az is mutatja, hogy GDP-ará-

nyosan is szemmel látható tétel, a 2019-

es – folyó áron mért – közel 47 ezer 

milliárd forintos GDP-nek a 3,2 százalé-

kának felel meg. 

KEDVEZŐ MEGOLDÁS
Az NHP Hajrá! tehát kedvező megol-

dást nyújt szinte minden vállalkozás 

számára. Ezt a korábbi kedvezményes 

jegybanki hitelprogramok közül például 

a múlt év elején indult NHP Fix prog-

ram adatai is igazolják. A 2019. januári 

indulástól 2020. április végéig összesen 

több mint 16 ezer vállalkozás majdnem 

23 ezer hitel- és lízingszerződés kere-

tében kötött szerződését 495 milliárd 

forintra.

Egy-egy NHP Fix hitel átlagössze-

ge megközelítette a 82 millió forintot, a 

lízingügyletek esetében az átlagértéke 

11,1 millió forintra rúgott. A futamidő az 

előbbieknél 8,6 év, utóbbiaknál pedig 

közel 5 év. 

AMI MELLETTE SZÓL
MAGYARORSZÁG Az NHP Hajrá! 
amellett, hogy nagyon alacsony, 
2,5 százalékos kamatplafonnal 
igényelhető, még egy sor további 
előnyös tényező miatt jelent kiváló 
lehetőséget a vállalkozások szá-
mára. [GARANTIQA]

A teljesség igénye nélkül ezek a következők:

• mikro-, kis- és középvállalkozások számára 

is elérhető;

• a hitelösszeg működésre, bővítésre, korsze-

rűsítésre is fordítható;

• új és használt eszközök beszerzésére, mun-

kabérre, hitelkiváltásra, cégvásárlásra is fel-

használható;

• a kérhető hitelösszeg rendkívül széles skálán 

mozog, 1 millió forinttól 20 milliárd forintig;

• az NHP Hajrá! további kivételes megoldása, 

hogy a hitelt nyújtó banknak két héten belül 

döntenie kell a folyósításról, azaz az érintett 

vállalkozások pozitív döntés esetén nagyon 

hamar hozzájuthatnak a fejlődéshez szüksé-

ges forráshoz. 

Tavaly összesen közel 2 millió regiszt-

rált vállalkozás – a szakzsargon szerint 

gazdasági szervezet – volt Magyarorszá-

gon. Ezek közül majdnem 1,3 millió „ön-

álló vállalkozás” – többek között egyéni 

vállalkozás – szerepelt a nyilvántartás-

ban. Az összes vállalkozás 28,7 százalé-

kát adták a társas vállalkozások, például 

kft.-k, ők több mint 500 ezren voltak. 

A koronavírus-járvány átírta a 

mindennapokat, valamint a gazdasági 

terveket is. Bár a járvány már hatással 

volt a magyar gazdaság első negyed-

éves teljesítményére is, ennek ellenére a 

GDP – az első becslések szerint – még 

több mint 2 százalékos pluszban zárt, 

a második negyedév azonban sokkal 

rosszabb lehet. Összességében az idén 

gyengébb eredmény várható az utóbbi 

években tempós fejlődést mutató, 

tavaly például közel 5 százalékos több-

letet elérő magyar gazdaságtól. 

Kidolgozott részletek

TÁMASZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |||||||||||||||||||||| AZ ÚJRAINDULÁS JEGYÉBEN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A csomagot úgy állítottuk ösz-

sze, hogy a Garantiqa Hitelga-

rancia Zrt. által biztosított ke-

zességvállalás, a Hiventures Zrt. 

kezelésében elérhető tőkeprog-

ramok és az MFB hitelezési tevé-

kenysége kiegészítsék, erősítsék 

egymást – ezzel lényegesen szé-

lesíteni tudjuk a vállalkozások le-

hetőségeit. A fejlesztő munka rá-

adásul nem állt meg, június elején 

az agrárvállalkozásoknak szóló hi-

telprogramokkal bővült a csomag, 

így a hitelezés terén csaknem 500 

milliárd forint áll rendelkezésre.

– A hitelprogramok kö-
zül melyik szól a legkiseb-
beknek, a bajba jutott kkv-
knak?

– A jelenlegi helyzetben a mik-

ro- és kisvállalkozások a legin-

kább sérülékenyek, nekik szól az 

MFB Krízis Hitel, amely pénzügyi 

vállalkozásokon keresztül igényel-

hető. A 180 milliárd forintos kere-

tösszegű hitelprogram keretében 

a vállalkozások 2,5 százalékos 

éves ügyfélkamat mellett vehetik 

fel a hitelt minimum 1 millió, ma-

ximum 150 millió forint összeg-

ben, általános beruházási célokra 

és forgóeszköz-finanszírozásra 

egyaránt. A hitel a likviditás biz-

tosítására, vagyis napi működés 

finanszírozására is felhasználható, 

jelentős állami kezességvállalás 

mellett. Itt érdemes megjegyez-

ni, hogy az MFB kockázatviselé-

si hajlandósága magasabb a ke-

reskedelmi bankokénál, így olyan 

vállalkozásokat is tudunk finan-

szírozni, amelyek a kereskedelmi 

bankoktól nem jutnak forráshoz.

– Mekkora lehet majd 
azon cégek aránya, ame-
lyeket ezek a hitelek tarta-
nak életben?

– A fejlesztési bankok műkö-

désének egyik alapelve, hogy 

azoknak adnak hitelt, amelyek 

életképesek, de piaci forráshoz 

nem, vagy csak részben jutnak 

hozzá. A koronavírus-járvány ha-

tására nekünk is szélesebbre kell 

tárnunk a kaput, így a csomag-

gal minden magyar vállalkozás 

számára lehetőséget szeretnénk 

teremteni, azaz olyan vállalkozá-

soknak is nyújtunk finanszírozást, 

amelyeknek enélkül be kellene 

fejezniük a működésüket. Szá-

mos becslés jelent meg a hason-

ló cégek számáról, de erre pon-

tos adatot nehéz lenne adni. Az 

biztos, hogy az elmúlt hónapok-

ban jelentősen nőtt a segítségre 

szoruló vállalkozások aránya.

– A nagyobb vállalkozá-
sok is juthatnak forráshoz?

– Az MFB Versenyképessé-

gi Hitelprogram szól elsősorban 

nagyvállalkozásoknak, illetve a 

jelentős beruházást tervező kö-

zépvállalkozásoknak. A hitelprog-

ram felhasználható beruházás, 

forgóeszköz, illetve likviditás fi-

nanszírozására, de alkalmazható 

hitelkiváltásra és akvizíció, azaz 

részesedésvásárlás finanszíro-

zására is. Ezt a programot is 80 

százalékos állami kezességválla-

lással biztosítjuk. A kereskedelmi 

bankokban, illetve közvetlenül az 

MFB-nél is igényelhető program 

keretösszege 150 milliárd forint, 

az igénybe vehető hitelösszeg 

ügyfelenként minimum 1, maxi-

mum 10 milliárd forint.

– Az egyik termék az 
uniós forrásokat közvetí-
tő MFB Pontokon keresztül 
érhető el a vállalkozások-
nak. Ennek a hitelnek me-
lyek a legfontosabb para-
méterei?

– Az Európai Bizottság a jár-

ványhelyzetre tekintettel megköny-

nyítette a még le nem kötött ko-

héziós források újra allokálását. 

Ennek révén a KKV Technológia 

Hitelprogramban több mint 100 

milliárd forintnyi új forrást tudunk 

fordítani nemcsak beruházások, 

hanem akár a mű-

ködés finanszírozá-

sára is, továbbra is 

nulla százalékos ka-

mat mellett. A prog-

ram elkészült, bízunk 

abban, hogy az EU 

jóváhagyása is rövi-

desen megérkezik és a hitel rövid 

időn belül igényelhető lesz az MFB 

Pontokon.

– Milyen szerepe van a 
programban a garancia-
megoldásoknak?

– A vállalkozások megsegíté-

sére minden eddiginél magasabb 

összegű, 500 milli-

árd forintos hitelga-

rancia-program indul 

Garantiqa Krízis Ga-

ranciaprogram né-

ven, 90 százalékos 

intézményi kezesség-

vállalás és 90 száza-

lék állami viszontgarancia mellett, 

az MFB Csoporthoz tartozó Ga-

rantiqa Hitelgarancia Zrt. kezelé-

sében. A garanciavállalás éves dí-

ja a hitelösszeg 0,25–2 százalék 

között lehet, az állam ugyanakkor 

1 százalékos díjtámogatást nyújt. 

Az igényelhető kezesség maxi-

mális összege egy adóscsoport-

ra vonatkozóan 5 milliárd forint. A 

Garantiqa Zrt. tevékenységének 

további bővítését az állam 130 

milliárd forintos költségvetési ga-

ranciakeret-emeléssel is segíti. A 

Garantiqa Zrt. garanciaprogram-

jainak kiegészítésére kidolgoztuk 

az MFB Vis Maior Garanciaprog-

ramot, amely ötmilliárd forinttól 

nyújt hitelhez kapcsolódó garan-

ciát, így komoly forrásigényű be-

ruházások finanszírozása mögé is 

be tud állni az MFB Csoport.

– Kiknek szólnak a 
tőkeprogramok?

– A csomag részeként az 

MFB Csoporthoz tartozó Hiven-

tures Zrt. aktív közreműködésé-

vel négy új tőkeprogramot dol-

goztunk ki, összesen 371 milliárd 

forint keretösszeggel. Az KKV 

Mentő tőkealapunk gyors segít-

séget jelenthetnek a bajba jutott 

kkv-knak, akár fedezet nélkül is. 

A második alapunk, a Startup 

Mentő Tőkeprogram a válság mi-

att megtorpant startup vállalko-

zások számára kínál megoldást, 

ezzel sok ígéretes, de még nem 

kiforrott céget menthetünk meg, 

erősítve a hazai innovációs po-

tenciált. A Krízis Tőkeprogram I-II 

programok a bajba jutott hazai 

vállalatoknak nyújtanak segítséget 

a talpra álláshoz, illetve védelmet 

külföldi felvásárlási szándékokkal 

szemben. A programok egyben 

eszközt biztosítanak a hazai ér-

deklődőknek vállalat- és ingatlan-

részesedés-vásárláshoz – bel-

földön és külföldön egyaránt. A 

Krízis Tőkeprogram II. esetében 

magántőke-alapkezelők bekap-

csolódására is számítunk. 

– Mikorra fogyhat el az 
1500 milliárd forint?

– Fontos, hogy ez a csomag 

nemcsak arra biztosít lehetőséget 

a vállalkozásoknak, hogy átvé-

szeljék ezt az időszakot, hanem 

arra is, hogy sikeres résztvevői 

legyenek a gazdaság újraindulá-

sának és további fejlődésének. 

Épp ezért akkor lennék elégedett, 

ha a teljes keret a jövő év végéig 

fogyna el.

SIPOS-TOMPA LEVENTE, AZ MFB ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA 

A CÉGCSOPORT JÁRVÁNYKEZELÉSI MENTŐCSOMAGJÁRÓL

„HÁROM HITEL-, KÉT 
GARANCIA- ÉS NÉGY 
TŐKEPROGRAMMAL 
NYÚJTUNK SEGÍTSÉGET”

A cél, hogy méret-
től függetlenül minden 
cégnek segítséget ad-
junk működése fenn-
tartásához, a munka-
vállalói megtartásához, 
illetve beruházásai, 
fejlesztési tervei meg-
valósításához.

  SIPOS-TOMPA LEVENTE: 
A csomag nemcsak arra biztosít 
lehetőséget a vállalkozásoknak, 
hogy átvészeljék ezt az 
időszakot, hanem arra is, hogy 
sikeres résztvevői legyenek a 
gazdaság újraindulásának és 
további fejlődésének.
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ÚJ HITELTERMÉKEK A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAMBAN 

CÉLZOTT SEGÍTSÉG
MAGYARORSZÁG A hazai kis- és középvállalko-
zások támogatása érdekében az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) szakmai támoga-
tása mellett 2020. május 15-től már négy új, spe-
ciálisan a válsághelyzetre kialakított Széchenyi 
Kártya konstrukció is igényelhető. [GARANTIQA]

„A Széchenyi Kártya Program új 

konstrukciói a kamarai egyez-

tetések, valamint a több mint 

17.000 vállalkozó által kitöltött 

kérdőív tapasztalatai alapján ke-

rültek kialakításra, így hisszük, 

hogy ténylegesen hozzájárulnak 

a vállalati működés folytatásához, 

a munkavállalók megtartásához, 

valamint a hatékonyság növeke-

déséhez” – jelentette ki György 

László gazdaságstratégiáért és 

szabályozásért felelős államtitkár, 

a Széchenyi Kártya Program ki-

dolgozásának szakmai vezetője.

NÉGY KIHÍVÁS, 
NÉGY MEGOLDÁS
A már 18 éve működő Széchenyi 

Kártya Program elsődleges cél-

ja a vállalkozások finanszírozási 

igényeihez alkalmazkodó, támo-

gatott pénzügyi megoldások biz-

tosítása. Ennek megfelelően az 

új hitelek a hazai mikro-, kis-, és 

középvállalatok számára biztosí-

tanak – kedvezményes feltételek 

és kiemelt állami támogatás mel-

lett – gyorsan és könnyen elér-

hető finanszírozási forrásokat. A 

Széchenyi Kártya Program új hi-

telei a vállalkozások, a kamarák 

és a Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége megkér-

dezése alapján azonosított négy 

fő kihívásra nyújtanak megoldást 

– hangsúlyozta közleményében 

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. 

vezérigazgatója.

Az új hitelek célzott módon 

biztosítják a vállalati működés 

fenntartásához szükséges for-

rásokat, segítik a cégek likvidi-

tását, munkavállalóik megtartá-

sát, lehetővé teszik beruházásaik 

finanszírozását, továbbá segí-

tenek a veszélyhelyzet lejár-

tát követő időszakra a normál 

üzletmenet visszaállításában, a 

működés újraindításában és a 

jövőbeli növekedés lehetőségé-

nek biztosításában. 

A GARANTIQA 
SEGÍTSÉGÉVEL
Az új hitelek 1 millió forinttól akár 

1 milliárd forint hitelösszegig, 

gyorsan, a lehető legrövidebb 

hozzáféréssel, a vállalkozók igé-

nyeit és helyzetét alapul véve ki-

alakított igénylési feltételek szerint, 

teljes futamidő alatt fix – 0,1–0,5 

százalék közötti –kamattal igé-

nyelhetők. A hitelek a Garantiqa 

90 százalékos kezességvállalásá-

val vehetők igénybe, 90 százalé-

kos állami viszontgarancia mellett. 

A konstrukcióhoz díjtámogatás is 

társul, ami ráadásul nem terheli a 

„de minimis” keretet.

Az új hiteltermékek A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 

Plusz a napi működési költségekre, a Széchenyi Munkahe-

lymegtartó Hitel a munkahelyek megőrzésére, a Széchenyi 

Likviditási Hitel a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóesz-

közhitel-beszerzésekre, a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz a 

beruházások finanszírozására nyújt lehetőséget.

Hol érhetőek el?
Az új, többlettámogatást 

élvező hitelkonstrukciók 

2020. május 15-től érhetők 

el országszerte – a Szé-

chenyi Kártya Program 

eddigi hiteleihez hason-

lóan – a területi kereske-

delmi és iparkamarák, a 

Vállalkozók és Munkálta-

tók Országos Szövetsé-

gének és a KAVOSZ Zrt. 

regisztráló irodáiban.

VÁLSÁGKEZELÉS A PÉNZINTÉZETEKKEL KÖZÖSEN

KÉTSZER AD, KI GYORSAN AD
MAGYARORSZÁG A pandémiás helyzet a teljes 
pénzügyi közvetítő rendszer számára komoly kihí-
vást jelentett, hiszen nem várt események egész 
sorára kellett gyors és hatékony megoldásokat ta-
lálni. A Garantiqa esetében sem volt ez másként: a 
hitelezési moratórium bevezetését és a Garantiqa 
Krízis Garanciaprogram elindítását embert próbá-
ló feladatként jegyzik a cégnél. [GARANTIQA]

– A válságkezelés kiemelten fon-

tos szempontja az volt, hogy a 

Garantiqa minél szélesebb kör-

ben tudjon segítséget, meg-

oldásokat nyújtani azon vál-

lalkozásoknak, amelyeknek a 

járványhelyzet pénzügyi nehéz-

séget okozott – mondta el la-

punknak dr. Nagy Róbert, a Ga-

rantiqa Hitelgarancia Zrt. üzleti 

vezérigazgató-helyettese, majd 

hozzátette: kifejezetten komoly 

feladatként jelentkezett a hitele-

zési moratórium bevezetésének 

gyors alkalmazása. A pénzintéze-

ti partnerek különböző informati-

kai rendszereihez, folyamataihoz 

való gyors alkalmazkodás ugyan-

is alapvető fontosságú volt annak 

érdekében, hogy a vállalkozások 

számára komoly segítséget jelen-

tő hitelezési moratóriumhoz a ga-

ranciavállalás is illeszkedjen.

SZÁMOS KIHÍVÁSSAL 
SZEMBESÜLTEK
A Garantiqa Krízis Garanciaprog-

ram előkészítésének és elindí-

tásának pedig a gyorsaság volt 

az alapvető fontosságú feltétele, 

hiszen – ahogy a szólás is tart-

ja – kétszer ad, ki gyorsan ad... 

Az informatikai rendszerek gyors 

felkészítése, az új garanciavállalá-

si termékkör implementálása és 

megismertetése szintén kihívást 

jelentetett egy minden tekintet-

ben különleges időszakban, ar-

ról nem is beszélve, hogy a 

kollégák többsége home offi-

ce-ban végezte a munkáját. 

Kifejezetten rövid határidők 

álltak rendelkezésre a ter-

mékfeltételek és a termék-

paraméterek kidolgozására 

és elfogadására is; a kap-

csolódó állami támogatások 

kormányzati jóváhagyása és az 

Európai Bizottság általi elfogadása 

mind-mind időt igényelt.

– Ezt követte az új termékek 

publikálása – a bankszövetsé-

gi bemutatónk is nagy 

érdeklődésre tar-

tott számot. Az 

üzlet- és ter-

mékfejlesztési 

munkatársaim-

mal számtalan 

telefon- és vi-

deókonferenci-

át szerveztünk 

a banki part-

nereknek an-

nak érdekében, hogy az érintet-

tek minél előbb megismerjék és 

megértsék, de nem utolsó sor-

ban igénybe vegyék a Krízis Ga-

ranciaprogramunkat – mesélte 

dr. Nagy Róbert, aki kiemelte: 

éppen emiatt kapott nagy 

hangsúlyt a Krízis Garan-

ciaprogram kialakításá-

ban, hogy a termékkör 

és a hozzá kapcsolódó 

folyamatok a lehető leg-

egyszerűbbek legyenek, 

kiszámítható, átlátható 

árazás mellett.

FOLYAMATOSAN 
EGYEZTETNEK

– A Garantiqa min-

den támoga-

tást megad 

a partne-

reinek 

az egyes 

ügyletek 

előkészí-

tésében, a 

szabályok 

és feltételek 

értelmezésé-

ben, hogy 

az új 

programban a megszokott, rövid 

átfutási idők érvényesüljenek. 

Egyedi eljárásban az első ga-

ranciavállalások már létrejöttek. 

Annak érdekében, hogy egysze-

rűsített eljárásban, termékmeg-

állapodások alapján is tudjunk 

nyújtani kezességvállalást, folya-

matosak az egyeztetések és a 

konzultációk a banki partnerek-

kel. Az első megállapodásokat 

már aláírtuk, és néhány napon 

belül az összes nagy bankkal 

eljutunk ebbe a fázisba. Ezt kö-

vetően pedig beindul a tömeges 

kezességvállalás, segítve ezzel 

a kkv-k likviditáshoz jutását a 

járvány okozta különösen nehéz 

gazdasági helyzetben – hangsú-

lyozta a vezérigazgató-helyettes.

EGYÉRTELMŰ 
CÉLOK MENTÉN
A szakember azt is elmondta, 

hogy a Garantiqa kiemelt célja, 

hogy – a pénzintézeti partnere-

ivel szoros együttműködésben 

– minél több vállalkozásnak se-

gítsen a krízisből való kilábalás-

ban, hogy a krízis által leginkább 

sújtott vállalkozások rövid idő 

alatt vissza tudjanak térni a hosz-

szú távú, jövedelmező gazdálko-

dáshoz.

  DR. NAGY RÓBERT: 
A Garantiqa minden támoga-
tást megad a partnereinek.

Eltalált megoldások
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SEGÍTSÉG | A VÁLSÁGKEZELÉS ESZKÖZEI

500 MILLIÁRDOS GARANTIQA KRÍZIS GARANCIAPROGRAM A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY 
GAZDASÁGI HATÁSAINAK ENYHÍTÉSÉRE

DR. BÚZA ÉVA, A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA:

„A MI DOLGUNK MOST 
AZ, HOGY A LEHETŐ 
LEGTÖBBET SEGÍTSÜNK”

 FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL… 

– Április közepén jelentet-
ték be, hogy rendkívüli ga-
ranciaprogramot indítanak 
a járvány negatív gazda-
sági hatásainak enyhíté-
sére. Mit jelent pontosan 
ez a program, és mekkora 
segítség lehet ez a hazai 
vállalkozások számára?

– Úgy gondolom, hogy a 

Garantiqa Krízis Garanciaprog-

ramban elérhető kezességvál-

lalás komoly segítséget jelent. 

Nemcsak azért, mert nagyon 

komoly összegről, 500 mil-

liárd forintról van szó, ha-

nem azért is, mert a korábbi 

maximum 80 százalék helyett 

ebben a programban a 

vállalkozások, vállala-

tok már 90 száza-

lékos intézményi 

garanciavállalás 

mellett juthat-

nak források-

hoz a likviditá-

suk biztosítása 

érdekében az év 

végéig. A járvány 

negatív gazda-

sági hatásainak 

mértéke egyelő-

re még nehezen 

becsülhető, de 

az már nagyon 

jól látszik, hogy 

a COVID–19 ví-

rus terjedésé-

vel összefüggő 

gazdasági fo-

lyamatok miatt 

számos vál-

lalkozásnak, 

vállalatnak 

segítségre van szüksége a mű-

ködőképessége visszaállításá-

ban, illetve megőrzésében. Az új 

garanciaprogrammal a vállalko-

zások likviditási problémáinak 

megoldásához, a hazai munka-

helyek megőrzéséhez szeretnénk 

segítséget nyújtani, 

miközben a 

fejlesztési tevékenységek ösztön-

zése is fontos cél lehet.

– A kezességvállalás 
mellett mi lehet az, ami 
vonzóvá teheti ezt az opci-
ót a vállalkozások körében?

– Két fontos momentumot 

emelnék ki: egyrészt a széles 

körű igénybevételi lehetőséget, 

másrészt a kezességvállalás-

hoz kapcsolódó kedvező felté-

telrendszert. Ami az elsőt illeti: a 

program keretében a mikro-, kis- 

és középvállalkozások, továbbá 

a nagyvállalatok folyószámlahite-

leikhez, forgóeszköz- és beruhá-

zási hiteleikhez vehetik igénybe 

a 90 százalékos mértékű álla-

mi garanciavállalást. Nincs tehát 

megkötés a hiteltípusok vonat-

kozásában, és teljesen új elem, 

hogy a nagyvállala-

tok is bekapcsolód-

hatnak a programba, 

hiszen az egy adós-

nak nyújtott maximá-

lis kezességvállalás 

mértéke elérheti az 5 

milliárd forintot, ami már a nagy-

vállalatok hitelhez jutásában is 

komoly segítség lehet.

– Aminek nyilvánvalóan 
ára is van, de mint emlí-
tette, a feltételek viszont 
kedvezőek.

– Így van, a feltételek rendkívül 

kedvezőek, aminek részben az az 

oka, hogy az Európai Bizottság 

március 19-én elfogadta a koro-

navírus gazdasági hatásai keze-

lésére alkalmazható tagállami in-

tézkedésekre vonatkozó átmeneti 

keretszabályt, így a szabályozási 

környezet lehetőséget nyújt arra, 

hogy az állami garanciavállalásra 

kedvezők feltételeket vezessünk 

be a program keretében. Így a 

Garantiqa Krízis Garanciaprogram 

révén igénybe vett hitelek maxi-

mális összege nem haladhatja 

meg a vállalat által kifizetett éves 

bérköltség és bérjárulékok költ-

ségének kétszeresét, vagy a 

2019-es árbevételük 25 szá-

zalékát. Ugyanakkor indokolt 

esetben a hiteligénylő kkv 18 

hónapnyi likviditási igényének 

megfelelő mértékű, vagy a hi-

teligénylő nagyvállalat 12 hónap-

nyi likviditási igényének megfelelő 

mértékű finanszírozás nyújtható. 

Ami pedig a díjakat illeti, azok ki-

fejezetten kedvezőek, hiszen álla-

mi díjtámogatás is kapcsolódik a 

konstrukcióhoz: a hitelfelvevő ál-

tal fizetendő éves díj hitelösszeg-

re vetítve a futamidőtől függően 

a kkv-k esetében 0,25–1 száza-

lék között van, ez az a minimális 

mérték, aminek alkalmazását az 

Európai Bizottság rendkívüli köz-

leménye meghatározta. A nagy-

vállalatok által fizetendő díjak pe-

dig a kkv-díjak kétszeresei.

– Mit gondol, hogyan ala-
kul a hazai vállalati szfé-
ra további sorsa, finanszí-
rozása; mennyire lehetnek 
sikeresek az adósmentő 
programok?

– Egyelőre nehéz és talán 

nem is szerencsés jóslatokba 

bocsátkozni, de az biztos, hogy 

a hazai kkv-hitelezés meghatá-

rozó szereplőjeként 

a Garantiqa Hitelga-

rancia Zrt. minden 

olyan intézkedést 

megtesz, amit a 

szabályozói környe-

zet lehetővé tesz. 

Az a célunk, hogy a Garantiqa 

a jelenlegi rendkívüli helyzet-

ben hatékonyan járuljon hozzá a 

gazdasági nehézségek leküz-

déséhez. Úgy látom, hogy az 

intézményi kezességvállalásnak 

ebben a kritikus időszakban 

még jelentősebb szerepe lehet 

a hazai vállalati szektor likviditá-

sának, működésé-

nek, újraindításának 

biztosításában. Az 

már a járvány előtt 

is jól látszott, hogy 

a hazai kkv-szektor 

további fejlődésének 

egyik fontos sarok-

pontja a finanszíro-

zás kérdése, itt kap-

csolódunk mi is a 

kormányzati stratégiai célokhoz, 

hiszen az állami garanciavállalás, 

és általában a garanciavállalás 

intézménye, egy bizonyítottan 

jó és hatékony eszköz ebben a 

vállalati körben is. Tény ugyan-

akkor, hogy a hazai kkv-szek-

tor hitelpenetrációja lényegesen 

elmarad az Európai Unió átla-

gától, de még a V4-ekétől is. A 

járvány egyik rendkívüli követ-

kezménye, hogy a likviditást el-

szívta a vállalati szektorból, így 

minden olyan program, ami az 

egyensúly helyreállítása irányába 

mutat, sokat segít.

– Azt mondja ezzel, 
hogy fontos szerep hárul a 
pénzügyi közvetítő rend-
szerre is a járványhelyzet 
kezelésében?

 – Természetesen igen. A mi 

dolgunk most mindenekelőtt az, 

hogy a járvány negatív gazda-

sági hatásainak enyhítésében 

a lehető legtöbbet segítsünk. 

Ezt szolgálja a Magyar Nemze-

ti Bank által indított 1500 milliárd 

forintos NHP Hajrá! program és 

az MFB Csoport által bejelen-

tetett, szintén 1500 milliárdos fi-

nanszírozási csomag is, benne a 

mi Krízis Garanciaprogramunk-

kal. A pénzügyi közvetítő rend-

szer kiemelten fontos feladata az 

is, hogy ezeket a forrásokat a le-

hető legnagyobb hatékonysággal 

juttassa célba. 

– És hogy látja, a szerve-
zet tud elég gyors, rugal-
mas, ügyfélbarát lenni 
ahhoz, hogy segíteni tud-
jon?

– Engedje meg, hogy kicsit 

messzebbről induljak a válasz-

szal: 2018-ban fennállásunk leg-

sikeresebb évét zártuk, tavaly 

pedig tovább növekedtünk. 2019 

év végén a kezességvállalásunk-

kal a kkv-szektorba áramlott hi-

telek volumene meghaladta az 

1000 milliárd forintot, ami 20 

százalékos növekedést jelen-

tett az előző évhez képest. Ez-

zel 41 ezer hazai mikro-, kis- és 

középvállalkozás hitelhez jutá-

sát segítettük. Ez a növekedési 

ütem meghaladta a kkv-szektor 

hitelállományának növekedését. 

Egyébként a dinamikus bővülés 

2015 óta jellemző társaságunkra, 

az elmúlt években rendre gyor-

sabban tudtunk bővülni, mint a 

hitelpiac. A fennálló hitelállomány 

kapcsán elmondhatjuk, hogy 

2019-ben minden ötödik kkv-hi-

telhez a Garantiqa kezességvál-

lalása kapcsolódott, enélkül ezek 

a vállalkozások egyáltalán nem, 

vagy csak lényegesen rosszabb 

feltételekkel jutottak volna hitel-

hez. Erre nagyon büszkék va-

gyunk, mint ahogyan 

arra is, hogy az in-

tézményi kezesség-

vállalás nemzetgaz-

dasági hatékonysága 

érdemben javult, hi-

szen 2019-ben egy-

ségnyi kezesség-

vállalással nagyobb 

volumenű hitelnö-

vekedést értünk el, 

mint bármikor korábban. Egyéb-

ként a Garantiqa eddigi, 27 éves 

működése során 459 ezer szer-

ződés keretében 6402 milliárd 

forint összegű hitelhez nyújtott 

kezességvállalást. Szintén érde-

mes megemlíteni, hogy a hazai 

garanciaszervezetek kezesség-

vállalási aktivitása nemzetközi 

szinten is magas: a kezességvál-

lalási portfólió GDP-hez viszonyí-

tott arányát vizsgálva Magyaror-

szág 2,22 százalékos értékkel a 

második helyen áll Európában. 

Mi tehát készen állunk a segít-

ségnyújtásra!

  DR. BÚZA ÉVA:
A hazai garancia-
szervezetek kezes-
ségvállalási akti-
vitása nemzetközi 
szinten is magas.

A dinamikus bő-
vülés 2015 óta jel-
lemző társaságunk-
ra, az elmúlt években 
rendre gyorsabban 
tudtunk bővülni, mint 
a hitelpiac.

Az új garanciap-
rogrammal a vállal-
kozások likviditási 
problémáinak meg-
oldásához, a hazai 
munkahelyek megőr-
zéséhez szeretnénk 
segítséget nyújtani, 
miközben a fejlesz-
tési tevékenységek 
ösztönzése is fontos 
cél lehet.

MAGYARORSZÁG  500 milliárd forintos, rendkí-
vüli hitelgarancia-programot indít az MFB Cso-
porthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a 
koronavírus-járvány hazai cégekre gyakorolt 
negatív hatásainak enyhítésére. A Garantiqa 
Krízis Garanciaprogram keretében a hazai kkv-k 
és nagyvállalatok 90 százalékos intézményi ga-
ranciavállalás mellett juthatnak forrásokhoz a 
likviditásuk biztosítása érdekében. A Garantiqa 
Krízis Garanciaprogramjáról dr. Búza Évát, a cég 
vezérigazgatóját kérdeztük. [GARANTIQA]
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MAGYARORSZÁG

A koronavírus okozta járványhelyzet mindannyiunk 
életét gyökeresen megváltoztatta, számos iparág 
került nehéz helyzetbe. A hazai vállalkozások 
versenyképességének és a munkahelyek 
megtartásának kiemelkedő nemzetgazdasági 
jelentősége van, amit a különböző szereplők a 
megfelelő időben érzékeltek, és több programot 
is kidolgoztak a gazdaság támogatására. A 
Budapest Bank által adott válaszokról Kasziba 
Levente, a bank vállalati üzletágvezetője mesélt 
lapunknak. [GARANTIQA]

– Hogy látja: az elin-
dított gazdaságvédelmi, 
-élénkítő programok elég-
ségesek-e a jelenlegi hely-
zet kezeléséhez?

– A magyar kormány, a Ma-

gyar Nemzeti Bank, az MFB 

Csoport, a KAVOSZ, az EXIM és 

nem utolsó sorban a kereske-

delmi bankok is mind 

igyekeznek a lehetősé-

geikhez mérten a leg-

több támogatást meg-

adni a vállalatoknak. A 

cégek számára kulcs-

fontosságú lehet, hogy 

a pénzügyi terheik – 

ha átmenetileg is, de 

– kiszámíthatóan csökkenjenek, 

és azon dolgozhassanak, hogy a 

problémáikat minél hatékonyab-

ban áthidalhassák. Egy ehhez 

mérhető válsághelyzetben több 

eszközt is be lehet vetni a kiadá-

sok csökkentésének és a likvi-

ditás megőrzésének érdekében: 

élni lehet adókedvezményekkel 

és a munkahelyek megtartását 

segítő „kurzarbeit” típusú jutta-

tásokkal, amelyekkel gyorsan 

csökkenthetik a vállalatok terhe-

it. A veszélyeztetett ágazatokban 

azonnal mérsékelték a járulékfi-

zetési kötelezettséget, és enyhí-

tettek bizonyos adminisztrációs 

kötelezettségeken is. A kiadások 

csökkentésének másik fontos 

eleme a hitelfizetési moratórium 

bevezetése volt, igaz ezzel nem-

csak a cégek, hanem a magán-

személyek is élhetnek.

– Mennyire támogat-
ja a hitelfizetési moratóri-
um bevezetése a vállalatok 
működésének biztosítását?

– A törlesztési moratórium be-

vezetése szükséges volt, hiszen 

a bankszektor nem lett volna ké-

pes az ügyfelek tömegesen je-

lentkező átstrukturálási igényeit 

kezelni. Ez átmenetileg segítsé-

get jelenthet számos vállalkozás-

nak, ugyanakkor maga a mora-

tórium vállalható terhet jelent a 

bankszektornak. Nincs univerzá-

lis válasz arra, hogy mely válla-

latnak jó vagy rossz a moratóri-

um. Minden cégnek mérlegelnie 

kell, hogy pénzügyi helyzete, rö-

vid távú kilátásai milyenek. Mi 

arra biztatjuk ügyfeleinket, hogy 

aki teheti, tegyen eleget fizeté-

si kötelezettségeinek, 

elkerülve így a fenn-

álló tartozása futami-

dejének automatikus 

meghosszabbítását. 

Lakossági ügyfeleink 

60 százaléka, vállala-

ti ügyfeleink mintegy 

55 százaléka, lízing-

ügyfeleinknek pedig mintegy 60 

százaléka jelezte, hogy továbbra 

is fizetnék hiteleiket, ami kiemel-

kedően magas arányt jelent, és 

amire nagyon büszkék vagyunk. 

Ez jól jelzi, hogy a portfóliónk 

mekkora része érzi stabilnak a 

pénzügyi helyzetét, hogy tovább-

ra is vállalja a törlesztést.

– Az utóbbi időben na-
gyon sok kedvezményes, 
államilag támogatott hi-
tel-, tőke- és garanciap-
rogramot tettek elérhető-
vé a különböző szereplők, 
így a kereskedelmi bankok 
is. Az avatatlan szemlélő 
már-már azt hihetné, hogy 
a különböző konstrukciók 
egymással is versenyez-
nek. Melyik program az, 
amelyik a leginkább segíti 
a vállalatokat?

– A Budapest Banknak több 

mint 30 éves tapasztalata van a 

vállalati finanszírozás terén, a pi-

acon sokan a vállalkozások pri-

vátbankjának is szoktak ben-

nünket nevezni. A több évtized 

alatt egy dolgot biztosan meg-

tanultunk: minden vállalat más 

és más, igényeik, céljaik és az 

előttük álló kihívások is igen kü-

lönbözőek. Az ügyféligények ki-

elégítése pedig rugalmasságot 

A Budapest 
Banknál igyek-
szünk minden 
célhoz a legmeg-
felelőbb hitelt 
ajánlani, ezért is 
fontos, hogy minél 
szélesebb legyen a 
termékpalettánk.

MINÉL TÖBB KEDVEZMÉNYES TERMÉKET TESZ ELÉRHETŐVÉ A BUDAPEST BANK

„A SOKFÉLE CÉLT SOKF
MEGOLDÁSSAL TUDJUK 

KASZIBA 
LEVENTE:  

Lehet okunk 
optimizmusra.

KASZIBA 
LEVENTE:  

Lehet okunk 
optimizmusra.
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Arra törek-
szünk, hogy minél 
több kedvezmé-
nyes, támogatott 
terméket tegyünk 
elérhetővé az ügy-
feleink számá-
ra, hogy valóban 
a legmegfelelőbb 
megoldáshoz jut-
hassanak hozzá.

A vállalatok 
bizalommal fordul-
nak hozzánk, mert 
tisztában vannak 
vele, hogy akár 
a hagyományos 
banki tanácsadá-
son felül is part-
nerként számíthat-
nak ránk.

és széles termékportfóliót kíván 

tőlünk, hiszen a sokféle célt sok-

féle megoldással tudjuk támo-

gatni. A jelenlegi helyzetben ez 

hatványozottan fontos, hiszen 

kulcsfontosságú, hogy a termé-

kek minél inkább igazodjanak az 

ügyféligényekhez. Így tehát nincs 

egyértelmű válasz arra, hogy 

mely termék vagy program a 

„legjobb”. Mindegyik másnak és 

másra lehet a legmegfelelőbb. 

Mi arra törekszünk, hogy minél 

több kedvezményes, támogatott 

terméket tegyünk elérhetővé az 

ügyfeleink számára, hogy való-

ban a legmegfelelőbb megoldás-

hoz juthassanak hozzá. 

– Akkor haladjunk sor-
jában. Melyik program le-
het a leginkább kedvező a 
kkv-k számára?

– Ez a szegmens adja az ösz-

szes hazai bruttó hozzáadott ér-

ték közel 54 százalékát, illetve a 

munkavállalók több mint kéthar-

madát is a kkv-k foglalkoztatják. 

A különböző népegészségügyi 

intézkedések ráadásul a szolgál-

tatószektort érinthetik 

leginkább hátrányo-

san, ami kifejezetten 

jellemző a kkv-k kö-

rében – a legutóbbi 

adatok szerint minden 

100 kis- és középvál-

lalkozásból 79 szol-

gáltatási területen mű-

ködik.

A kkv-k hivatalosan az új 

programok mindegyikét igénybe 

vehetik, de vannak köztük olya-

nok, amelyek kifejezetten az ő 

igényeikre lettek szabva. Ezek 

közé tartozik a Budapest Bank-

nál már elérhető Széchenyi Kár-

tya Program négy új terméke. 

A munkahelyek megőrzésének 

támogatására elindult Széche-

nyi Munkahelymegtartó Hitel 1 

millió forinttól akár 750 millió fo-

rint összegig igényelhető, 2 éves 

futamidővel; a Széchenyi Mun-

kahelymegtartó Hitellel kombi-

náltan igénybe vehető, szabad-

felhasználású Széchenyi Kártya 

Folyószámlahitel Plusz legfeljebb 

2 éves futamidővel és évi nettó 

0,1 százalékos kamattal rendel-

kezik, és 1 és 100 millió forint 

közötti összegű lehet; a 3 éves 

futamidejű, szabadfelhasználású 

Széchenyi Likviditási Hitel bár-

milyen forgóeszköz-beszerzésre 

és egyéb igénybe vett szolgál-

tatások finanszírozására alkal-

mas; míg a Széchenyi Beruhá-

zási Hitel Plusz a veszélyhelyzet 

lejártát követő időszakban a vál-

lalatok bővülését és hatékonysá-

guk növelését segítheti eredmé-

nyesen. A konstrukciók ráadásul 

alacsony fedezeti elvárásokat tá-

masztanak, mivel állami garanci-

ával biztosított intézményi kezes-

ségvállalást is tartalmaznak. A 

kifejezetten gazdáknak szóló Ag-

rár Széchenyi Kártya esetében 

pedig már korábban változás 

történt, a gazdasági nehézségek 

kezelése és enyhítése érdekében 

új, kedvezményes feltételrend-

szerű, emelt hitelösszegű, szinte 

kamat- és kezességidíj-mentes, 

illetve költségtámogatásban ré-

szesített Folyószámlahitel vált el-

érhetővé.

Eszközbeszerzés-

re és forgóeszköz-fi-

nanszírozásra pedig 

az MFB Pontjainkon 

módosított feltételekkel 

továbbra is igényelhető 

az eddig is népszerű 

nulla százalékos kama-

tozású Mikro- és Kis-

vállalkozások Technológiai Kor-

szerűsítése Célú Hitelprogram 

(GINOP–8.3.5-18). 

– Van olyan univerzális-
nak is nevezhető termék, 
amely minden vállalkozás-
mérethez passzol?

– Több új, kifejezetten rugal-

mas termék is elérhetővé vált a 

piacon. Igaz, nem minden vál-

lalkozásmérethez optimálisak, 

de például kkv-k és nagyválla-

latok is egyaránt igényelhetik. 

Ilyen az NHP Hajrá!, amely a kis- 

és középvállalkozások számá-

ra ideális, de a 250 főnél töb-

bet foglalkoztató, így bizonyos 

mutatókban már nagyvállalat-

nak számító cégek is igényelhe-

tik. Ez egy nagyon sokoldalú ter-

mék, amelynek nagy előnye más 

konstrukciókkal szemben, hogy 

nincs közvetlen támogatástartal-

ma, így sokkal kevesebb a kö-

töttség is a felhasználás során. 

Nagyobb beruházásokra akár 20 

milliárd forint is igényelhető, rá-

adásul esetenként igen hosszú, 

20 éves futamidővel. Az EXIM 

Kárenyhítő hitelek pedig olyan 

vállalatoknak nyújthatnak megol-

dást, amelyek ellátási, termelési 

láncában vagy üzleti tevékenysé-

gük során euró vagy USA dollár 

alapú ügyleteik vannak. 

– Mely hitelek lehetnek 
a nagyvállalatok számára a 
legvonzóbbak?

– Ez az előbb már említett 

NHP Hajrá!, amely az egyik leg-

sokoldalúbb konstrukció. A ko-

rábbi NHP-programok nagyon 

népszerűek voltak nálunk, eddig 

összesen több mint 312 milli-

árd forintot juttattunk így a ha-

zai gazdaságba. Most is nagy 

érdeklődésre számítottunk, és 

nem is csalódtunk, úgy tűnik, a 

termék igen népszerű lesz ná-

lunk. Nem is csoda, hiszen az 

NHP Hajrá! a legtöbb kihívás le-

küzdésében szerephez juthat, 

ugyanis beruházások finanszíro-

zására, lízingre, forgóeszköz-fi-

nanszírozásra (szállító, készlet 

vagy akár munkabér), hitelkivál-

tásra és cégfelvásárlás-finanszí-

rozásra is fordítható, mindössze 

maximum 2,5 százalékos fix ka-

mattal, alátámasztott igény ese-

tén akár 20 év futamidővel.

Szintén jó lehetőség az MFB 

Csoport által életre hívott, 1500 

milliárd forintos keretösszeggel 

rendelkező csomag részeként 

bevezetett Versenyképességi Hi-

telprogram, amelynek tagjai a 

legváltozatosabb hitelcélokra, így 

beruházások, működési és sze-

mélyi jellegű ráfordítások finan-

szírozására, akvizíciók segítésé-

re és korábbi hitelek kiváltására 

is alkalmasak. A Versenyképes-

ségi Hitelprogramban a hitelösz-

szeg 1 és 10 milliárd forint között 

mozoghat, kedvezményes, fix 

kamatozással és indokolt eset-

ben akár 15 éves futamidővel 

igényelhető. A kedvező 0,1 szá-

zalékos éves díjú álla-

mi kezességvállaláson 

túl a konstrukció egyik 

nagy előnye, hogy eu-

róban is elérhető.

– A hazai gazda-
ság elmúlt évek-
ben tapasztalha-
tó remek teljesítménye 
többek között a folyama-
tos külkereskedelmi több-
letnek is volt köszönhető. 
Amilyen nehéz megszerez-
ni egy külföldi piacot, any-
nyira könnyű el is veszíte-
ni. Milyen program segít az 
exportképesség megtartá-
sában vagy erősítésében?

– Nyilvánvaló cél, hogy a sok 

erőfeszítéssel megszerzett kül-

földi piacok és a hazai cégek 

exportképessége ne vesszen el, 

sőt bizonyos területeken piaci új-

rarendeződés várható, így egy jól 

megválasztott stratégiával nyer-

tesként is ki lehet kerülni ebből a 

helyzetből. Ahogy korábban már 

szó esett róla, ennek támogatá-

sára az EXIM is elindítja káreny-

hítő programját. A csomagban 

szereplő Kárenyhítő Forgóeszköz 

Hitelt és Kárenyhítő Beruházá-

si Hitelt olyan vállalatok vehe-

tik igénybe, amelyek gazdasági 

eredményei bizonyos mutatók-

ban a járványhelyzet miatt je-

lentősen romlottak. A hiteleket 

a versenyképességet és mun-

kahelyeket megőrző beruházási 

célokra vagy forgóeszköz finan-

szírozására lehet felhasználni. 

Nagy előnye más konstrukciók-

kal szemben, hogy forint mel-

lett euróban és USA dollárban is 

igényelhetők kedvező kamatozás 

mellett. Forgóeszközhitel ese-

tén, futamidőtől függően, forint 

és euró esetén is akár 0,1 szá-

zalékos kamat is elérhető, míg 

beruházási hitel esetén, forint 

alapon akár 1 százalékos, euró-

ban pedig 0,5 százalék alatti ka-

mattal lehet számolni. Az EXIM 

a Kárenyhítő Programon belül 

hitelbiztosítást is nyújt az EU-s 

és EU-n kívüli fejlett országokba 

exportáló cégek számára; maxi-

mum 1 évre vehető igénybe köz-

vetlenül az EXIM-nél.

Jól látható, hogy a Buda-

pest Banknál igyekszünk min-

den célhoz a legmegfelelőbb 

hitelt ajánlani, ezért is fontos, 

hogy minél szélesebb legyen a 

termékpalettánk. Célunk, hogy 

a mikrovállalkozásoktól a nagy-

vállalatokig mindenkit ki tudjunk 

szolgálni az üzleti igényeinek 

megfelelően. Az eredményeink 

és a piac visszajelzései is azt 

mutatják, hogy a vállalatok biza-

lommal fordulnak hozzánk, mert 

tisztában vannak vele, hogy 

akár a hagyományos banki ta-

nácsadáson felül is partnerként 

számíthatnak ránk.

– Milyen jövőt lát a hazai 
vállalkozások előtt?

– A világjárvány villámcsapás-

ként érte a hazai gazdaságot, 

de lássuk be, ez a világ minden 

tájára igaz. Soha nincs olyan, 

hogy egy ehhez hasonló sokk-

szerű válság jókor jönne, mégis 

azt gondolom, hogy lehet okunk 

optimizmusra. A krízis 

egy gyorsan fejlődő, 

stabil és egyre jobb 

adatokat mutató hazai 

gazdaságot csapott 

arcul. A pofontól meg-

szédülhetünk egy rövid 

időre, azonban a gaz-

daság szereplői, a te-

hetség, a know-how nem szűn-

nek meg ilyen rövid idő alatt, 

ráadásul az állami intézkedések 

is időben és hatékonyan reagál-

nak a kialakult helyzetre. Nagyon 

sok a jó példa a vállalati szek-

torban, és az ügyfélkörünkben is 

számos cég van, amely rövid idő 

alatt profilt váltott vagy kibővítet-

te a szolgáltatását. A hazai vál-

lalkozók kreatívak, tehetségesek, 

így biztos vagyok abban, hogy 

kellő támogatással hamar visz-

szaállnak a fejlődési pályára.

ÉLE 
TÁMOGATNI”

A munkahelyek megőrzésének 
támogatására elindult 
Széchenyi Munkahely megtartó 
Hitel 1 millió forinttól akár 

750 
millió forint
összegig igényelhető, 
2 éves futamidővel

Nagyobb beruházásokra akár

20 
milliárd forint
is igényelhető, ráadásul 
esetenként igen hosszú, 
20 éves futamidővel
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FREI TAMÁS: „NEM A VENDÉGLÁTÁSBAN, HANEM A SZÓRAKOZTATÓIPARBAN DOLGOZUNK”

AMIKOR ÜZLET LESZ 
A SZENVEDÉLY
MAGYARORSZÁG

Frei Tamás világutazó, 
rádiós-tévés műsorve-
zető, újságíró és író, aki 
a média világán kívül is 
sikeres. Az üzletember 
„kávéban utazik”, a Café 
Frei kávézólánc tulaj-
donosa. Elvárja, hogy 
üzleteiben olyan kávék 
készüljenek, amelye-
ket kifi nomult ízlésé-
vel ő maga is szívesen 
megiszik. [GARANTIQA]

– Mikor szerette meg a 
kávét, és hogyan vált kávé-
rajongóvá?

– Régóta kávézom. Általában 

az ember egyetemista korában, 

vizsgaidőszakban szokik rá a ká-

véra. Életem első, legfantasztiku-

sabb kávéját 1993-ban Kolum-

biában ittam. A Magyar Rádió 

tudósítójaként küldtek Medellínbe. 

Dúlt a kolumbiai kábítószerháború, 

a híres drogbáró, Pablo Escobar 

épp a végnapjait élte. Egyik nap 

felmentem a hegyekbe egy kávéül-

tetvényre, ahogyan ott hívják fincá-

ra, és a frissen szüretelt, helyben 

szárított és pörkölt kávéból ittam 

egy csészével. Ültem a közel kéte-

zer méteres hegy tetején lévő ültet-

vényen, gyönyörködtem a tájban, 

és élveztem minden egyes kortyot. 

A kávé iránti szenvedélyem a mai 

napig tart. A Café Frei kávézónak 

van egy kávékról szóló lapja, ide 

szívesen írok azokról a kávéházak-

ról, ahol jártam a világon, az ül-

tetvényekről, ahol egykor filmeket 

forgattam, de beszámoltam már 

barista-világbajnokságokról, sőt 

megihletett az etióp kávépiac is.

– Mi járt a kolumbiai ká-
véültetvényen a fejében 
azon kívül, hogy gyönyörű a 
táj és finom a kávé?

– Az újságírói agyam mindig 

kérdéseket tesz fel, és ez ekkor 

sem volt másképp. Vajon mi romlik 

el, amíg a csészénkbe kerül a ká-

vé Budapesten? A ’90-es években 

jártunk ekkor, Magyarországon 

még mindig a szocializmus utá-

ni korszak rossz minőségű kávéja 

jutott nekünk. Minden, ami a kifi-

nomultságnak a hordozója az élet-

ben, a szocializmus idején „elbu-

tult”. Többnyire vacak kávé került 

a csészénkbe, a jóra még nagyon 

sokáig várni kellett.

– Hogyan született meg a 
Café Frei ötlete?

– Nagyon sokáig csak hobbi 

szinten szerettem a kávét. Amikor 

filmeket forgattam, ha a közelben 

volt egy érdekes ültetvény, akkor 

ellátogattam oda. Egy idő után az-

tán érdekelni kezdtek maguk a ká-

véházak is. Ha megérkeztem egy 

városba, akkor engem az ottani 

Gerbeaud vagy Centrál Kávéház 

izgatott. Langár Tamás, az egyik 

nagyon jó barátom – aki élelmi-

szeripari vállalkozó és a mai napig 

az üzlettársam – kezdett megy-

győzni arról, hogy csináljunk eb-

ből egy vállalkozást. Igazából nem 

sok ember van Magyarországon, 

aki ennyi ültetvényen, kávézóban 

járt és ennyi mindent látott – mon-

dogatta. Másfél évtizedig tehát 

„csak” szenvedély volt számom-

ra a kávé, utána azonban lett üz-

let belőle. A Café Frei 2007-ben 

indult el.

– Mik voltak az első lépé-
sek a kávézólánc kiépítése-
kor, és hol tartanak most?

– Mivel úgy alakítottuk ki az ár-

politikánkat, hogy vidéken is mű-

ködjön, a legelső, „kísérleti” kávé-

zónkat Salgótarjánban nyitottuk. 

Az volt a célunk, hogy egy olyan 

magyar vállalkozást alapítsunk, ami 

nemcsak Budapest belvárosában 

él meg. Szerintem az egyáltalán 

nem fair, hogy a 93 ezer négyzet-

kilométerből minden kulináris iz-

galom 10 négyzetkilométerre össz-

pontosul. Jelenleg a forgalom és a 

kávézók számának tekintetében mi 

vagyunk a legnagyobb kávézólánc 

Magyarországon. Közel hatvan ká-

vézónk van, és már az országha-

tárokon kívül is jelen vagyunk hat 

országban.

– Miért vonzók a kávézó-
ik, és mit gondol, az Ön ne-
ve mennyit nyomott a latba 
a népszerűség megszerzé-
sében?

– Úgy gondolom, hogy azért 

vagyunk jók, mert sokkal széle-

sebb a kínálatunk, mint a konku-

renciának. Míg a kávézók általában 

a klasszikus olasz kávékonyhát 

követik, nálunk megtalálható ezen 

kívül még öt. Hetvenféle izgalmas 

ízű és különleges technológiával 

készült kávét kínálunk. A „lelkiis-

meretes kereskedelem” hívei va-

gyunk, vagyis a harmadik világbeli 

kávét közvetlenül hozzuk be az or-

szágba, így nem rakódik rá több-

letköltség, az első világbeli olasz, 

osztrák vagy német viszonteladók 

haszna. Ráadásul magyar mun-

kaerővel Magyarországon állítjuk 

elő mind a 270-féle termékünket, a 

pörköléstől kezdve a sütemények 

elkészítéséig minden itthon zajlik. 

Az, hogy ismert ember vagyok, 

eleinte biztosan számított, de ma 

már nem ismernek úgy fel az ut-

cán vagy éppen a saját kávézóm-

ban, mint egykor. És ez szerintem 

így van jól.

– Nagyon színes a kínálat, 
és tele van különlegessé-
gekkel. Hogyan alakult ki a 
repertoár?

– A világ ismert kávékonyhá-

it szerettük volna bemutatni, hogy 

ne csak az olasz legyen elérhető. 

Azok a kávék szerepelnek az ital-

lapunkon, amikkel találkoztam a 

világban, amiket kóstoltam, de ter-

mészetesen az érdekes receptek-

ről sem feledkeztünk meg. A baris-

ta-világbajnokságok receptjeit is 

be szoktuk illeszteni a kínálatunk-

ba, így került fel például az étlapra 

a nicaraguai dohánykávé is. Most 

éppen híres magyar világjárók út-

vonalai ihletik a kávéinkat. Azt 

szoktam mondani, hogy mi nem a 

vendéglátásban, hanem a szóra-

koztatóiparban dolgozunk.

– Melyik a kedvenc ká-
véja, és melyik volt a le-
gextrémebb kávé, amit 
megkóstolt?

– Már abban a korban vagyok, 

hogy eszpresszót iszom. Nagyon 

szeretem az afrikai kávékat, pél-

dául az etiópot és a kenyait. Ma 

reggel éppen egy ruandai kávét 

pörkölgettem magamnak. Bár a 

cibetmacska ürülékéből készült 

Kopi Luwak nagy divat volt egy 

időben, és nálunk is szerepelt a 

kínálatban, mégsem ez volt a le-

gextrémebb kávé, amit valaha 

megkóstoltam. Mondjuk úgy: furán 

tudtam befogadni a sóval ízesített 

etióp kávét. A helyiek már meg-

szokták az ízét, és finomnak tart-

ják, de számomra ez elég extrém 

élmény volt.

Frei Tamás: 
„Úgy gondolom, hogy azért 
vagyunk jók, mert sokkal 
szélesebb a kínálatunk, mint 
a konkurenciának.”


