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Nézze meg tájékoztató videóinkat!

DE
SI

GN
ED

 B
Y 

FR
EE

PI
K

FÓ
KU

SZ
BA

N:
 

AZ
 E

NE
RG

IA
 

6
–
8

. 
O

L
D

A
L

Az alternatív 
energia 

természetrajzáról  

A rezsiválság óta 

gyakran hallani az alternatív 

energiaforrások felkutatásának, 

illetve diverzifikálásának 

fontosságáról. Segítünk 

eligazodni.Megújuló 
energiaforrások   

Szél-, víz-, nap-, 

geotermikus energia 

és biomassza. Általános 

jellemzőjük, hogy generációkon 

át kinyerhetők a természetből. A 

cél, hogy ezek otthoni körülmények 

között is használhatók legyenek. 

Így élik meg a rezsidrágulást 
a hazai kis cégek 

Két kisvállalkozást kerestünk fel, 

hogy arról érdeklődjünk, hogyan 

kezelik a mindennapokban a 

rezsiköltségek jelentős 

növekedését.

Hogyan 
spóroljunk?

Az energiafelhasználás 

visszaszorításával tetemes összeg 

takarítható meg. A kérdés már 

csak az: hogyan?

INTERJÚ DR. BÚZA ÉVÁVAL, 

A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. 

VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

MAGYARORSZÁG A Garantiqa 30 év 
alatt közel 600 ezer szerződés keretein 

belül több mint 12 ezer milliárd forint 
összegű hitelhez nyújtott kezesség-

vállalást. És tette mindezt úgy, 
hogy az utóbbi időszakban évről 
évre újabb és újabb történelmi 

eredményeket ért el. A jubile-
umi, 2022-es évben, félévkor 

például a garantált hitel-
állomány már meghalad-
ta a 3000 milliárd forin-
tot, a portfólió volumene 
pedig megközelítette a 

2500 milliárdot. 
[GARANTIQA]
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HITELGARANCIA!

Új termék 
azoknak, akiket 
negatívan érint  
az orosz- 
ukrán 
konfl iktus.

2. OLDAL

VÁLSÁGKEZELÉSBŐL 
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A Garantiqának 
soha nem látott 
nehézségekkel 
kellett meg-
küzdenie, de 
állta a sarat.

2. OLDAL

MEGÚJULÁS ELŐTT

ntiqának 
em látott 
égekkel 

meg-
e, de 
arat.

L

Kisokos az alternatív energiákkal 

kapcsolatos szakpolitikai 

támogatásokról – Illésné Szécsi Ilonával, 

a Magyar Energiahatékonysági Intézet 

energiahatékonysági szakértőjével és 

Szilágyi Lászlóval, a Magyar Napelem 

Napkollektor Szövetség alelnökével 

az alternatív energiákkal kapcsolatos 

támogatásokat vettük sorra, és igyekeztük 

felmérni a megújuló energiaforrások iránti 

igényeket is. 

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

ENERGETIKAI 
SZAKÉRTŐKKEL 
BESZÉLGETTÜNK

INVESTMENT 2

ARANCIA!

ék 
k, akiket 
an érint  
z-

s.

INTERJÚ DR. 

A GARANTIQ

VEZÉRIGAZ

MAGYARORSZÁ

alatt közel 6
belül több mi

összegű h
vállalást
hogy az
évre ú

ered
um

pé
á

25
[GARA

KÜLÖNSZÁMKIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI LAPJA | II. SZÁM | 2022. DECEMBER



2 |  II. SZÁM  |  2022. DECEMBER HITELGARANCIA KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI LAPJA

MINDENNAPOK | VELÜNK TÖRTÉNT

A VÁLSÁGKEZELÉSBEN IS JÓL VIZSGÁZOTT 

AZ INTÉZMÉNYI KEZESSÉGVÁLLALÁS

FELNŐTTEK 
A FELADATHOZ
MAGYARORSZÁG „A Garantiqa 30 éves működé-
sére visszatekintve hosszú fejlődési utat látok, és 
az elmúlt, szokatlan eseményekben gazdag két- 
három évet ezen belül is kiemelkedő aktivitás jelle-
mezte” – vezette fel a közelmúlt válságkezeléséről 
szóló beszélgetésünket dr. Nagy Róbert, a Garan-
tiqa Hitelgarancia Zrt. üzleti vezérigazgató-helyet-
tese. [GARANTIQA]

És folytassuk ott, ahol a felveze-

tés befejeződött: a Garantiqának 

2020-tól a pandémia okozta krí-

zishelyzettel és annak mérséklé-

sében ráháruló, embert próbáló 

– korábban soha nem látott – ne-

hézségekkel kellett megküzdenie, 

de a cég állta a sarat.

A világjárvány kiszámíthatatlan 

gazdasági környezettel párosulva 

olyan helyzetet teremtett, amely-

ben a cég kollégáinak nagy ré-

szének távolról kellett ellátnia a 

munkáját, és emiatt minden ko-

rábbinál hatékonyabb szakmai 

együttműködésre volt szükség a 

válságkezelés eszközeinek gyors 

megtalálása érdekében.

A Garantiqa úgy dolgozta ki és 

vezette be a Krízis Garanciaprog-

ramot, hogy közben a napi mun-

kamenet sem állhatott le.

„A kiemelkedő teljesítmény el-

sősorban az intézményünk szak-

értői gárdájának a sikere, azon-

ban mindez nem jöhetett volna 

létre a példaértékű kormányzati 

szakmai összefogás és a kiváló 

iparági együttműködés nélkül” – 

emelte ki dr. Nagy Róbert.

A pandémia alatt a pénzügyi 

és kormányzati szektor össze-

hangolt intézkedései megakadá-

lyozták a hazai kkv-hitelállomány 

visszaesését, sőt elősegítették 

a növekedését. A minisztériu-

mok, a Magyar Nemzeti Bank, a 

KAVOSZ vezetői és szakértői, a 

banki partnerek egy emberként 

álltak a válságkezelés élére, csak-

úgy, mint a Garantiqa szakem-

bergárdája.

„Összegezve megállapítható, 

hogy mind a gyors reakciót, mind 

a korszerű infrastruktúra adta le-

hetőségeket az elmúlt évek üz-

leti, informatikai fejlesztései tet-

ték lehetővé, amelyek a válságos 

időszakban megmutatták az in-

tézmény és a szakmai együtt-

működés erejét” – hangsúlyozta 

dr. Nagy Róbert.

A váratlanul nehéz időszak ele-

jén még nem lehetett tudni, hogy 

mire kell számítani: sem az időtá-

vot, sem a válság mélységét nem 

lehetett pontosan megbecsülni. 

Az elmúlt 30 év alatt azonban 

bebizonyosodott, hogy a környe-

zet változásához a Garantiqa jól 

tud alkalmazkodni, és stabilitást 

ad a gazdaságnak az intézmé-

nyi kezességvállaláson keresztül. 

„Azon dolgozunk, hogy a jövőben 

is stabil pontként kezeskedhes-

sünk a vállalkozások sikereiért!” 

– szögezte le a vezérigazgató- 

helyettes.

DR. NAGY RÓBERT: 

Azon dolgozunk, hogy 

a jövőben is stabil 

pontként kezeskedhessünk 

a vállalkozások sikereiért.

RT:

hogy 

l

edhessünk 

kereiért.

A GARANTIQÁVAL AZ EXTRÉM NEHÉZ GAZDASÁGI KIHÍVÁSOKKAL SZEMBEN

ITT AZ INVESTMENT 2 HITELGARANCIA!
MAGYARORSZÁG Az orosz-ukrán háború miatt kialakult 
krízis egyre jelentősebb hatást gyakorol a hazai vállalkozások 
mindennapjaira. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kifejezetten 
ezen cégek problémáinak enyhítésére alkotta meg legújabb 
termékét. [GARANTIQA]

A Garantiqa mostani kezességvállalása 

lehetővé teszi, hogy olyan élet-

képes üzleti tervvel rendelke-

ző kis- és középvállalkozá-

sok is forráshoz jussanak, 

amelyeknek nincs elegen-

dő felajánlható biztosítékuk, 

ezért hitelezésük túlzot-

tan kockázatosnak 

minősülne, és aki-

ket negatívan érint 

az orosz- ukrán 

konfliktus.

Az Investment 2 

Hitelgarancia a vál-

lalkozások számára 

kedvező díjjal vehe-

tő igénybe, mivel 

állami díjtámoga-

tás is kapcsolódik 

hozzá. A díjtámo-

gatást az Európai 

Bizottság által „ál-

lami támogatási in-

tézkedésekre vonatkozó ideiglenes válság-

kezelési keret a gazdaságnak Oroszország 

Ukrajna elleni agresszióját követő támoga-

tása céljából” elfogadott Közleményének 

2.1. szakasza teszi lehetővé.

A TERMÉK FŐ PARAMÉTEREI 
AZ ALÁBBIAK:
• Az adós által a Közlemény alapján ka-

pott támogatások együttes összege 

nem haladhatja meg a 500 000 euró 

összeget (a Közlemény 2022. októ-

ber 31-i módosítása lehetővé teszi 

2 000 000  euró összegű támo-

gatás nyújtását, az üzletszabály-

zatok ennek megfelelően a közel-

jövőben módosulnak).

•  A készfizető kezesség-

vállalásra az orosz-ukrán 

konfliktussal összefüggésben 

kialakult válság-

gal érintett vál-

lalkozások 

beruházási 

hitelszerző-

déseihez ke-

rülhet sor.

•  A hitel szer -

ződés devizane-

me forint vagy euró 

lehet.

• A hitelszerződés futam-

ideje – az esetleges prolon-

gáció(ka)t is ideértve – nem haladhatja 

meg a 15 évet.

• A készfizető kezességvállalási kére-

lemmel érintett hitelszerződés alapján 

az adós által fizetendő ügyleti kamat 

mértéke mikrovállalkozások eseté-

ben minimum 1 százalékkal, kisvál-

lalkozások esetében minimum 0,75 

százalékkal, középvállalkozások ese-

tében minimum 0,5 százalékkal, to-

vábbá intézményi kezességgel bizto-

sított hitel kiváltása esetén – az adós 

kkv-besorolásától függetlenül – egy-

ségesen minimum 0,25 százalékkal 

kisebb, mint egy azonos méretű és 

azonos kockázati kategóriába eső 

adós azonos típusú, de a Garantiqa 

kezességvállalásával nem biztosított 

hitelének ügyleti kamata, és ezen 

felül nem érvényesít az adóssal 

szemben egyéb díjat, jutalékot vagy 

más, költségjellegű tételt.

• Az Európai Bizottság október 31-i köz-

leményében 2023 végéig meghosz-

szabbította a „Rendkívüli Krízis Közle-

ményt”, ennek alapján a közeljövőben 

a Garantiqa is meghosszabbítja a 

Grantiqa Krízis 2 Garanciaprogram és 

az Investment 2 Hitelgarancia termék 

igénybevételének lehetőségét.

• A Garantiqa Krízis Garanciaprogram 

Investment 2 Hitelgarancia díja az álla-

mi díjtámogatásnak köszönhetően na-

gyon kedvező: 0,24 és 0,88 százalék 

között van.
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A Garantiqa 
minden fejlődni 
képes kkv mel-
lé oda szeretne 
állni a kezes-
ségvállalással.

DR. BÚZA ÉVA: 

A Garantiqa a 

magyarországi 

piac, ezen belül is a 

pénzügyi szektor stabil 

szereplője, és nemzetközi 

összevetésben is 

megálljuk a helyünket.

MAGYARORSZÁG Újabb és újabb történelmi 
eredmények jellemzőek az idén 30 éves Garan-
tiqa Hitelgarancia Zrt. működésére. A korábban is 
igen sikeres szektorbeli szerepvállalás az utóbbi 
időszakban soha nem tapasztalt és még kevésbé 
prognosztizált szintekre emelkedett. A jubileumi 
2022-es évben, fél évkor a garantált hitelállomány 
meghaladta a 3000 milliárd forintot, a portfólió 
volumene pedig megközelítette a 2500 milliárdot. 
[GARANTIQA]

– Az elmúlt 3-4-5 év dinamikája 

minden korábbi várakozást felül-

múlt, hogy mást ne mondjak, öt 

évvel ezelőtt én magam azt jó-

soltam, hogy 2021-re a portfóli-

ónk nagysága 900 milliárd forint 

körül lehet majd, ha jól dolgo-

zunk. Nos, 2022-ben, fél évkor 

2500 milliárdnál jártunk.

– Ezek szerint jól dol-
goztak. De nyilván nem 
csak erről van szó...

– Minden kollégám büszke le-

het arra, amit az elmúlt években 

együtt sikerült elérnünk: mára a 

Garantiqa a hazai kkv-finanszíro-

zás meghatározó szereplője lett, 

minden harmadik kkv-hitel mö-

gött ott állunk, sőt a piaci része-

sedésünk megközelíti a 40 szá-

zalékot. A kedvezményes hátterű 

intézményi kezességvállalás nép-

szerűsége soha nem látott mé-

retű volt az elmúlt időszakban, 

ami számos okra vezethető visz-

sza. De összefoglal-

va azt lehet monda-

ni, hogy a Garantiqa 

eredményei jóval a 

középtávú stratégi-

ában kitűzött célok 

felett alakultak, kö-

szönhetően a rend-

kívüli üzleti aktivitásunknak és a 

válság hatásainak enyhítése ér-

dekében végrehajtott intézkedé-

seknek.

– Ha tippelnem kellene, 
akkor a pandémiás helyze-
tet biztosan az okok közé 
sorolná…

– A Gazdaságvédelmi Akció-

terv végrehajtásában rendkí-

vül komoly szerep hárult ránk. 

A világjárvány negatív gazda-

sági hatásainak ellensúlyozásá-

ra még 2020-ban indított Ga-

rantiqa Krízis Garanciaprogram 

bevezetése, majd működtetése 

és kiterjesztése ugyanis érde-

mi segítséget jelentett a hazai 

mikro- kis- és közepes vállalko-

zásoknak. Csak ebben a prog-

ramban a Garantiqa 59 ezer da-

rab kezességvállalási szerződést 

kötött, amelynek eredményeként 

2745 milliárd forintot is megha-

ladó mértékű hitel került kihe-

lyezésre a kezességvállalásunk 

mellett. Nagyon büszkék va-

gyunk arra, és a Garantiqa mun-

katársait dicséri, hogy nemcsak 

gazdasági konjunktúra idején, 

hanem az elmúlt időszak nehéz-

ségeiben is sikerrel segítettük a 

vállalkozásokat.

– Mit jelent ez 
a siker a számok 
nyelvére lefordít-
va?

– 30 év, közel 600 

ezer szerződés és több 

mint 12 ezer milliárd 

forint összegű hitelhez 

nyújtott kezességválla-

lás... Ezek elég beszé-

des számok, és egyér-

telműen 

látszik be-

lőlük, hogy 

a Garantiqa 

a magyar-

országi piac, 

ezen belül is a 

pénzügyi szektor 

stabil szereplője, és nemzet-

közi összevetésben is megáll-

juk a helyünket. Van a garancia-

szervezetekre egy jó mutató, 

amely a különböző országokban 

a kezességvállalási portfólió 

GDP-hez mért arányát mutat-

ja. Évek óta stabilan dobogós 

helyen vagyunk ezen a listán 

az európai országok között. 

A Garantiqa kezességválla-

lási portfóliója a 2017-es, 

500 milliárdos szintről len-

dületesen bővült, 2019-ig 

több mint 200 milliárd 

forinttal. Majd a krízis-

hitelek iránti keres-

let eredményeként, a 

Garantiqa Krízis Ga-

ranciaprogramnak 

köszönhetően 2020-ban 512 mil-

liárdos bővülést realizáltunk, és 

ezzel bőven átléptük az 1000 

milliárdos szintet. 2021-ben 

651 milliárd forinttal bő-

vültünk, idén fél évkor 

pedig már 543 milliárd 

pluszban voltunk.

– Igazán im-
pozáns szá-
mok, de mit 
hoz a jövő?

– Ami rajtunk 

múlik, azt meg 

fogjuk tenni annak 

érdekében, hogy a 

hazai kkv-szektor fi-

nanszírozásában tovább-

ra is meghatározó szerep-

lők legyünk. Az elmúlt 30 év 

jól mutatja, hogy a Garantiqá-

ra, a kedvezményes, állami 

hátterű intézményi 

kezességvál-

lalásunkra 

szükség 

van, és ez a jövőben is minden 

bizonnyal így marad; a Garantiqa 

minden fejlődni képes kkv mellé 

oda szeretne állni a kezességvál-

lalással. Nem szabad elfelejteni 

azt sem, hogy évek óta komoly 

erőfeszítéseket teszünk az inno-

váció, a digitalizáció terén – na-

gyon fontosnak tartom, hogy a 

kezességvállalásokhoz kapcsoló-

dó adminisztrációs terheket mi-

nimálisra csökkentsük. Szép si-

kereket értünk el eddig is, hiszen 

mára ott tartunk, hogy a meg-

állapodásos termékkörben egy 

ügylet átlagos átfutási ideje más-

fél nap. Erre igazán büszkék le-

hetünk, és vagyunk is, de tovább 

kell haladnunk ezen az úton.

– Több mint tíz éve dol-
gozik a Garantiqánál, és 
hét éve vezeti a társasá-
got. Mire a legbüszkébb?

– Az utóbbi pár év teljesít-

ménye, a dinamikus bővülés, 

az ezermilliárdos nagyságrendű 

portfólió nagyon nagy elégedett-

séggel tölt el. Ismertségünk, elis-

mertségünk nő, nemcsak itthon, 

de Európa-szerte is. Az azonban 

a külső szemlélő számára talán 

már sokkal kevésbé érzékelhető, 

hogy a nagyszerű eredmények 

mögött milyen sok munka van. 

Kezdve a digitalizációs eredmé-

nyeinktől egészen az európai 

szervekkel folytatott gyümöl-

csöző együttműködése-

inkig, például a COSME 

vagy az InvestEU prog-

ramig. Szóval a kiugró, 

évről évre rekordokat 

döntő eredménye-

ink mögött egy 

nagyon lelkes, 

odaadó, ki-

váló szakmai 

munkát végző 

csapat áll. Egy 

olyan csapat, 

ahol a fluktuáció a 

piaci átlagot messze 

alulmúlja. Ez a Garan-

tiqa csapata – rájuk va-

gyok a legbüszkébb!

DR. BÚZA ÉVA: 

A Garantiqa a 

magyarországi 

piac, ezen belül is a 

pénzügyi szektor stabil 

szereplője, és nemzetközi 

összevetésben is 

megálljuk a helyünket.
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és mégg keevvééésbbéé 

dett. AA jjubiileeuuumimi 
tált hitteelállooommmáánynynyy 
tot, a poortffóóló iióió  
a 2500 mmilliiáárrrddoot.t. 

k. Csak eebbenn a pprorog-

a Garantitiqa 599 9 ezzzzeerr da-

sségvállaalási szzzerrrzzőődést 

melynek eeredmmménnnyyeeként 

liárd forinttoto  is memeegghha-

rtékű hitell kerüülltt kkkiiheeh -

a kezesséégvgválllaalááássuunk 

Nagyon büüszszkéékk vvava--

rra, és a GGarannttiqqaaa mmunu -

dicséri, hogogy nnneemmmccm saak 

gi konjunnkkttúrúrúraa ididdeejéénn,,

az elmlmúúlúlúlttt idididősszzazaakk neehéhéz-

n is sikekekerrel sseggegítíítí etetettütük kkk a 

ásokat.

t jejellent ezz 
a számokkkk 
e lefordíít-t--

év, közel 660000 

rződés és ttööbb 

ezer milliárd 

szegű hitelheezz z 

kezességvvállálálllal -

k elég beseszzé-

mok, és egyyééré -

telműeennn

látszik k k beb -

lőlük, hhogy y

a Gararaanntiqa a 

a maggygyarr--

orszáággi piiaac, 

ezen bbeelüll is a 

pénzzüggyi sszekttoorr 

ereplője,e, éss nemzmzet-

zevetésbbenenn is megáálll --

yünket. Vann aa garanciciaaa-a

tekre egy jó mmutató, 

különböző ororszszs ágokbann

égvállalási poortrtfófólió 

z mért arányát mututat-

óótat  stabilan doobbogógós s

aggyunk ezen a lilists ánán 

paiai országok közözött. 

tiqqa a kek zességválllaa-

óliójaa aa 2017-es, 

árdoss sszizintről len-

n bővüültlt,, 2019-ig 

nt 200 millliáiárdrd 

Majd a krízis--

ánti keres-

ményeként, a 

a Krízis Ga-

ogramnak 

kökökööszönhetőőtőőőenenee  2020-0-babababannnnn nn n 51551512 2 2 mil-

liárárárá dododdos s bőb vüülélééléstss  reaalizááltltunk,k, éés 

ezezeze zezezezelll bőb vveeeen n átléptükük az 11000  

mmimm lllliárddosossso  szintet. 20202212111-b-b- enn 

6511 mmmmimm lliárd forinttall bbbőő-őő

vüültltltlttünk, idédénnnn féfél évévkoooor rr

pepeeeedidd g mámár rrr 545 3 mim lliáááárddr  

plpllusususuu zban voltunkk.

– Iggaza án iim-m---
pooooozázánss szá--
mooookk, dddde e e miitt 
hooooooozzz zz a a jöjöjöjövőv ?

–––––– Ammi ii rar jtunkk 

múúúlillililik,k  azt meg 

fofofff gjjuukukukuk tenni annakak 

érérrrrddedd kékékékééében,n, hhogy aa

hhhahazaaazai i kkkv-v-v-v-szektor fi-

nannaaaanananssnnn zízíííroror zázásssábaan továbbbb---

raraaaa iiss mmmegghghg atatatttttááároozozó ó ó ó szereep--

lőlőlőlők k lellegygygygygyüünününnü kkk.k AAAAzzzz zzz elelmúmúmúmúlt 30 éév 

jjójójójjój l mmmumumutatjtjjja,a, hhoogogy a GaG raantiqqá--á

raraa,, a kekkekkekekedvvd ezezméméém nynyese , állaami 

hháh ttttererererű űű inntét zmményii 

kkekk zezesssségéggvávál-

lalaalálálálásusus nknkrarara 

ssszszükükséégg 

vaann, és ez a jövőbeen is minden 

bbibizozonnyal így mararadd; a Garantiqa 

minden fejlődndnii kéképes kkv mellé 

ododaa szszereretetnene állni a kezességvál-

lalálásss al. Nem szabad elfelejteni 

azazt sesem,m  hogy évek óta komoly 

erőfeszítéseekeket teszünk az inno-

váváció, aa ddigitalizáció terén – na-

gyyon ffoontosnak tartom, hogy a 

kekezesséégvállalásokhoz kapcsoló-

dódó admminisztrációs terheket mi-

nimámálisra csökkentsük. Szép si-

kereket értünk el eddig is, hiszen 

máárara ootttt tartunk, hogy a meg-

áállalapopodád sos s tetermékkörben egy 

ügylet áátltlagos áátft utási ideje más-

fél nap. EErrrree iigazán büszkék le-

hetünk, és vagyunk is, de tovább 

kell haladnunk ezen az úton.

– Több mint tíz éve dol-
gozik a Garantiqánál, és 
hét éve vezeti a társasá-
gogogog t.t. Mire e a legbüszkébb?

– AAzAAz utóbbi pápárr év teljesít-

ménynyyee,e  a dinamikikuus bővülés, 

azaz eezermilliárárdodos nagyságrendű 

poporrtfólió naagygyono  nagy elégedett-

séééséggggel tölt el. Issmem rtségünk, elis-

mmeerrtségünk nő, nneme csak itthon, 

dde EEurópa-szerte iis. Az azonban

a a kükülső szemlélő sszámára talán 

mmár r sokkal kevésbbé érzékelhető, 

hhogygy a nagyszerű eredmények 

mmöggött milyen sokk munka van. 

KeKezzdve a digitalizáációs eredmé-

nyyeinktől egészeen az európai 

sszervekkel folyytatott gyümöl-

csöző együtttmműködése-

inkig, példáául a COSME 

vagy az InnvestEU prog-

ramig. SSzóval a kiugró, 

évről éévre rekordokat 

dönttő eredménye-

inkk mögött egy 

nnagyon lelkes, 

oodaadó, ki-

vváló szakmai 

munkát végző 

csapat áll. Egy 

olyan csapat, 

ahol a fluktuáció a 

pip aci átlagot messze 

alalululmúlja. Ez a Garan-

tiqaa ccsapata – rájuk va-

gyokk aa legbüszkébb!

TÖRTÉNELMI MAGASLATOKBAN A 30 ÉVES ÉVFORDULÓN

„A CSAPATRA VAGYOK 
A LEGBÜSZKÉBB!”
DR. BÚZA ÉVA, A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA
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FOKOZOTT ÉS INTENZÍV KAPCSOLATTARTÁST JAVASOL A BANKI TANÁCSADÓKKAL AZ OTP BANK SZAKEMBERE

„MINDENKINEK ÉRDEMES 

 

 

Nyisson 
vállalkozói 
számlát az OTP Banknál!
Most 0 Ft számlavezetési díjjal.
A következő lépés. OTP Bank.

Vállalkozói számla 6 hónapon keresztül 0 Ft számlavezetési díjjal igényelhető bankfióki számlanyitás, vagy 12 hónapon keresztül a www.otpbusiness.hu-n indított online számlanyitás esetén. Az akció időtartama: 
2022.11.02–12.31. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja. További részletekről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján 
(www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

OTP_nagybanki_0Ft_236x159_5.indd   1 2022. 11. 30.   13:49

MAGYARORSZÁG  „Sajnos mi sem látunk a jövő-
be, ám ahhoz minden segítséget megadhatunk a 
partnereinknek, hogy felkészülhessenek a bizony-
talanságokból fakadó nehézségekre” – mondja 
lapunknak Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank 
MKV-területének vezetője, akivel a jelenlegi gaz-
dasági helyzet sajátosságairól, valamint a felelős-
ségteljes vállalkozások jellemzőiről beszélgettünk. 
[GARANTIQA]

– Hogyan hatott a mikro- 
és kisvállalkozások hitel-
igényére a romló gazdasági 
környezet?

– Bár jelenleg számos bizony-

talanság nehezíti a vállalati dön-

téshozók életét, elég csak az 

inflációt említeni, ám az elmúlt fél-

egy évben a mikro- és kisvállal-

kozások hitelkereslete nem csök-

kent, sőt többletigény jelentkezett. 

A cégek most elsősorban az át-

meneti fizetési nehézségeik áthi-

dalásához keresnek folyószámla- 

és forgóeszközhiteleket kedvező 

feltételekkel, a kamatkörnyezet 

változása miatt. A folyószámlahi-

tel-kereteiket láthatóan nagyobb 

arányban kihasználják a gazda-

sági társaságok, mint korábban. 

A beruházási hitelek esetében 

azonban már óvatosabbak a cé-

gek a gazdasági előrejelzésekkel 

és bizonytalanságokkal kapcso-

latos félelmek és várakozások 

hatására. Több, az energiahaté-

konyság javítását célzó konstruk-

ció is elérhetővé vált számukra, 

az igénybeadások száma azon-

ban egyelőre elmarad a várako-

zásainktól. Sok a folyamatban 

lévő tárgyalás, de ezen hitelkonst-

rukciók előkészítése és megala-

pozása több időt vesz igénybe, 

így érthető az óvatosság.

– Milyen finanszírozási 
konstrukciókat kínál az 
OTP ennek a vállalkozói 
körnek?

– Ki kell emelnem, hogy már 

régóta nem pusztán pénzügyi 

termékeket és szolgáltatásokat 

kínálunk partnereinknek, hanem 

olyan általános pénzügyi meg-

oldásokat, amelyekkel valóban 

megvalósíthatják céljaikat. En-

nek megfelelően a finanszírozás 

oldaláról teljes termékpalettával 

szolgálhatunk az érdeklődőknek, 

legyen szó folyószámlahitelről, át-

hidaló kölcsönről, forgóeszköz-

hitelről vagy valamilyen fejlesz-

tés pénzügyi hátteréről. De ehhez 

szervesen kapcsolódnak a pá-

lyázati lehetőségek, uniós és álla-

mi támogatások, a biztosítások, 

valamint a fizetési és számlázá-

si megoldások is – ezeket mind 

elérhetővé tesszük tanácsadóink 

révén partnereinknek, mert fontos 

számunkra az ügyfeleink kiszá-

mítható működése és megelé-

gedettsége. Ehhez persze arra 

is szükség van, hogy 

együtt gondolkodhas-

sunk ügyfeleinkkel, 

hiszen így tudjuk leg-

inkább az elvárásaik-

hoz és az igényeikhez 

igazítani a megoldá-

sainkat. Az olyan bi-

zonytalan gazdasági 

időszakokban, mint a 

jelenlegi, erre kiemelt 

szükség van, ezért 

arra biztatok minden 

vállalkozót, akinek 

nem várt nehézsé-

gekkel kell szembe-

néznie, hogy keresse 

fel tanácsadónkat, és 

egyeztessenek a lehetőségekről, 

a jövőbeli megoldásokról.

– Mi a prognózisa a 
banknak: mikortól javulhat-
nak a gazdasági körülmé-

nyek, kiváltképp a kamat-
szint és az infláció?

– Sajnos mi sem látunk a jö-

vőbe, ám ahhoz minden segítsé-

get megadhatunk a 

partnereinknek, hogy 

felkészülhessenek a 

bizonytalanságokból 

fakadó nehézségekre. 

Várakozásaink sze-

rint jövőre megtorpan 

a gazdasági növeke-

dés, a fő kérdés az, 

hogy elkerülhető-e 

egy enyhe recesszió, 

vagy egy mérsékelten 

nulla feletti ütemre 

lassul-e majd a gaz-

dasági növekedés. 

Bár a bizonytalan 

gazdasági kilátások 

miatt a vállalatok már 

elkezdték kapacitásbővítő beru-

házásaik visszafogását, de a vál-

lalati hitelnövekedést jelenleg több 

tényező is igen magas, 20 száza-

lék körüli szinten tartja. Egyrészt 

az infláció miatt ugyanakkora 

Ki kell emel-
nem, hogy már 
régóta nem 
pusztán pénz-
ügyi termékeket 
és szolgálta-
tásokat kíná-
lunk partnere-
inknek, hanem 
olyan általános 
pénzügyi meg-
oldásokat, ame-
lyekkel valóban 
megvalósíthat-
ják céljaikat.
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készletvolumen fenntartásának 

a finanszírozási igénye forintban 

kifejezve lényegesen magasabb. 

Emellett a készletvolumen is nő, 

hiszen az ellátási láncok problé-

mái miatt a cégek jóval maga-

sabb biztonsági készlettartalék 

raktározására kényszerülnek. Har-

madrészt pedig a gyenge forint 

miatt a korábbi devizahitelek át-

árazódnak. Jövőre ezen hatások 

várhatóan enyhülnek. Az infláció 

az év első negyedévében várha-

tóan eléri a csúcsot, ahonnan fo-

kozatosan mérséklődni fog. Az új 

valósághoz igazodó készletszin-

teket is elérik a vállalatok. Bár a 

jelenlegi, 18 százalékos vészhely-

zeti szintről nyilván elkezdődik 

majd a hazai kamatszint csökke-

nése, de ez a projektek időigénye 

– tervezés, finanszírozási lehető-

ségek felmérése, megvalósítás, 

hitellehívás – miatt csak érdemi 

csúszással hat a hitelkeresletre. 

A felsorolt tényezők pedig a zérus 

közelébe, vagy az alá lassuló 

gazdasági növekedéssel, illetve a 

magas kamatszint némi késés-

sel megérkező hatásával együtt 

10 százalék alá lassítják majd a 

vállalati hiteldinamikát. Összessé-

gében az olcsó források időszaka 

véget ért, a következő időszak-

ban csak magasabb kamatszin-

ten érhetők el források – még tá-

mogatott konstrukciók is –, mint 

a korábbi években.

– Miért érdemes élni a 
hitelgarancia lehetőségé-
vel?

– A hitelgarancia mindig is 

egyfajta katalizátora volt a fej-

lődésnek és a gazdasági növe-

kedésnek, hiszen ha egy kis-

vállalkozás fejlesztene vagy a 

mindennapi működését stabilizál-

ná, ám az ehhez szükséges for-

rásért önerőből, saját vagyoná-

ból nem tud fedezetet felajánlani, 

óriási segítséget jelent számá-

ra, hogy szolgáltatásként vehe-

ti igénybe a kezességet. Mindez 

persze nem is csak a kezdő vál-

lalkozások eszköze lehet – ame-

lyeknél természetes, hogy még 

nincs saját eszközállományuk –, 

hanem bármely vállalkozásnak 

megoldást jelent a garanciaszol-

gáltatás. Fontos számunkra – lát-

va a jelentős vállalkozói igényt, 

ami jelentkezik a kezesség igény-

bevételére –, hogy minden hitel-

konstrukciónkhoz rendelkezésre 

álljon ez a szolgáltatás. Hosszú 

évek óta stabil partnerként szá-

mítunk a garantőrintézményekre, 

az általuk nyújtott szolgáltatást 

értékként kezeljük.

– Milyen alapvető pénz-
ügyi tanácsokat fogal-

ELŐRE GONDOLKODNIA”

Szükség 
van arra, hogy 
együtt gondol-
kodhassunk 
ügyfeleink-
kel, hiszen így 
tudjuk legin-
kább az elvá-
rásaikhoz és 
az igényeikhez 
igazítani a meg-
oldásainkat.

maznának meg a jelenlegi 
helyzetben a mikro-, kis-
vállalkozásoknak?

– A legfontosabb, hogy a gyor-

san változó gazdasági környe-

zetben alaposan vegyék górcső 

alá saját vállalkozásuk pénzügyi 

helyzetét és lehetőségeit. Fon-

tos, hogy a vállalkozás partnerei-

vel – beszállítóival, vevőivel – fo-

lyamatosan legyen kapcsolat és 

párbeszéd, hogy a cégek közötti 

esetleges nehézségekre időben, 

közösen fel tudjanak készülni. 

Mindenkinek érdemes előregon-

dolkodnia. Meglévő hitelek ese-

tében érdemes figyelni a szer-

ződéses kötelezettségekre és a 

lejárati dátumra, hogy 

ezek teljesítése vagy 

az ezekre való felké-

szülés ne sérüljön. A 

szerződés meghosz-

szabbítása, megújí-

tása esetén érdemes 

már a lejárat előtt 60-

90 nappal találkozni 

a banki kapcsolattar-

tóval az új lehetősé-

gek megbeszélése 

és egyeztetése miatt. 

Új hitelfelvétel ese-

tén is érdemes minél hamarabb 

felvenni a kapcsolatot a bank-

kal, hogy közös megállapodás és 

a feltételek egyeztetése alapján 

mihamarabb kide-

rüljön, mik a vállal-

kozás lehetőségei a 

hitelfelvétel kapcsán. 

Beruházások ese-

tében két dologban 

érdemes gondolkod-

ni: a versenyképes-

ség fenntartásában 

és növelésében – hi-

szen ez a válság utá-

ni pozíciót alapozhat-

ja meg –, valamint az 

energiahatékonyság 

javításában, ami akár azonnali 

könnyítést jelenthet a rezsiköltsé-

gek előteremtésében. Ha a kettő 

együtt tud érvényesülni, az jelen-

tősen javíthatja a hatékonyságot 

és az eredményt. Ám bármilyen 

fejlesztésről is legyen szó, fontos 

azt is megvizsgálni, hogy meny-

nyi idő alatt térül meg a beru-

házás a vállalkozás eredményé-

ből. Összességében fokozottabb 

kapcsolattartást javaslok minden 

vállalkozásnak a banki kapcso-

lattartójával, hiszen az átmeneti 

kihívások, illetve a növekedési cé-

lok és tervek kapcsán is segíthet-

nek szakértőink számba venni a 

lehetőségeket. Így megelőzhetők 

az előre nem várt nehézségek, 

továbbá könnyebben tervezhetők 

és előkészíthetők a fejlesztési el-

képzelések is.

DANCSNÉ 

ENGLER BERNADETT: 

Arra biztatok minden vállalkozót, 

akinek nem várt nehézségekkel 

kell szembenéznie, hogy keresse 

fel tanácsadónkat, és egyeztes-

senek a lehetőségekről, a 

jövőbeli megoldásokról.

CSNÉ 

LER BERNADETT: 

biztatok minden vállalkozót, 

k nem várt nehézségekkel 

zembenéznie, hogy keresse 

nácsadónkat, és egyeztes-

k a lehetőségekről, a 

eli megoldásokról.
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ENERGIA  |  A FENNTARTHATÓ JÖVÕÉRT

AZ ALTERNATÍV ENERGIA TERMÉSZETRAJZÁNAK ALAPVETÉSEIRŐL

VAN, AKI TISZTÁN SZERETI
MAGYARORSZÁG A rezsiválság beköszönte óta úton-útfélen az 
alternatív energiaforrások felkutatásának, illetve az energiafor-
rások diverzifi kálásának fontosságáról hallani. A témák mindig is 
kiemelt fontossággal bírtak, de az orosz-ukrán háború elindulá-
sával párhuzamosan rohamtempóban nőtt meg a jelentőségük. 
Ezért nem árt tisztában lenni az alapokkal, és megérteni, mi 
számít tulajdonképpen alternatív energiának. [GARANTIQA]

Az első definíció röviden úgy szól, hogy 

alternatív energia az, ami természeti je-

lenségek kölcsönhatásából nyerhető ki, 

éppen ezért „tiszta energiának” minősül. 

Ilyen például a napenergia, a vízener-

gia, a szélenergia, a geotermikus ener-

gia vagy a biomassza is. A második 

fontos meghatározás a megújuló ener-

giaforrásokról szól, ezek olyan termé-

szeti jelenségek, amelyekből az energia 

úgy nyerhető ki, hogy jelentősebb emberi 

beavatkozás nélkül legfeljebb 

néhány éven belül újraterme-

lődik. Ez tovább szűkíthe-

tő úgy, hogy az alter-

natív energiaforrás az 

az energiahordo-

zó, amely a jelenleg 

használatos szén-

hidrogének helyett 

képes valamilyen 

energiát (hő-, moz-

gási, villamosenergia) biztosítani. 

De mi adja az alapvető jelentőségét az 

alternatív energiaforrásoknak? Egészen 

pontosan az, hogy a használatuk össz-

hangban van a fenntartható fejlődés 

alapelveivel, és nem okoznak környezet-

szennyezést. Merthogy a bolygó energia-

felhasználása hosszú ideje a leginkább 

a kőolajra, a földgázra, a szénre és az 

uránra épül, amik viszont nem a megúju-

ló energiafajták közé tartoznak. Ezzel az is 

a probléma, hogy a rendelkezésre álló 

készletek korlátozottak, újratermelésük-

re nincs lehetőség, belátható időn belül a 

készletek megújulása nem reális.

Ezzel szemben állnak tehát a folya-

matosan újratermelődő források, ame-

lyeknek az elvi előnyön (klímapozitív) túl 

egészen hétköznapi hasznuk is van a ha-

gyományos energiaforrásokhoz képest. 

Méghozzá az, hogy nem importfüggők, 

hanem mindenki számára elérhetők. Ez 

pedig az elszálló energiaárak korában 

közel sem elhanyagolható szempont.

Ha belekalkuláljuk a távfűtést is, akkor Magyarország a végső energiafelhasz-

nálásának 35-40 százalékát földgázból fedezi. A teljes gázellátásunk 85 

százaléka import. Hazánk 2021-ben 48 560 gigawattóra (GWh) villamos-

energiát használt fel. Ebből saját termelés 35 805 GWh volt. Az egyes 

energiaforrások közül továbbra is az atomenergia áll az első helyen 

15 990 GWh-val (44,7 százalék). A földgázé a második hely 9447 GWh-

val (26,4 százalék). Ezt követi a napenergia (10,6 százalék), a szén (8,6 

százalék), a biomassza (5,7 százalék) és a szélenergia (1,8 százalék).
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Ha belekalkuláljuk a távfűtést is, akkor Magyarország a végső energiafelhasz-

nálásának 35-40 százalékát földgázból fedezi. A teljes gázellátásunk 85 

százaléka import. Hazánk 2021-ben 48 560 gigawattóra (GWh) villamos-

energiát használt fel. Ebből saját termelés 35 805 GWh volt. Az egyes 

energiaforrások közül továbbra is az atomenergia áll az első helyen 

15 990 GWh-val (44,7 százalék). A földgázé a második hely 9447 GWh-

val (26,4 százalék). Ezt követi a napenergia (10,6 százalék), a szén (8,6 

százalék), a biomassza (5,7 százalék) és a szélenergia (1,8 százalék).

SZÉLENERGIA 
– MOZGÁSBAN HOZZÁK
A levegő mozgási energiája 

jelenti a forrást, ami a szél-

erőmű generátorát hajtja meg, 

így pedig lehetséges a közvetlen 

elektromos energia előállítása. 

Ehhez bizonyos földrajzi adott-

ságok is szükségesek: a szél-

erőművek telepítésénél feltétle-

nül szükséges az adott terület 

széljárásának tanulmányozá-

sa. Európa- szerte rendkí-

vül népszerű megújuló 

energiaforrás.

VÍZENERGIA 
– VALAMIT VISZ A VÍZ
A folyók áramló vizének energiá-

ját hasznosítják, leggyakrab-

ban vízerőművek segítségével. 

A turbinákra eresztett víz hely-

zeti energiája a turbinalapáto-

kat meghajtva a generátoron 

keresztül elektromos áramot 

termel. A világ megújuló ener-

giaforrásainak nagyon jelentős 

része származik a vízerőművek-

ből. Óriási előny, hogy képes fo-

lyamatosan energiát előállítani, 

szemben a nap- és szélerőmű-

vekkel. Ugyanakkor hatalmas 

költségekkel járó, sokszor a 

természet rendjét is megbontó 

beruházásokat (gátak, zsilipek, 

duzzasztás) igényel.

NAPENERGIA 
– FÉNYES JÖVŐ
A napsugárzásból kinyerhető 

energia. Többféle felhasználá-

si módja is lehet, úgymint foto-

elektromos (napcellák), kollekto-

ros (napkollektoros) és a passzív 

hőenergia (direkt sugárzás). A 

napenergia hasznosítása nem 

csak ipari körülmények között 

történhet, hiszen napkollekto-

rok és napelemek telepítésével 

a háztartások is gazdaságosan 

tudják használni. A legnagyobb 

korlátja ennek a tiszta és zöld-

energiának, hogy csak a napsü-

téses területeken és csak a nap-

sütéses órákban alkalmazható.

GEOTERMIKUS ENERGIA 
– MAGÁBÓL A MAGBÓL
A Föld belső magjából érke-

ző hőenergia. A közvetítő közeg 

a víz, így amíg víz van, addig 

szinte korlátlan ideig kinyerhe-

tő; olcsó és nagy hatékonyságú 

folyamat. Magyarország geoter-

mikus energiakészletei kielégí-

tőnek mondhatók, és egyre nő 

a felhasználásának mértéke is. 

Fűtési rendszerekben önállóan, 

vagy hőrásegítésre is kiválóan 

alkalmazható.

BIOMASSZA 
– MELLÉKESEN HASZNOS IS
A biomassza biológiai eredetű 

szerves anyag, amely növény-

termesztésben és erdészetben 

képződő melléktermékekből, ál-

lattenyésztésből, élelmiszeripar-

ból (növényolajiparból), illetve a 

kommunális és ipari hulladékok-

ból keletkezik. A szerves anya-

gok elrothasztásával bioenergia 

nyerhető ki: a szerves anyagból 

biometángáz keletkezik, ame-

lyet egy generátor segítségével 

elektromos árammá alakítanak 

az erő- és fűtőművek.
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A levegő mozgási energrgiáiáájaja 

jej lenti a a forrást, ami a szél-
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aa aaa fefeelhlhlhasasasasasasasasasasznznznzzz álálálááá ásáá ánánakak mmérértététététékekekekke iiiiis.s.s.ss.s.s  

FűFűFűFűFűFűFűFűFűFűFűFűtétéétéététtététésisisiisisisisisis rrrrenenenenenndsdsddsdsdsdsdsdssdsdsdddszezezezezezezezezeezezeezererererererererererrekbkbkbbenenenen öönánán llllóaóóaóaó n, 

vvavaavav gygygygy hhhhőrőrőrőrásásáásásásssegegegegegeegeggítítítítíttésésésésésésésé rerereree iiiisss kikkikikivááváváálóóóóólóóananananan 

alalkakak lmlmazazzazhahahahatótótótóóó.

NANAPEP NENERGRGIA 
– FÉFÉNYYESES JÖVŐŐ
A A nanapspsuggárzásbólól kkinyeyerhrhettőő 

enenerergig a.. TTöbbbfbfélélee e fefefefelhlhasaasasasznznznz álálálá ááá-á

sissi mmóddóddjajaj  is lehehet,t,t, úúúgygymimintnt ffotototo-o-o-

elelelelekekekeke trtrtt omommo ossos ((((nananapcpccelelellálálák)k), kollekktototto-

roroos s s (n(n(nn(nnaaapapkokokolllllekekektototorororros)s) ééss aa papasssszízívv v

hőhőenenerergigia a (d(dirirekke t t susugágáágárzrzrzásásáásáss).)).).) AAAA  

nanapepenenergrgia hasassznznnososo ítításásásása a aa neneneeeem mmm

cscsc akak iipapariri körülméméméééméééénynynynynynynynyyekkkekekeeeeeee kkközözözözzötötötött t t t

tötöt rttrttéénnénnnnnheheheheheehhehehet,tt,t,ttt,tt, hhhisisisisssiszezezzzezennnnnnnnn nanananananananananapkpkpkpkpkpkpkpkpkololololololololoo lelelelelelektktto-o-

rorororororororokkkkkkk kk éséséséésésésésés nnnnnnnnapapapapapapapeleleleleleele ememmememememememekekekekekekekekek ttttttttteleelelelelelelepepepepepepepepepeppepítííítítítíttítítésésésésésésévévévévévévévvvveleleleleleleel 

a aa háháhááháháhá tzttztztz ararara tátátásososok kk isisisisisss ggggggazazaazazazzdaddadadadadd sásásásságogogogoogogoggg sasasasasasasasaaas nnnnnnnnnn

tudjdjákák hhasasasasznznnznznználálálálálá nininninin .... A A AA lel gngngnagagggagyoyoobbbb 

kokokokorlrlrlrlátátátáátjajajaja eennnnnneekek aa ttisisztzta a és zöld-

iááá kk hh k ü

BIBIIIOMMOMASASASSZSZSZAA A 
––– MEMEMEMELLLLLLLLÉKÉKÉKKESESESESENENEN HHHASASASZNZNZNOSOSO IISSS
A AA bibiomomasasszszaa bibiolológógiaiaii ererededetetűű 

szsss erves anyag, amelyly nnövény-y

teermmesesesztztztésésésbebebenn ésé  erdrdésésze btben 

kékéképzpzpzpzpződődődődő ő memellllékéktetermrmékékekekbőbőbőll,l, ááál-ll-l-

llalatttttttttenenenenennyéyééyéyészszztétététésbsbsbbőlőlőlől,,,, élélélélelelelelmimimimiszszszszererereripipipparararar----

bóbóbóból l ll (n(n(n(növövövövénénénéné yoyoyoyoyoyolalalaaal jijijijjipapapapaaparbrbrbrbrbrbólólólóól),),),),), iiiilllllll etetetetvevevev aaa 

kokokokokokokokommmmmmmmmmmmmmmmununununununununáláláláálálálálisisisisisisis éééééés s s ipipiparararararrari iii i i huhuhuhuhuhhuh lllladadékékokok--

bóbóbóbóbóbóbólll l kekekekekek leleleleleetktktktktktkezezezezzikikikik.... A A A A szszszs ererere vevevess ananyaya-

gogogogok kk k kk elelleee rorororooththththasasasasasztztztztztztásásásásásásáváváváváváváá alalalal bbbbioioioioenenenenerererergigiggia a a

nynynyerererererererrheheheheheheetőtőőtőtőtőtőtő kkki:i:i: aa sssssssssssssssssszzeeeervrvr esesss aaaanynynyyagagagaga bóbóbóbóllll

bibibbib omomomomo etetetee ánánánáángágágáz zzz kekekekeleletktkezezikikikki ,, amamame-e-

lyl et egygy ggggenenenenererererátátátátorororo sssegegegegítítítítí sésééségégégéégévevevev ll l 

elelekektrtromomosos árarammm á á ala akkítítanaka  

őő éé fffűtűűtőőő űű kk

MAGYARORSZÁG Az alternatív energiaforrások környezet-
károsító hatása elenyésző a fosszilis energiahordozókhoz 
képest. További általános jellemzőjük, hogy generációkon át 
kinyerhetők a természetből. A jövőbeni cél, hogy ezek ottho-
ni körülmények között is használhatók legyenek. [GARANTIQA]

AZ ÖT LEGFONTOSABB MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSRÓL

NYER, AKI KINYER

A korhoz illeszkedően

Magasan a legjobbak
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ÍGY ÉLIK MEG A REZSIDRÁGULÁST A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK

ÁRRAL SZEMBEN
MAGYARORSZÁG  A nyári leállás után valódi mé-
lyütéssel ért fel, hogy októberben több százezres 
áramszámlát postáztak a budapesti Kukta kifőzdé-
nek. A cég ügyvezetője, Papp Gábor fel is kereste 
a szolgáltató ügyfélszolgálatát, ahol elmondták: 
hiába voltak üzemen kívül, az átalánydíj úgy meg-
ugrott augusztusban, hogy a végösszeg nem téve-
dés. [GARANTIQA]

A Kukta nem várta ölbe tett kéz-

zel a telet, és egyrészt gondos 

spórolásba kezdett, másrészt az 

előremenekülés taktikáját válasz-

totta.

VISSZAKERÜLT A TETŐ 
A FAZÉKRA
Az ügyvezető azt mondta, min-

den olyan részletre megpróbál-

nak figyelni, amitől energiameg-

takarítás várható. „Hamarabb 

bejövünk dolgozni, és megkezd-

jük a főzést, hogy alacsonyabb 

fokozaton is elkészüljön a menü 

délre. De az is mániám lett, hogy 

lefedjem a fazekakat: visszake-

rültek a fedők a lábasokra, úgy 

hamarabb megfő az étel” – so-

rolta a praktikus intézkedéseket 

Papp Gábor.

De ez csak az egyik straté-

gia a túlélésre. Természetesen az 

áremelés se maradt el, amit az 

ügyvezető őszintén bán.

„Kétszeres, háromszoros drá-

gulást hajtottunk végre, ami egy-

szerűen elkerülhetetlen volt. Enél-

kül nem maradnánk talpon, így 

viszont, remélem, átvészeljük a 

telet” – mondta az ügyvezető.

A célok nem merülnek ki ennyi-

ben: a Kukta bővülni is akar, fel is 

vett egy új embert. Emögött az a 

logika, hogy ha többeket tud meg-

szólítani, mert a kínálatát is széle-

síti, kiterjedtebb vásárlóközönség 

„tudja eltartani” az éttermet.

„Meglátjuk, hogy sikerül, de 

szeretnénk frissíteni az étlapunkat 

desszertekkel és többféle menü-

vel, hogy ne fogyjon el fél egyre a 

választék” – zárta a beszélgeté-

sünket a kifőzde vezetője.

KÉSŐBB KEZDENEK, 
HAMARABB ZÁRNAK
Tinnyén a helyi gumist, Istvánt 

mindenki ismeri. A téli szezonra 

készülve ő is kiköttette a gázt, és 

csak villamos energiát használ a 

műhelyében. Fontolgatott ener-

getikai beruházást, hogy korsze-

rűsítse a berendezéseit, de végül 

elállt tőle. „Iszonyatosan felsza-

ladtak az árak, nem beszélve a 

várólistákról. Mire sikerült volna 

napelemhez jutni, már javában hi-

degek jártak” – elevenítette fel a 

közelmúltat.

Így egyelőre marad a jól bevált 

elektromos panel és a neonlám-

pa. Változtattak ugyanakkor a 

nyitvatartásukon is: akkor fogad-

ják a járműtulajdonosokat, amikor 

világos van. Később kezdenek és 

hamarabb zárnak, cserébe keve-

sebbet kell világítani. Az áreme-

lést az ő cége sem tudta elkerülni 

– volt, hogy napon belül kétszer 

is drágult a szerelés díja –, illetve 

a fiai is beszálltak a munkavég-

zésbe, hogy kevesebbet kelljen 

munkaerőre költeni.

SPÓROLÁSI TIPPEK – HŐKAMERÁTÓL 

AZ ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOKIG

SOK KICSI TÉNYLEG 
SOKRA MEGY
MAGYARORSZÁG  A rezsiköltségek elszállása 
mindenkit érint, de a nyilvánosságban a háztar-
tások érintettsége kapott nagyobb hangsúlyt. 
Pedig a vállalkozói szféra ugyancsak kitett az 
energiaköltségek alakulásának, pláne, hogy a 
mérsékelt rezsicsökkentés csak a legkisebb 
cégek számára érhető el. A felhasználás visz-
szaszorításával viszont tetemes összeg taka-
rítható meg. A kérdés már csak az: hogyan? 
[GARANTIQA]

A legnagyobb hatással bíró 

spórolási tipp az energetikai 

beruházás. Elsőre talán a spó-

rolás logikájával szembemenő 

megoldásnak tűnhet, mivel jó-

kora kiadással járhat – egyút-

tal számos adókedvezménnyel 

is –, de fontos észben tartani, 

hogy rövid időn belül megté-

rülő fejlesztésről van szó. Oly-

annyira, hogy nem feltétlenül 

csak államilag támogatott fi-

nanszírozást érdemes bevon-

ni, hanem adott esetben akár 

piacit is. A világítás korszerű-

sítése például 3-6 hónap alatt 

visszahozza az árát. A hőszi-

vattyúk beépítése, a légtech-

nikai optimalizálás is rendkívü-

li fontosságú, ahogy a gyártó 

cégeknél a hulladékhőre át-

tett fókusz, vagy a fűtés-hűtés 

technika korszerűsítése is. De 

nem feltétlenül csak az alap-

vető infrastruktúra korszerűsí-

tésében érdemes gondolkodni 

– akár egyetlen termelési sor 

optimalizálásával is sokat lehet 

spórolni.

AUDITTAL ÉS KÖZÖS 
GONDOLKODÁSSAL
Minden esetben az első lépés 

egy energetikai audit, ami ré-

vén optimalizálhatjuk a folya-

matokat. Napelemet példá-

ul csak akkor jó telepíteni, ha 

már a cégen belüli költség-

csökkentés megtörtént: a ki-

sebb energiaigényt ugyanis 

kevesebb napelemmel kell el-

látni, így a pazarlás is meg-

szűnhet.

Aki inkább kisebb lépték-

ben spórolna, annak sem kell 

csüggednie, ugyanis sok kicsi 

tényleg sokra megy. Akár az is 

lehet megoldás – főleg kis cé-

gek esetén –, ha megfelelően 

motiválják a munkatársakat az 

energiahatékony munkavég-

zésre. Van olyan működő vál-

lalkozás, ahol év végi jutalom 

jár, amennyiben a dolgozók bi-

zonyos százalékot meg tudnak 

spórolni a rezsin. A szakembe-

rek szerint a dolgozói hozzáál-

láson több millió forint múlhat.

A TECHNIKA IS SEGÍTHET
Éppen ezért minden esetben 

prioritás kiszűrni, hogy az ál-

talunk működtetett rendszer-

ben hol vannak a gyenge pon-

tok. A cégek egy jókora része 

nincs pontosan tisztában vele, 

hogy mennyi energiát fogyaszt. 

Ennek feltárásához első kör-

ben egy Excel-táblázat is elég. 

Az áram- és a gázszámla 

azonban csak az egyik része 

az energiaköltségeknek. Egy 

rosszul szigetelt épület pél-

dául indokolatlanul magas fű-

tésszámlához vezethet. Ezért 

érdemes lehet hőkamerás di-

agnosztikát alkalmazni, hogy 

beazonosíthatóvá váljanak az 

energetikai szempontból prob-

lémás részek.

Muszáj valamit kifőzni



8 |  II. SZÁM  |  2022. DECEMBER HITELGARANCIA KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI LAPJA

ENERGIA | A FENNTARTHATÓ JÖVÕÉRT

Kiadja: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.

Felelős kiadó: dr. Búza Éva vezérigazgató | www.garantiqa.hu

Kis- és Középvállalkozások Üzleti Lapja | Alapítva: 2015Az          tagja

KÜLÖNSZÁM

IMPRESSZUM

Hitelgarancia

KISOKOS AZ ALTERNATÍV ENERGIÁKKAL KAPCSOLATOS SZAKPOLITIKAI TÁMOGATÁSOKRÓL

AZ ENERGIAHATÉKONY 
OTTHONOKÉRT
MAGYARORSZÁG Az alternatív energiákkal kapcsola-
tos támogatásokat vettük sorra két energetikai szak-
értő segítségével. Megvizsgáltuk azt is, hogy 
milyen irányelvek alakítják a támogatási rend-
szert, illetve kiderítettük, mekkora az alter-
natív energiaforrások iránti igény. [GARANTIQA]

KKAL KAPCSOLATOS SZAKPOLITIKAI TÁMOGATÁSOKRÓL

al kapcsola-
tikai szak-
gy 
nd-
-
]

Magyarországnak mi az energia-
hatékonysággal és a megújuló 
energiákkal kapcsolatos straté-
giája?

Illésné Szécsi Ilona, a Ma-
gyar Energiahatékonysági Intézet 
(MEHI) energiahatékonysági szak-
értője: 

– Két fontos stratégiánk van. Az egyik 

a Hosszú Távú Felújítási Stratégia, a má-

sik a Nemzeti Energiastratégia 2030. Az 

első stratégia átfogó célja megalapozni 

a fenntarthatóan üzemeltethető, energia- 

és költséghatékony hazai épületállomány 

elérését 2050-ig energiahatékonyság-, 

érték-, komfortnövelő és egészségjavító 

intézkedésekkel, megújuló energiahasz-

nosítással, valamint intelligens technoló-

giák alkalmazásával, amelyeknek kö-

szönhetően csökken az országos szintű 

primerenergia-felhasználás és szén-

dioxid-kibocsátás. Célként azt is megfo-

galmazza, hogy az energiahatékonyság 

elve valamennyi építőipari beavatkozás, 

beruházás, illetve a szemléletformálás te-

rületén kötelező szempont legyen, vagyis 

2050-re a közel nulla energiaigény-szint-

nek megfelelő épületek százalékos ará-

nya elérje a 90 százalékot.

Szilágyi László, a Magyar Nap-
elem Napkollektor Szövetség al-
elnöke: 

– A Nemzeti Energiastratégia 2030 

célja a hazai energiaellátás hosszú távú 

fenntarthatóságának, biztonságának és 

gazdasági versenyképességének bizto-

sítása, amelynek egyik fontos pillére a 

megújuló energiák részarányának növelé-

se. Ezenkívül a megújuló energiákra vo-

natkozó iránymutatást a Nemzeti Energia- 

és Klímaterv tartalmazza. Vállalásunk, 

hogy a megújuló részarányunk 21 száza-

lék legyen 2030-ra.

Ma milyen alternatív energiák-
kal kapcsolatos szakpolitikai tá-
mogatások léteznek?

Illésné Szécsi Ilona: Ha szak-

politikai támogatás alatt a lakosságnak 

nyújtott támogatást értjük, akkor ener-

giahatékonyságra és megújuló energiá-

ra is az otthonfelújítási támogatás vehető 

igénybe gyermeket nevelő családoknak, 

50 százalékos támogatásintenzitással, 

maximum 3 millió forintig. Ez a támoga-

tás 2022. december 31-éig hívható le, a 

meghosszabbításáról egyelőre nincs dön-

tés. Szakmai szervezetként azt szeret-

nénk elérni, hogy amennyiben meghosz-

szabbítják a támogatási időszakot, akkor 

a forrásokat csak energiahatékonysá-

got javító intézkedésekre lehessen költe-

ni, vagy legalább bónusszal jutalmazzák 

azokat, akik energetikai felújítást hajta-

nak végre. A falusi Családi Otthonterem-

tési Kedvezmény (CSOK) is igénybe ve-

hető energetikai korszerűsítésre, de itt 

sincs sem előírás, sem bónusz, ha valaki 

energetikai felújításra költ. Az elszámol-

ható költségek között szerepel a közpon-

ti fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve 

a megújuló energiaforrások alkalmazását 

is. A támogatás mértéke függ a gyerme-

kek számától és a használt lakás mini-

mális hasznos alapterületétől: minimum 

300 000 forint, maximum 10 millió forint. 

Ez a lehetőség szintén ez év végéig ér-

hető el.

Szilágyi László: Megújulóenergia- 

támogatásra a napelemes támogatás állt 

rendelkezésre 2022 év elején: rászorult-

sági alapon 2,2 millió forint értékű vissza 

nem térítendő támogatást lehetett kap-

ni 5 kW-os napelemes rendszerre, illet-

ve nyílászáróval és akkus energiatározó-

val 11 millió forintra lehetett pályázni. Az 

eredetileg 100 százalékos támogatás az 

elszálló költségek miatt módosult, és a 

nyerteseknek önerőre is szükségük van 

a kivitelezésnél. Közben október 31-én 

megszűnt a napelemek hálózatra táplálá-

sának lehetősége, azaz csak az kaphatja 

meg az eredeti feltételekkel a támogatott 

napelemet, aki azt október 31-éig igé-

nyelte a szolgáltatónál. Jelenleg nincs nyi-

tott pályázati lehetőség.

A támogatások mennyire köny-
nyítik meg a megújuló energiák 
elterjedését?

Illésné Szécsi Ilona: Mivel az 

említett támogatások már vagy kifu-

tottak, vagy december 31-éig kifutnak, 

nem segítik a felújításokat, ráadásul 

mindkét szubvenciót vállalt vagy meg-

lévő gyermek után lehet igényelni, azaz 

nem áll rendelkezésre mindenki számá-

ra. Pedig igény maximálisan lenne rájuk 

a rezsiemelés és az elavult épületállo-

mány miatt. Mivel a mélyfelújítások ko-

moly pénzügyi befektetést jelentenek, 

és jelenleg a hitelkamatok is nagyon 

magasak, tömeges energetikai felújítást 

csak vissza nem térítendő támogatást 

(is) tartalmazó pénzügyi ösztönző se-

gítségével lehet elérni. Fontos azonban, 

hogy a felújítási támogatásoknál eddig 

nem volt előírás az energiamegtakarítás, 

amin mindenképpen változtatni kellene, 

ha azt szeretnénk, hogy energiahaté-

konyságba fektessenek a háztartások. 

Másrészt nagyon fontos lenne, hogy a 

támogatások kiszámíthatóan rendelke-

zésre álljanak.

Szilágyi László: Az igényt jól mu-

tatja, hogy a napelemes visszatáplálás 

korlátozásának bejelentése után több 

mint százezer igénybejelentés érkezett 

pár héten belül. A támogatásoktól füg-

getlenül is nagyon magas az igény, de 

jelenleg a kormányzati korlátozások miatt 

ez nem tud megvalósulni.

Eljöhet az az időszak, ami-
kor nagyrészt megújuló energiát 
használunk majd?

Illésné Szécsi Ilona: Mielőtt meg-

újuló energiát használunk, nagyon fontos, 

hogy először az épület hőigényét csök-

kentsük hőszigeteléssel és nyílászárócse-

rével. Az „első az energiahatékonyság” 

elv – és a racionalitás – azt követeli meg, 

hogy a minimálisra csökkentett energia-

igényt fedezzük megújuló energiából.

Szilágyi László: A nemzetközi trend 

azt mutatja, hogy a jövőben akár kizárólag 

megújuló energiákkal is üzemeltethetők a 

városok, hiszen az energiaforrás kifogy-

hatatlan. A napenergia a leghatékonyabb 

energia, ami a fűtések elektrifikálásával, 

hőszivattyúkkal kombinálva komplex ener-

getikai megoldást biztosít a házaknak.

Az országos primerenergia-felhasz-

nálás körülbelül 40 százaléka köthető 

az épületek, egyharmada a háztartások 

energiafogyasztásához. A magyar lakó-

épületek közel kétharmada energetikai 

szempontból elavultnak számít, a háztar-

tások végső energiafogyasztásának 72-

74 százaléka fűtésre fordítódik Magyar-

országon, amely Európában az egyik 

legmagasabb.

A Magyar Kormány alapvetően két di-

rektíva alapján hoz vállalásokat a téma-

körben: az egyik az Európai Bizottság 

által 2021 folyamán előterjesztett Fit for 

55 EU-s klímacsomag, a másik pedig a 

Renewable Energy Directive II. (RED II.) 

irányelv, amely kiemelt célként határozza 

meg, hogy 2030-ra uniós szinten a teljes 

energiafogyasztáson belül 32 százalék le-

gyen a megújuló energiaforrásokból elő-

állított energia részaránya.

Illésné Szécsi Ilona Szilágyi László


