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Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném kifejezni köszönetemet elsősorban Rechnitzer János professzor irányába, 

aki a doktori tanulmányaim alatt szakmai segítségemre volt. Kezdetben a 

Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, majd jogutódja, a 

Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola keretén belül olyan publikálási és 

konferencia-részvételi lehetőségekhez jutottam hozzá, amelyek az ő segítsége nélkül 

nem valósultak volna meg. A disszertáció elkészültéhez szintén fontos 

iránymutatással szolgált.  

Köszönettel tartozom munkahelyem, a Regionális Fejlesztési Holding 

munkatársainak, akik a disszertáció elkészítése alatt kellő türelemmel voltak 

irántam, és a kérdőíves kutatás során kapcsolataikkal segítették a minél 

színvonalasabb eredmény létrehozását. Szintén hálás vagyok azoknak a 

vállalatvezetőknek és állami kockázati tőketársaságok képviselőinek, akik az 

empirikus kutatás során véleményükkel, idejükkel segítették a munkámat. Külön 

kiemelném Tóth Viktor és Goszták András erőfeszítéseit, akik a kockázati 

tőkebefektetések gyakorlati szakembereiként segítettek a megfelelő és számomra 

célravezető kérdések megfogalmazásában, illetve segítettek azoknak a 

vállalkozásoknak a megkeresésében, akik végül a kérdőíves kutatás alanyai lettek. A 

magyar kockázati tőkepiac empirikus vizsgálatához, és a dolgozat végső formájának 

kialakításához köszönöm Karsai Judit segítségét.  

Végül köszönettel tartozom mindazon Doktori Iskolai munkatársaknak (különös 

tekintettel Ivány Viktóriára), akik a disszertáció és a doktori fokozatszerzés 

adminisztratív hálójának kibogozásában segítettek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Bevezetés 

 

A kockázati tőkebefektetések gazdasági szerepének széles körű gazdasági irodalma van, 

amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a típusú finanszírozási forma megoldást 

jelent az innovatív, de nagy kockázattal rendelkező kis- és középvállalkozások piacán 

található finanszírozási rés betöltésére, egyidejűleg a gazdasági fejlődés motorjai is az 

így fellendülő vállalkozások (Gompers és Lerner 1999). Az elmúlt évtizedben ennek 

megfelelően a politikai célkitűzések közé is felkerült számos országban a kockázati 

tőkepiac állami támogatása. A támogatás egyik fő oka, hogy pontosan azok a kezdő 

szakaszban lévő vállalkozások jutnak így tőkéhez, akik egyébként ismerethiányban 

szenvednek az üzleti gondolkodás, a monitoring terén, és a szakmai befektetők ezeken a 

területeken nyújtanak többet, mint amit egy banki hiteltől kaphatna ugyanaz a 

vállalkozás (Berlin 1998). Másik fő előnye a kockázati tőkebefektetőknek, hogy 

képesek kezelni az információs aszimmetriából eredő hátrányokat mind a befektető és 

az alapkezelő, mind az alapkezelő és a célvállalkozások között. A szigorú ellenőrzési 

rend és a sikerorientált szerződési feltételek megtanítják a vállalkozásokat azokra az 

üzleti megoldásokra, amelyekre a későbbi finanszírozási formák igénybevétele során 

szükségük lesz, egyben a kockázati tőkebefektetéssel kialakított tőkestruktúra a 

vállalkozás értékének maximalizálására törekszik. Az alapkezelő által delegált 

érdekképviselők a vezetésben, a felügyelőbizottságban garantálják a megfelelő 

információáramlást a tulajdonosok között, és a finanszírozás is általában lépcsőzetes, 

vagyis az előre meghatározott mérföldkövek elérése után kerül sor a további 

tőkeemelésre (Gompers és Lerner 1999). Végül a kockázati tőkebefektetések 

bizonyítottan pozitívan hatnak a foglalkoztatásra és az innovációs potenciál által a 

versenyképesség növekedésére (Lerner 1999).  

 

A doktori disszertáció témája az állami szerepvállalás a kockázati tőkepiacon 

hazánkban. Jó néhány külföldi szerző foglalkozott már a téma egyes aspektusaival, 

vizsgálva a beavatkozás indokait, céljait, módszereit. Számos modellt alkottak meg arra 

nézve, hogy melyik megoldás a leghatékonyabb, ugyanakkor a szerzők elsősorban 

elméleti modelleket alkottak, és bizonyos változókat adottnak tekintettek, vagy 

figyelmen kívül hagytak (pl. Keuschnigg és Nielsen 2002). 

Dolgozatomnak két célja volt, egy kutatási kérdés köré szervezve: egyrészt szerettem 

volna modellezni, hogy a szekunder adatok alapján az államnak az egyes vállalati 
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életciklusokban milyen beavatkozási szerepköre van a kockázati tőkebefektetések 

ösztönzése kapcsán, másrészt célom volt bemutatni a magyar állami szerepvállalási 

politikát régiós összehasonlításban, értékelve annak pozitív és negatív tényezőit 

egyaránt, mindezt pedig az a kérdés hatotta át, hogy a magyar állam milyen igazolt 

hatást ért el a kockázati tőkepiac élénkítése terén.  

 

Az első fejezetben bemutatom a kutatási módszeremet és konkrét kutatási célomat, 

valamint a dolgozat hipotéziseit.  

Az egyes további fejezeteket a következő koncepció alapján építettem fel: először 

foglalkoztam a kockázati tőke fogalmával, definíciós kérdésekkel, majd áttértem a kis- 

és középvállalkozások helyzetelemzésére, végül mindehhez kapcsoltam az állam 

gazdasági szerepvállalásának egyes aspektusait, amely a dolgozat gerincét adja. Végül 

ismertettem az állami beavatkozás nemzetközi és regionális összefüggéseit, gyakorlatát. 

 

Ennek megfelelően a második fejezet, amely a szekunder adatok ismertetésére épül, és 

szintetizálja a kockázati tőkefinanszírozás és állami szerepvállalás kapcsolatával 

összefüggésben eddig megjelent szakirodalom főbb eredményeit, a kockázati tőke, mint 

jelenség fogalmának, definíciójának ismertetésével indul. Megállapítható, hogy a 

kockázati tőke iparága mintegy 30-40 éves múltra tekint vissza, és az első 20 évben 

gyakorlatilag az Egyesült Államokban volt kizárólagosan irodalma (Landström 2006). 

A fogalmi meghatározással a mai napig adós maradt a tudomány (Osman 2006, 

Gompers és Lerner 1999), de sok szerző igyekezett legalább egyes részterületeket 

definiálni (Fenn et al 1997, Makra 2008). Így a továbbiakban arra kell szorítkoznunk, 

hogy a kockázati tőke egyes jellemzőivel operáljunk a dolgozatban. 

 

Mivel fontos volt számomra annak kutatása, hogy az állami finanszírozás a 

céltársaságok mely életszakaszát érinti, fontosnak tartottam a kis- és 

középvállalkozások elemzése során részletesebben kitérni a fontosabb életciklus 

modellekre, amelyek a finanszírozási ciklusokhoz is köthetők (Adizes, Greiner és 

Damodaran munkájával foglalkoztam részletesen). 

A második fejezet végén ismertetem a főbb elméleteket az állami beavatkozás mellett és 

ellen egyaránt. Célom volt ezen a területen a szakirodalom teljes feltérképezése, 

mindazonáltal kihagytam a részletes ismertetésből azokat a publikációkat, amelyek a 

közgazdasági elméleti modellek matematikai leírásával foglalkoztak.  
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A fejezetnek célja volt egyben annak bemutatása, hogy az állami beavatkozás a piacra 

bizonyos mértékű torzító hatással van, ezért nagy hangsúlyt fektettem az ezzel 

kapcsolatos szakirodalom érvrendszerének bemutatására. 

 

A harmadik fejezetben, amelyben a kutatás elméleti modelljének megalkotása volt a cél, 

kizárólag a magyar kockázati tőkepiaccal foglalkozom. Az előzőeknek megfelelően itt 

is a következő nagy egységekre osztottam a témát: kis- és középvállalkozások 

magyarországi helyzete, állam a kockázati tőke piacán. Olyan fontos szerzők munkáit 

vettem alapul, mint Karsai Judit, Osman Péter és Szerb László, akik a legjelentősebb 

kutatásokat és adatokat szolgáltatták eddig a magyar kockázati tőkeiparról. Ezekből, és 

az időközben megjelenő állami programok elemzéséből arra kerestem a választ, hogy a 

megvalósuló befektetések valóban hordozzák-e a kockázati tőkebefektetések fogalmi 

jellemzőit? 

Ugyanakkor a szekunder adatok elemzése ebben a mélységben már nem volt elég, így 

ebben a fejezetben mutatom be primer kutatásom eredményeit is, amelyekből a 

következőkre keresem a választ: 

- A magyar állami hátterű kockázati tőke milyen megkülönböztető 

tulajdonságokkal rendelkezik?  

- Megvalósítja-e a kitűzött gazdaságpolitikai célját?  

- Igazolható-e a piaci rés, és a finanszírozás ultima ratio volta? 

Ezen kérdések megválaszolásához egyrészt részletes piackutatást végeztem a 

megvalósult állami befektetések köréből, a szakfolyóiratok, cégközlöny-adatok és az 

érintett vállalkozások éves beszámolóiból összeállítottam az állami kockázati tőkével 

(vagy egyes esetekben inkább fejlesztő tőkével) érintett vállalkozások teljes listáját. 

Ezen lista birtokában és ismeretében végeztem kérdőíves és mélyinterjús primer 

kutatást. 

 

A negyedik fejezetben a megkerülhetetlen nemzetközi és regionális összehasonlítással 

foglalkoztam. A kézirat leadásakor javában zajló pénzügyi-gazdasági válságban egyre 

többet halljuk, hogy a magyar pénzpiacok (tőzsdei és valutaárfolyamok) a régióval 

együtt mozognak. Egy olyan nagy tőkét mozgató iparágnál, mint a kockázati tőke, 

szintén nem lehet eltekinteni a földrajzi determináltság következményeitől. A kutatás 

során feltételeztem, hogy a kockázati tőkének, mint iparágnak a jellemzői nagyrészt 

hasonlóságot fognak mutatni a régió országaiban, ugyanakkor szembesültem azzal a 
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ténnyel, hogy erre vonatkozó primer kutatásról a szakirodalom nem számol be. Ezért a 

regionális összefüggéseket helyettesítendő és kiegészítendő, két sikeres nemzetközi 

példát mutatok be az állami beavatkozással összefüggésben. Ennek a fejezetnek az 

elkészítésében nagyrészt az EVCA adatait használtam fel, az ezeket elemző publikációk 

közül pedig Karsai munkáját (Karsai 2008), ami a regionális piacra vonatkozó 

információkat illeti. Kiegészítettem ezen adatokat más szervezetek elemzéseivel is, mint 

az OECD és Deloitte. A nemzetközi sikertörténetek közül a két legismertebbet 

választottam: az Egyesült Államok példájánál leginkább a mindenki által ismert és 

idézett Lerner-elemzést (1999) vettem alapul, míg az izraeli állami kockázati 

tőkeprogram bemutatásánál a legtöbbet a témában publikáló Avnimelech 2000 után 

megjelent írásaiból merítettem.  

Szükségesnek láttam a helyzetelemzéshez egy olyan európai állam rövid értékelését is, 

amely ugyan nem régiós, de a kockázati tőkeipara a magyarhoz mintegy 10 évvel 

rendelkezik csak több tapasztalattal. Németország elemzését azért is látom 

szerencsésnek, mert magyar nyelven eddig kevés érdemi említésben szerepelnek, 

ugyanakkor a fejlődési irányok (ahogy a fejlődési gátak is) nagyban hasonlítanak a 

magyar piacon tapasztalhatókhoz.  

Olyan makrogazdasági környezetben, mint amilyen 2008–2009-ben tapasztalható 

világgazdasági szinten, kiemelkedő jelentősége van annak, hogy mely országok, mely 

régiók tudják a tőkét, a fejlesztő tőkét magukhoz vonzani. Figyelembe véve, hogy a 

nemzetközi összehasonlításokban Magyarország az adminisztratív és jogi előírások 

tekintetében Európa középmezőnyében foglal helyet (EVCA 2007), a kockázati tőke 

iparágának további, fokozott támogatása indokolt. 

 
Kérdésként merült fel azonban, hogy erre megoldás lehet-e az Európai Unió által meghirdetett JEREMIE-

program, illetve ennek részeként a magyar kormány kockázati tőke ösztönzésére 2009 elején elfogadott 

programja. A dolgozat előrehaladásával együtt (amelynek célja elsődlegesen egy ex ante elemzés 

elkészítése volt, tekintettel arra, hogy a kézirat lezárásnak időpontjában a program még nem rendelkezik 

értékelhető múlttal) a folyamatban lévő adatokból levonható következtetéseken túl, éppen a nemzetközi 

összehasonlítást felhasználva bizonyos előfeltételezésekkel lehet élni a program jövője tekintetében.
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1. A kutatás bemutatása 
 

1.1. A dolgozat hipotézisei 

 

Az értekezés címében felvázolt téma feldolgozásához a következő kutatási kérdésből 

indultam ki: 

Milyen sajátosságokkal bírnak Magyarországon az állami támogatással megvalósított 

kockázati tőkebefektetések? 

A téma feldolgozása során az volt a célom, hogy egyesítsem a különböző területeken 

(kockázati tőkebefektetések, kkv-k támogatása, állami támogatások) végzett kutatások 

eredményeit, és ezeket szintetizáljam és egészítsem ki az államnak a magyar kockázati 

tőkepiacon megvalósított közvetlen szerepvállalásának új aspektusával. 

 

A kutatások megkezdésekor a következő hipotézisekből indultam ki: 

 

H1. Az államnak a kockázati tőkepiacon való közvetlen részvétele torzító hatással 

van a piac egészére nézve.  

Az állami szerepvállalás nemzetközi megítélése kettős: egyfelől nincs olyan kutató, aki 

kategorikusan leírná, hogy az állam részvétele a piacon nélkülözhető. A beavatkozás 

formájáról azonban már komoly polémiák alakultak ki, amelyek gyakorlatilag egy szűk 

keresztmetszetben összpontosulnak: szükséges-e az állam közvetlen beavatkozása 

(Lerner 1999), vagy szorítkozzon a közvetett eszközökre (Florida és Smith 1993), azon 

belül is a lehető legkedvezőbb vállalkozási és innovációs körülmények megteremtésére 

(Storey és Tether 1998b).  

Az állami részvétellel kapcsolatban tehát elsősorban a beavatkozási formák vizsgálatára 

összpontosítottam. Részletesen vizsgálom, hogy milyen konkrét beavatkozási területei 

vannak az államnak, és azok milyen eredménnyel befolyásolják a kockázati tőke 

ösztönzését (Queen 2002) 

A nemzetközi irodalom publikált eredményei alapján érveket sorolok fel amellett, hogy 

Magyarországon a közvetlen beavatkozás miért ért el olyan eredményeket, amelyeket a 

mai statisztikai adatokból látunk (Karsai 2008a, HVCA 2002–2008), és milyen érvek 

szólnak a közvetett állami beavatkozási módok mellett.  
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H2. Magyarországon az állam nem kockázati tőkebefektetéseket, hanem a fejlesztő 

tőke egy speciális változatát valósítja meg.  

Bár nagyon sok szerző foglalkozik az állami beavatkozás egyes aspektusaival, még nem 

találtam olyan forrást, amely ezt a kérdést érdemben érintette volna. Attól, hogy valamit 

elnevezünk, már hordozza a fogalom sajátosságait? 

A kockázati tőke fogalmával azért foglalkoztam részletesen az első fejezetben, mert a 

többéves kutatásaim során egyre inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy amilyen 

típusú finanszírozást az államon keresztül a célvállalatok kaptak, az a kockázati 

tőkebefektetések számos ismérvével nem egyezik meg, sőt azokkal ellentétes (Murray 

és Marriot 1998).  

Ekkor fogalmazódott meg bennem az a kérdés, hogy ha a megvalósult ügyletek nem

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (NFTII) kapcsolt Kockázati Tőke Program 

arra hivatott, hogy az Európai Unió által meghirdetett és részben finanszírozott 

JEREMIE (Joint European Researches for Small and Medium Enterprizes) program 

forrásaihoz hozzáférjenek a magyar kis- és középvállalkozások. A program részleteit az 

EU már 2008 folyamán elfogadta, a program vázának felállítására magyar részről is sor 

 

kockázati tőkebefektetések, akkor mik? A dolgozatomban nem célom egy újabb 

befektetési kategória alkotása, csupán arra törekedtem, hogy bemutassam a számomra 

egyértelművé vált anomáliákat a magyar állami kockázati tőkepiacon, és 

megfogalmazzam a jelenlegi rendszer fejlesztésének lehetséges irányait a nemzetközi 

gyakorlat alapján. 

Minthogy nem az volt a dolgozat tárgya, hogy kategorizáljam a jelenlegi magyar 

gyakorlatot egy új tudományos definíció megalkotásával, ezért a hipotézis igazolásának 

részeként a fejlesztő tőke (developement capital) fogalmát is részleteznem és 

vizsgálnom kellett.  

Vizsgáltam a kutatás empirikus részében azt a tényt is, hogy az állami háttérrel 

finanszírozott befektetéseket a céltársaságok miként élik meg, és ezzel kutatási 

alátámasztást is nyert Karsai 2007-es tanulmánya, amely a kockázati tőke helyett 

egyfajta hitelezési tevékenységnek tekinti a magyarországi jelenséget (Karsai 2007b). 

 

H3. A magyar kockázati tőkeprogram célkitűzéseihez kialakított keretek nem 

illeszkednek a nemzetközi gyakorlatban kialakított „legjobb gyakorlatok” keretei 

közé. 
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került, a brüsszeli jóváhagyás is megtörtént, de a működés során mégiscsak komoly 

hiányosságok kerültek felszínre. A magyar kockázati tőkepiac állami hátterű 

intézményeit alapjaiban meghatározó program olyan jellemzőket mutat, amelyek a 

nemzetközi tapasztalatok szerint nem hatékony módon mozdítják elő a kockázati 

tőkepiacot.   

A dolgozat első leiratban egy ex ante elemzést tartalmazott, amely azonban az idő 

előrehaladtával önmagát beteljesítő jóslattá vált, így a megállapítások nagy része 

érvényes maradt, azonban arra a kérdésre, hogy a magyar kockázati tőkeprogram 

milyen jövőbeli irányt fog venni, a kézirat lezárásának idejéig nincs érvényes válasz... 

Az így kialakult értékelés során bemutatom, hogy a piaci alapon működő kockázati 

tőkealapokhoz képest milyen rendszert dolgozott ki a magyar állam a tőkealapok 

működtetésére, milyen formában kívánta motiválni a kockázati tőkealap-kezelőket. 

Összevetem a jelenleg tapasztalható folyamatokat a korábbi szakirodalommal (Karsai 

1999 és 2007), és a legfrissebb nemzetközi eredményekkel (Keuschnigg 2008).  

 

H4. A nemzetközi gyakorlatban megvalósuló állami kockázati tőkeprogramok 

részletszabályai nem tükrözik a piaci elvárásokat. 

Magyarország és általában a magyar gazdasági élet egyes jelenségei nehezen 

választhatók külön a kelet-közép-európai régiótól. Szükségesnek találtam megvizsgálni, 

hogy mindazok a jelenségek, amelyek az elmúlt 10-15 évben a magyar kockázati 

tőkepiacot jellemezték, megfigyelhetők-e a térség többi államában. Abból a 

feltételezésből indultam ki, hogy az egyes piacok szinkron jelenségeket produkálnak, 

nagyjából időben is egyszerre haladva a fejlődésben.  

Szükségesnek láttam egy olyan ország kockázati tőkés múltjának és mai gyakorlatának 

bemutatását, amely nem a régióba tartozik, de a gazdasági fejlődés ívében párhuzamok 

mutathatók ki a magyar gazdasággal, és főleg a pénzpiaci kultúrával. Németország 

kockázati tőkebefektetéseivel kapcsolatban magyar nyelven tanulmány még nem jelent 

meg, ezért az erről szóló részeket hiánypótlásnak is szánom.  

A hipotézisem a nemzetközi gyakorlat eredményeinek részletes megismerésén, illetve 

az egyes közgazdasági elméleteknek az állami támogatásokkal szemben 

megfogalmazott igényein alapul. A szakirodalom részletes elemzése nyomán ugyanis 

arra a következtetésre jutottam, hogy az elméleti szakemberek részletes, elvont és 

kevésbé elvont modelljei és pontosan vagy kevésbé árnyaltan megfogalmazott 
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elvárásaival szemben a megvalósuló állami támogatási programok kevéssé tükrözik 

vissza az elvárásokat.  

A hipotézist, amely nem a régiós jelenségekre, hanem elsősorban a már kockázati tőkés 

gyakorlattal rendelkező országokkal való összehasonlításra építettem, a történelmi-

gazdasági háttér elemzésére, az alkalmazott módszerek hasonlóságára alapoztam. 

Vizsgálati módszerem kizárólag a szekunder adatok elemzése volt. Kiemelném itt az 

amerikai SBIR programot (Lerner 1999) és annak tanulságait, valamint az izraeli 

YOZMA programot (Modena 2001, Murray 2002), amelyek a szakirodalomban 

egységesen a legeredményesebb állami támogatási programoknak számítanak. Közös 

jellemzőjük azonban, hogy az elemzők mindegyike (például Avnimelech 2009, vagy 

Gilson 2003) kiemeli, hogy a sajátos gazdasági-társadalmi jelenségek, és a programok 

időzítése nagy szerepet játszott abban, hogy pont ezek a támogatások lettek 

eredményesek.  

 

1.2. A kutatás módszerei 

 

Ha szűken értelmezzük a kockázati tőkebefektetéseket, akkor Magyarországon az 

iparág mintegy 10-15 éves múltra tekint vissza, relatíve kevés empirikusan vizsgálható 

megvalósult befektetéssel, amelyeknek kondíciói nagyrészt üzleti titkok. Ha azonban 

figyelembe vesszük azt is, hogy a doktori dolgozat témája az állami részvétellel 

megvalósuló kockázati tőkebefektetések körébe vont ügyletek, a statisztikailag is 

vizsgálható adatösszesség már igazolhatóvá teszi akár a kvantitatív eszközökkel történő 

elemzést is.  

 

Ugyanakkor már most fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem szokványos empirikus 

felmérés az, ami elkészült. A kockázati tőkével foglalkozó szakemberek tudják és 

tapasztalják, hogy a kis piac csak az egyik nehezítő eleme a kutatásnak, de ami igazán 

gátja a valódi eredményességnek, az a vállalatok elzárkózása a legsemlegesebb 

információszolgáltatástól is. A nagy mintavételen alapuló felmérésekhez szokott 

szakemberek számára talán megmosolyogtató lehet egy harmincas minta empirikus 

elemzése, ugyanakkor hangsúlyozottan figyelembe kell venni a történeti tényeket: nem 

valósult meg több beruházás az elmúlt 6 évben, mint 50, és nem voltak hajlandóak 

többen választ adni a kérdésekre, mint harminchárman!  
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A kutatási módszer megválasztásánál igyekeztem a téma és általában az iparág 

sajátosságai által behatárolt lehetőségek közül a legtöbb módszert felhasználni, így a 

szekunder adatok feldolgozása mellett primer kutatást is végezni, azon belül pedig mind 

kvantitatív eszközökkel, mind a kvalitatív terepkutatás módszerével közelebb jutni a 

hipotézisek alátámasztásához.  

 

A kutatás célja az elméleti modell igazolásán túl az is volt, hogy szülessen egy olyan 

primer kutatási eredmény, amely kizárólag az állami hátterű kockázati tőkebefektetések 

céltársasági oldalát vizsgálja. A szakirodalom jelentős része ugyanis elsősorban a 

befektetői döntésekkel és motivációkkal foglalkozik (például Dimov et al. 2007), a 

szűkebb témában megjelent irodalom pedig kizárólag angolszász tapasztalatokat mutat 

a céltársasági oldalról (Casson et al, 2008). 

 

A hipotézis és az elméleti modell megalkotása során a Magyar Kockázati és Magántőke 

Egyesület (HVCA), a European Venture Captial and Private Equity Association 

(EVCA), mint a két legnagyobb magántőke-kutatással foglalkozó társaság szekunder 

adatait vettem figyelembe, valamint a magyar kutatások eredményeit (Karsai 2008, 

Makra 2008, Ludányi 2001, Rácz 2004, Ács és Szerb 2007).   

A tudományos kutatás elméletének megfelelően a kvantitatív kutatás megkezdése előtt 

mélyinterjúk formájában megkerestem azokat a személyeket, akik szakmai tapasztalata 

alapján a kvantitatív kutatás kérdésköre megállapítható lett.  

A szakirodalom szekunder adatai alapján feltételeztem, hogy 2 befektetői és 2 

céltársasági mélyinterjú megadja azokat a kérdésköröket, amelyek nagyrészt fedik a 

szakirodalmi eredményeket, de iránymutatást adnak a hazai eltérések egyes területeit 

illetően. A kérdőíves kutatás lefolytatása és annak egyes nem várt eredményei okán a 

mélyinterjú-alanyokhoz két alkalommal jutottam el, hogy tisztázhassam a felmérés 

eredményeinek egyes okait.  

 

A kérdőív összeállításánál a dolgozat kutatási kérdéskörén belül maradva az alábbiakra 

szerettem volna választ kapni:  

1. Vajon a magyar állami kockázati tőkét igénybe vevők ugyanazokat a 

szempontokat tartják-e szem előtt a befektetési döntés 

meghozatalakor, mint amelyeket a külföldi tudományos kutatások 

szerint a piaci finanszírozást igénybe vevők? 
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Ehhez a kérdéshez a lehetséges válaszokat tehát előbb a különböző külföldi kutatások 

alapján kellett meghatároznom (Cumming 2005b, Eisenhardt 1989, Kaplan és 

Stromberg 2004, Zachariakis és Meyer 1995 és 1998).  Azért vettem alapul külföldi 

szakirodalmat, mert a magyar vonatkozású, kifejezetten döntéshozatallal kapcsolatos 

elemzést nem találtam, vagy a kérdések által lefedett terület elégtelen volt (Ludányi 

2001). 

 

2. Megvalósítja-e az állam azt a kitűzött célt, hogy valóban csak olyan 

társaságok kapnak finanszírozást, ahol a külső forrásbevonásnak 

nincs más lehetősége? 

A dolgozat elméleti kérdéseket tárgyaló fejezetében kifejtettek szerint az állam piaci 

viszonyokba való közvetlen beavatkozásának egyik legfontosabb indoka a piaci rések 

csökkentése. Ha tehát a válaszadók szerint az így kapott tőke nem helyettesíthető, akkor 

a cél teljesülni látszik. 

 

3. Az állami beavatkozás valóban elősegíti-e a piaci szereplők 

további/későbbi bevonását a piaci résekben?  

A korábban kifejtettek szerint számos ellenzője (Leleux és Surlemont 2003, Cumming 

2006), de még több támogatója van (Kneuschnigg és Nielsen 2001, Lerner 1999) az 

állami kockázati tőkeprogramoknak, amelyek egyik „mellékhatása” lehet, hogy az exit 

során valódi piaci szereplő szerzi meg a céltársaságot, vagy általában a kockázati 

tőkével való megismerkedés elősegíti az iparág egyre szélesebb körű elterjedését.  

 

A címzettek körének meghatározása során csak azokat a szereplőket vontam be a 

kutatásba, akik valamilyen formában állami hátterű kockázati tőkét kaptak, ők képezték 

tehát a teljes mintát

 A forrásokhoz az egyes társaságok (Regionális Fejlesztési Holding, Corvinus 

Kockázati Tőkealap-kezelő, Informatikai Kockázatit Tőkealap-kezelő, Start 

Tőkegarancia Zrt. …stb.) által a rendelkezésemre bocsátott címlista alapján jutottam el. 

A minta szűkítésénél egyetlen szempontot alkalmaztunk: a listákat rendelkezésemre 

bocsátóktól azt kértem, hogy szűrjék ki azokat a társaságokat, akik ugyan tőlük kaptak 

finanszírozást, de nem a kockázati tőkebefektetések körébe vonható ügylettípusokon 

. Ahogyan azt a fejezet elején is rögzítettem, ez a szám, tudniillik a 

teljes minta 50 céltársaságból áll, ők azok ma Magyarországon, akik állami forrásból 

kockázati tőkefinanszírozást kaptak az elmúlt 5-6 évben! 
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keresztül. Így jutottam hozzá ahhoz az 50-es listához, amelynél mindegyik társaságnál a 

gazdasági társaság vezetőjének személyesen kerül kiküldésre a kérdőív, és egy 

telefonbeszélgetés keretében annak oka és célja is tisztázásra került. Minden esetben 

arra kértem a kitöltőket, hogy a vállalat vezetője válaszoljon a kérdésekre, amelyet 

maradéktalanul teljesítettek is, igazolható a privát elektronikus forráson keresztül 

visszaérkezett kérdőíveknél.  

A kérdőívek visszaküldési aránya 66%-os volt, vagyis a kiküldött 50 kérdőívből 33 

érkezett vissza, de csak 30 volt értékelhető, mert a 3 kieső kérdőív kitöltői a 9. számú 

ellenőrző kérdésre „nem”-mel válaszoltak, vagyis jogviszonyt nem létesítettek a 

finanszírozók egyikével sem.   

Meg kell állapítani, hogy az elmúlt 5-8 évben megkötött ügyletek számához (ide értve a 

piaci finanszírozást kapottakat is) képest a kutatás reprezentatív, és a válaszok alacsony 

számának ellenére mindenképpen alkalmas arra, hogy bizonyos eltéréseket 

észlelhessünk a piaci szereplők és az állami szereplők és partnereik magatartása között. 

Ezeknek az eltéréseknek a további vizsgálata azonban a kvalitatív kutatási módszerek 

alkalmazását teszi szükségessé.  

 

A feldolgozás során (a hipotézisnek megfelelően) látszottak eltérések a kockázati 

tőkebefektetések piaci formájának megfelelően elvárható, és a tényleges válaszok 

között. Ezek hátteréről, illetve az egyes piaci résztvevők (keresleti és kínálati oldalon 

egyaránt) személyes tapasztalatairól láttam szükségesnek a kutatás kiegészítését. Ehhez 

a mélyinterjúkat találtam megfelelő kutatási formának, hiszen mindössze 10 

finanszírozó intézmény van, és még ennél is kevesebb olyan céltársaság, aki legalább 2 

intézménnyel kapcsolatban állt olyan mélységben, hogy az együttműködés kereteiről, 

lehetőségeiről érdemi információi legyenek, vagy tudjon összehasonlítani egyes 

finanszírozási formák között.  

A mélyinterjúk alanyainak kiválasztásakor első ízben a szekunder adatok elemzése 

segített, illetve a második „körben” már a kérdőíves felmérés eredményeiből indultam 

ki, tehát célzottan kerestem meg (az előzetes elvárásoknak megfelelően) a két 

legismertebbnek talált finanszírozó intézmény vezetőjét, illetve a két 

legtájékozottabbnak, legtapasztaltabbnak talált társaság vezetőit. A finanszírozói 

oldalról a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztés Holding vezérigazgatója, Tóth Viktor 

válaszolt a kérdésekre 2008. december 10-én, az Informatikai Kockázati Tőkealap 

részéről pedig Goszták Árpád vezérigazgató volt az interjúalany 2008. december 14-én. 
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A téma feldolgozásához a szekunder adatok ismertetése, vagy további elemzése 

gyakran nem bizonyult elégségesnek, és a kérdőíves kutatás sem ölelte fel az általam 

felvetett problémák összességét.  

A kutatás megkezdésekor célom volt néhány esettanulmány bemutatása is, amelynél 

pontos adatokkal lehet alátámasztani az állami beavatkozás indokoltságát, mértékét, a 

kockázatelemzés módját, a befektetési tárgyalások menetét stb. Az érintett 

társaságokkal történő személyes egyeztetések során azonban a vártnál nagyobb 

ellenállásba ütköztem, és üzleti titokra hivatkozással az ügyletekre vonatkozó konkrét 

adatok közlésétől a vállalkozók elzárkóztak. A megvalósult befektetések statisztikai 

adatokkal alátámasztott eredményeinek hiányára Ácsné Danyi Ilona (2004) és Karsai is 

felhívta a figyelmet (2003, 2008). Az egyes befektetési ügyleteket így a szaksajtó 

elemzései alapján tudom csak értékelni, ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy az 

azokban szereplő adatok valódiságáért magam felelősséget vállalni nem tudok. Szintén 

érdekes tény, hogy míg amikor 2007-ben kezdtem el a kockázati tőkealapok közül az 

Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő tevékenységét és megvalósult befektetéseit 

kutatni, a honlapjukon rendelkezésre álltak ehhez legalább a partner vállalkozások 

nevei. 2009-ben ezeket már hiába kerestem a hivatalos honlapon. 

Ennek ellenére a dolgozatban a sajtómegjelenésre, a cégközlöny adataira és személyes 

tájékoztatásokra alapozva beépítettem néhány olyan esetet, amelyek állami háttérrel 

megvalósult kockázati tőkebefektetések, és sikeres ügyletnek tekinthetők.  
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2. A kockázati tőkebefektetések egyes elméleti kérdései  
 

Ebben a fejezetben a célom az, hogy a legfontosabb elméleti kérdéseket tisztázzam a 

kockázati tőkebefektetésekkel kapcsolatban. Amiért a kis- és középvállalkozások 

fogalmi kereteinek meghatározása is ebbe a fejezetbe került, annak oka a kockázati tőke 

mibenlétében keresendő, ugyanis ez a vállalati csoport az, amelyet leginkább érint ez a 

befektetési forma, nem beszélve arról, hogy az állami beavatkozás szempontjából is 

kiemelt csoportnak tekinthetők.  

 

2.1. A kockázati tőke fogalmával foglalkozó elméletek 

 

Az elmúlt huszonöt évben az Egyesült Államokban – amely élen járt az új technológiák 

kifejlesztésében és elterjesztésében – a lezajlott „technológiai forradalmat” a 

nagyszámú innovatív kisvállalkozás tette lehetővé. E vállalkozások többsége 

kockázatitőke-finanszírozást kapott, amely nagyban hozzájárult fennmaradásukhoz és 

versenyképességük megerősödéséhez. Ezzel egy időben Európa lemaradt az „új 

gazdaság” kiépítésében Amerika mögött, mivel az öreg kontinens innovatív cégei 

sokkal nehezebben találnak maguknak finanszírozót. Észre kell vennünk már a kutatási 

források tanulmányozása során is, hogy míg az Egyesült Államok korán észrevette, 

hogy az innovatív kisvállalkozások segítik a technikai és gazdasági fellendülést, addig 

ez a felismerés Európában sokáig váratott magára. Számos tanulmánynak kellett 

megszületnie ahhoz, hogy a döntéshozók felmérjék: ezen a területen összeurópai 

összefogásra és támogatásra van szükség. (Murray és Marriot 1998, Sunley et al 2005, 

Lockett et al 2002) 

Az Európai Közösségek döntéshozó apparátusa felismerte ezt, és a 90-es évektől egyre 

gyakrabban hangsúlyozta a külső forrásbevonás jelentőségének növelését a kis- és 

középvállalati szektorban. Az eredmény nem maradt el, amit számos empirikus kutatás 

igazolt. 

A 2000 és 2004 közötti időszakban Európában a kockázati- és magántőke-finanszírozást 

kapott cégek 1 millió új munkahelyet teremtettek, melyből 420 ezer a kivásárlásoknak 

köszönhető. A releváns éves növekedési ráta 5,4%-ot tett ki (EVCA 2005). Az EVCA 

ezt megelőző, 2002-ben publikált tanulmánya arról számolt be, hogy 1995 és 2001 

között a megbízásából készült felmérésben résztvevő 351 cég a kockázati 



 19 

tőkebefektetők beszállása óta összesen 16.143 munkahely létrehozásával járult hozzá a 

foglalkoztatottság növekedéséhez, ami átlagosan 46 munkahelyet jelent vállalatonként. 

A magvetés és indulás szakaszában járó vállalkozók 72%-a azt nyilatkozta, hogy a 

befektető hozzájárulása nélkül sohasem jött volna létre a vállalkozása, míg a piaci 

terjeszkedés szakaszában tartó cégek 90%-a állította, hogy a kockázati tőkés nélkül 

társasága vagy nem is létezne vagy sokkal lassabban fejlődne. A kutatás azonban 

hasonló jellemzőkkel bíró kontrollcsoportot nem vizsgált, így a kockázati tőke által 

finanszírozott cégek teljesítményét nem tudjuk mivel összevetni (EVCA 2002). 

Murray egy 1994-es tanulmányban (Murray 1994) főként az Egyesült Államok piacára 

vonatkoztatva már megállapította ezeket az összefüggéseket, és érvelt a finanszírozási 

rések mellett is, hangsúlyozva a kiszállási nehézségeket a befektetésekből. Egy 

évtizeddel később már az EU is ezzel a kérdéssel szembesült (Murray és Marriot 1998). 

 

2.1.1. Kutatástörténet 

 

1981-ben még Jeffry Timmons, a kockázati tőke kutatásának egyik amerikai 

szaktekintélye úgy nyilatkozott, hogy kockázati tőkével kapcsolatos tudományos 

irodalom gyakorlatilag nem létezik. (idézi Landström 2007) 

 

Tény, hogy a kockázati tőkével foglalkozó hivatalos kutatások mindössze az 1970-es 

évekig vezethetők vissza, és akkor is csak az Egyesült Államokban foglalkozott vele 

néhány szakember. A tudomány negyedszázados története alatt azonban a megjelenő 

publikációk száma exponenciálisan emelkedett, ma mintegy 60-70 új, szakmai 

közlemény jelenik meg erről a piaci szegmensről. (Landström 2007) 

 

A kutatók összességében kezdetben két nézőpontból közelítettek az új területhez: az 

egyik csoportba azok tartoztak, akik menedzsmenttel vagy kisvállalkozásokkal 

foglalkoztak, és céljuk elsősorban a rendszer működésének megértése volt. Kutatásaik 

középpontjában a döntéshozatali eljárás, a tárgyalások menete, az új tulajdonosi 

szerkezet állt. A legismertebb (vagy inkább legtöbbet idézett) munkák ezek közül 

MacMillan és szerzőtársai 1985-ös munkája a vállalatértékelésről,(MacMillan et al 

1987) illetve Bygrave több jelentős publikációja, köztük egy összefoglaló elemzés 

(Bygrave, et al 1989) az 1978–1984 között indított alapok teljesítményéről. A 

mikroökonómiai elméleti háttér mai napig is érvényes kidolgozásában olyan kutatóknak 
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van kiemelkedő jelentősége, mint Jeffry Timmons, William Bygrave és Gordon 

Murray, valamint a kanadai Douglas Cumming.  

A másik csoportba a pénzügyi és közgazdaságtudományi kutatók tartoztak, akik a 

makro-szintű magyarázatokat keresték: a kockázati tőkebefektetések elhelyezése a 

finanszírozási rendszerekben, gazdasági hatásmechanizmusok, nemzetgazdasági 

érdekek vizsgálata jellemezte kutatásaikat. A mai napig sokat idézett tanulmány ezekből 

a korai időszakokból Florida és Kenney tanulmánya, (Florida és Kenney 1988) valamint 

Timmons és Bygrave elemzése a kockázati tőke gazdasági növekedést indukáló 

hatásairól. (Timmons és Bygrave 1986) A kockázati tőke makroökonómiai elméletének 

első kidolgozói: Paul Gompers, Josh Lerner, Ronald Gilson, Leslie Leng, Philippe 

Wells.  

 

A magyar szakirodalom a rendszerváltás óta kezdett foglalkozni a kockázati tőke 

elméletével. A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület konferenciái sokat segítenek 

a szakmai kapcsolattartásban, és a gyakorlati tapasztalatok cseréjében. A legtöbbet 

publikáló magyar szakember Karsai Judit, az MKME Statisztikai Bizottságának elnöke, 

az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Szakterülete 

elsősorban a statisztikai adatok elemzése, de hiánypótló elemzéseket közöl a kockázati 

tőke magyarországi történetéről és kilátásairól.  

Osman Péter nevéhez fűződik az első, magyar vonatkozásokkal is foglalkozó, kockázati 

tőke vonatkozású könyv (Osman 1996), és azóta számos szakcikk, amely a kis- és 

középvállalati szektor magántőkés finanszírozásával foglalkozik. 

Szerb László a Pécsi Tudományegyetem habilitált oktatója és a Nyugat-Virginiai 

egyetem kutatója, publikációs területe a kisvállalkozások finanszírozása. A kockázati 

tőke magyarországi elméletének kidolgozásához olyan témák feldolgozásával járult 

hozzá, mint a vállalkozói környezet, a vállalkozó hajlandóság vizsgálata, és az 

innováció-finanszírozás Magyarországi helyzetének elemzése. 

Kosztopulosz Andreász és Makra Zsolt a Szegedi Tudományegyetemen az üzleti 

angyalok kutatásával foglalkoznak, és ebben a témában publikáltak számos tanulmányt 

és elemzést.  

 

 

 

 



 21 

2.1.2. Mi is a kockázati tőke?  

 

Ha a tudományterülettől eltávolodva szeretném kezdeni a kockázati tőke fogalmának 

meghatározását, Mérő Lászlót idézném, aki szerint a (kockázati) tőke akkor jelent meg 

először a világban, amikor először adott valaki kölcsön más vállalkozásának azzal a 

céllal, hogy annak nyereségéből részesedjen (Mérő 2007).  

A kockázati tőke és kockázati tőkebefektetések fogalmának meghatározása, valamiféle 

egységes definíció meghatározása nem könnyű feladat. Magyarországon az e témában 

megjelent szakirodalom éppúgy, mint a külföldi szerzők elsősorban arra vállalkoznak a 

fogalom-meghatározáskor, hogy összegyűjtsék a kockázati tőke legfontosabb ismérveit, 

jellemzőit, differentia specificáit. Minthogy ez a dolgozat nem azt tűzte ki célul, hogy 

az eddigi elméleteket összefoglalva megalkossa a kockázati tőke egységes és 

megkérdőjelezhetetlen fogalmát, arra törekszem, hogy a főbb ismert elméleteket 

bemutassam. 

A fogalmi sokszínűségről Karsai publikált értekezést (Karsai 1997) 1997-ben, amikor a 

magyar kockázati tőkepiac igencsak fejletlen stádiumban volt. A 2006-ban megjelent, 

hiánypótló tanulmányokat tartalmazó kötetben pedig Osman (Osman 2006) határozza 

meg a kockázati tőke fogalmával operáló legfontosabb forrásokat.  

Karsai úgy foglalja össze a kockázati tőke fogalmát, mint „a professzionális befektetők 

olyan hosszú távú, jelentős kockázattal járó tőkebefektetései, amelyek elsődleges célja a 

kiszálláskori tőkejövedelem megszerzése, amit a befektetés ideje alatt kapott osztalék 

csak kiegészít”. Karsai tehát a megkülönböztető kritériumok közé nem veszi fel az 

induló szakaszra való korlátozást.  

Nagyon fontos annak a rögzítése, hogy a magyar terminológia lényegesen eltér az 

általánosan elfogadott és használt angol terminológiától. Ez a jelenség visszavezethető 

arra, hogy a kockázati tőke maga is számos változáson ment át az elmúlt évtizedekben, 

ezért jelentése önmagában is változott.  

A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület az a szervezet, amely jelenleg 

Magyarországon a szakmai érdekeket közvetíti a törvényhozás felé. Talán szokatlannak 

tűnhet egy tudományos értekezésben elektronikus források idézése a definíciós 

körülhatárolás során, mindazonáltal meggyőződésem, hogy a definíciós nehézségek 

felismerése során nem hagyhatjuk ki egy ilyen fontos szervezet által elfogadott 

értelmezést. Az egyesület honlapján a különböző szakkifejezéseket az alábbiak szerint 

fordítják:  
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Kockázati tőke – venture capital (vagy ritkán: risk capital): Olyan professzionális 

befektetés, mely a tulajdonossal társulva finanszíroz egy korai fázisban (azaz magvető 

vagy induló fázisban) levő vállalkozást. A befektető a magasabb kockázatért cserébe az 

átlagosnál magasabb hozamot vár el. 

Magántőke – private equity: A magántőke tőzsdén nem jegyzett cégek számára biztosít 

részvénytőkét. A magántőkét új termékek kifejlesztésére, új technológiák bevezetésére, 

forgótőke bővítésére, felvásárlásokra, vagy a cég mérlegének javítására nyújtják. A 

magántőke-befektetés a tulajdonosi viszonyokat illetve a cég vezetését is átrendezheti. 

Egy családi vállalkozásban az utódlás, vagy tapasztalt vezetők ki- és bevásárlásai 

szintén megoldhatók magántőke-bevonás segítségével. A kockázati tőke szigorúan véve 

csak egy részhalmaza a magántőkének, a cégek indításához, korai fázisban történő 

fejlesztéséhez vagy terjeszkedéséhez használt magántőke-befektetéseket nevezik így. 

A további fogalmi zavart nem enyhíti az Európai Kockázati- és Magántőke Egyesület 

(European Venture Capital and Private Equity Association – EVCA) meghatározása a 

fenti két témában: szerintük a magántőke, vagyis private equity „a jegyzett tőkébe 

tartozó befektetést nyújt tőzsdén nem jegyzett vállalatoknak. Felhasználható új 

termékeke és technológiák fejlesztésére, a cég működőtőkéjének növelésére, felvásárlás 

finanszírozására, a cég tőkeellátottságának erősítésére…” A fogalom-meghatározás 

tehát egyszerre jelöli a befektetőt, és magát a tőkét is. Sőt, egyes helyeken magát az 

iparágat is ezzel a kifejezéssel határozza meg. (Balboa és Marty 2004) 

A kockázati tőke, mint venture capital meghatározására a következő megfogalmazást 

használja: „olyan professzionális tőke, amely a vállalkozóval együtt kerül befektetésre 

vállalkozás alapításához, vagy annak korai szakaszában, vagy a terjeszkedésének 

finanszírozásához. Cserébe, hogy a befektető kockázatot vállal, a befektetése 

megtérülésénél is az átlagosnál magasabb hozamot vár el.” Ezt a meghatározást szinte 

szó szerint vette át a magyar egyesület is, vagyis hogy a kockázati tőke szűkebb 

fogalom, mert csak az olyan tőkebefektetéseket jelöli, amelyeket vállalkozások 

indításához, fejlesztésük korai szakaszához, illetve terjeszkedésükhöz adnak.  

Annak oka, hogy az EVCA fogalom-meghatározásával is foglalkozom, elsősorban az a tapasztalat, 

hogy az anyaggyűjtés során felvettem a kapcsolatot az Európai Bizottság pénzügyekkel foglalkozó 

osztályával, és arra a kérdésemre, hogy a kockázati tőkebefektetések elméleti megalapozásával 

kapcsolatban milyen dokumentumot használnak, a hivatalos tájékoztatásban az állt: az EVCA 

publikált adatbázisait. Ezen (tudományosan egyébként nehezen feldolgozható) válasz alapján éreztem 

a felhatalmazást ezen újabb elektronikus forrás felhasználására. 
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Visszatérve az angolszász irodalomra, a 2007-ig lezárult kutatásokat összefoglaló 

munkájában Landström a következőkben foglalja össze a fogalmi kereteket: 

A kockázati tőke (venture capital) az ipari finanszírozás egy formája – része az ennél 

szélesebb bázisú magántőke-piacnak, amely befektetés (a magántőkével együtt) 

szervezetek, vállalatok és tehetős magánszemélyek által olyan vállalkozásokba, 

amelyeket nem jegyeznek a tőzsdén, és amelyek jelentős növekedési potenciállal 

rendelkeznek és esélyesek a nemzetközi piacon való vezető szerepre (Landström 2007).  

Ugyanezt a fogalmat találjuk Mason és Harrison elemzésében (Mason és Harrison 

1999), amelyet a Venture Capital c. folyóirat indulási számában közöltek, és amely 

folyóiratot a szerzőpáros szerkesztőként is jegyzi. Ők megkülönböztetnek a kockázati 

tőkén belül három területet: formális, informális és vállalati kockázati tőke.   

Landström a kockázati tőke és a magántőke fogalmi különbségét abban látja, hogy a 

kockázati tőke véleménye szerint csak az innovatív kis- és középvállalati szektorban 

van jelen, míg a magántőke kifejezés takarja a piacon előforduló összes befektetési 

módot, mint például a menedzseri kivásárlás, vagy a turn-arund finanszírozás.  

Bygrave és Timmons (Bygrave és Timmons 1992) a fogalmi elhatárolások során 

megállapítják, hogy az európai és az amerikai szakirodalomban a legnagyobb különbség 

az intézményes kockázatit tőke megítélésében van. Míg Európában a formális kockázati 

tőkét a magántőkének mintegy szinonímájaként használják, és tartalmazza mind a korai 

szakasz finanszírozását, mind az expanzív és turn-around ügyleteket, addig az Egyesült 

Államokban a „klasszikus” kockázati tőke csak a vállalatok korai szakaszába történő 

befektetést jelenti.  

 

A kockázati tőkével kapcsolatban a következő fogalom, aminek meghatározása 

elkerülhetetlen a továbbiak szempontjából, az üzleti angyaloké – business angels. Ez 

az elnevezés az angolszász irodalomból származik, és azokat a tehetős személyeket 

jelentette, akik Broadway-darabokat finanszíroztak. (Landström 2007) Gazdasági 

értelemben a fogalmat először Wetzel használja egy 1983-as tanulmányban (Wetzel 

1983), majd a meghonosodása Lerner 2000-es könyve (Lerner 2000) után válik 

általánossá. Jelenti a tőkepiacon megjelenő azon magánszemélyeket, akik 

vállalkozásoknak adnak kockázati tőke típusú finanszírozást, és ahhoz kapcsolódóan 

személyesen is részt vesznek a vállalat irányításában. Az üzleti angyalok kockázati 

tőkében játszott szerepéről Makra Zsolt (Makra 2007) írt tudományos értekezést, 

amelyben ismerteti a hazai piac legfontosabb jellemzőit.  
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Szintén fontos a fogalmi elhatárolások között említeni az ún. vállalatközi 

fejlesztőtőke-befektetéseket, amelyet a corporate venturing kifejezés takar. Maula ezt 

a kockázati tőke egyik formájának tartja, vagyis amikor olyan tőkebefektetésre kerül sor 

magánkézben lévő fiatal vállalkozásokba, amikor a befektető maga egy pénzügyi 

közvetítő vagy egy másik vállalkozás. (Maula 2001) Ezzel a fogalom-meghatározással 

nehezen egyeztethető össze, hogy akkor miként definiálható az intézményes kockázati 

tőkebefektető, hiszen az esetek nagy részében ő maga is pénzügyi közvetítő. Az EVCA 

a fogalom meghatározásánál két formáját különbözteti meg: az indirekt formát, amikor 

egy vállalat részesedést vásárol egy kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó társaságban, 

és a direkt formáját, amikor egy vállalat közvetlenül vásárol kisebbségi részesedést egy 

másik vállalatban. A direkt befektetéseknek nemzetközi gyakorlatáról, illetve a 

kockázati tőketársaságok szindikátusba tömörüléséről született 2006-ban egy részletes 

tanulmány, amely azt elemzi, hogy a vállalati összeolvadások finanszírozása a kockázati 

tőkén belül miért kell, hogy fontos szerepet kapjon. (Manigart et al 2006) 

A vállalatközi fejlesztő tőkések szerepének értékelését végzi el egy friss kutatás is, 

amely kimutatja, hogy az induló szakaszban lévő vállalkozások első tőzsdei bevezetése 

előtti vállalati kockázati tőke milyen előnyösen befolyásolja a későbbi működés, és 

milyen hatással van a kisebbségi részesedés szerzése, vagy a menedzsmentbeli pozíciók 

felosztása a vállalat későbbi életére (Masulis és Nahata 2009). 

Osman (Osman 2006) szerint azonban a corporate venturing nem elkülöníthető piaci 

szereplő, hanem a vállalkozásfinanszírozás egy sajátos ügylettípusa, amely elvileg 

bármely két vállalkozás között létrejöhet.  

A piaci kockázati tőke szereplői a fejlesztő tőke (development captial) kifejezést 

elsősorban annak a befektetési típusnak a leírására használják, amely a vállalkozások 

érett, nyereségtermelő és terjeszkedési szakaszát érintik, a fúziókat és felvásárlásokat, 

elkülönítve azt a kockázati tőkének a korai szakaszba irányuló befektetéseitől (Ezt a 

meghatározást használja pl. a kelet-közép európai térségben működő KBC Private 

Eqity, vagy az angol Developement Capital Exchange is, és a magyar szaksajtóban a 

Befektetői Beszállító Zrt., a Start Tőkegarancia Zrt. és a Garantiqa Zrt., mint 

szolgáltatók is).  

A tág értelemben használt fejlesztő tőke tehát a kockázati tőkebefektetéseknek az a 

területe, amely során a vállalat vezetői a befektetett tőkét a gyártás és értékesítés 
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volumenének növelésére használják, felvásárlásokat és fúziókat indítanak meg, vagy 

ritkább esetben turn-around finanszírozásként veszik igénybe. 

 

A fejlesztő tőke ismérveinek feltérképezésére azért van szükség, mert második 

hipotézisemben azt feltételeztem, hogy a Magyarországon állami háttérrel megvalósuló 

kockázati tőkebefektetések leginkább a kockázati tőkének ezt a szegmensét érintik, és 

nem a gazdaságpolitikailag célzott kis- és középvállalati szektornak a start-up vagy seed 

szakaszát.  

 

Az intézményes kockázati tőke (institutional venture capital) történetét először Fenn 

és társai (Fenn et al 1997) dolgozták fel 1997-ben, majd Gompers és Lerner (Gompers 

és Lerner 2001) publikált részletes elemzést az intézményes befektetőkről. Az előbbi 

kizárólag az Egyesült Államok kockázati tőkepiacára koncentrál, de megállapíthatjuk, 

hogy a mai napig kevés az olyan átfogó elemzés, amely nem erre a piacra 

összpontosítana. Tény, hogy az amerikai alapok uralják ezt a befektetési területet a mai 

napig, még annak ellenére is, hogy 2001-ben az internet-buborék kidurranásával minden 

régióban visszaesett a befektetések összege. (Cumming et al 2007)  

 

2.1.3. A fogalom-változatok áttekintése 

 

Az „iparág” kialakuláskor a kockázati tőke fogalma összekapcsolódott az ötlet, az 

újdonság, egy új cég, lényegében az innováció finanszírozásával, pontosabban az e 

területre történő tőkebefektetéssel (Karsai 2007). A nyolcvanas években bekövetkezett 

iparági fókuszváltás azonban új befektetői szemléletet hozott és új elnevezéseket hívott 

életre. A „hagyományos kockázati tőke” alatt elsősorban a technológia-intenzív, 

gyorsan fejlődő fiatal vállalkozásokat kereső tőkét kell érteni. A kockázati tőkéseknek a 

másik csoportját pedig azok a befektetési társaságok/alapok teszik ki, amelyek az igen 

kockázatos induló vállalkozások helyett inkább az érett, expanzív szakaszban lévőket, a 

vezetői kivásárlásokat és a cégek feljavítását célzó tőkeinjekciókat részesítik előnyben. 

A hagyományos kockázati tőkétől megkülönböztetve ez utóbbi típusú finanszírozási 

forrást fejlesztési tőkének (development capital) vagy ritkábban kereskedelmi tőkének 

(merchant capital) nevezi a szakirodalom (Mason és Harrison 1995).  

A fogalmi elhatárolások és elnevezések hiányosságait Osman a következőkben foglalja 

össze nagyon találóan: „A kockázati tőke és vele a kockázati tőkés elnevezések 
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valójában nagyon is rosszak, mert téves képzeteket keltenek a 

vállalkozásfinanszírozásnak e fajtájáról és az azt nyújtó piaci szereplőkről” (Osman 

2008). Véleménye szerint a helyes kifejezés a fejlesztőtőke lenne, mert ez tükrözi 

leginkább vissza azt a tevékenységet, amely a kockázati tőkebefektetés során zajlik, ami 

a célja, és sikeres esetben az eredménye. 

Az alábbiakban az egyes fogalmak értelmezési tartományát mutatom be.  

 

1. ábra 

A kockázati tőkebefektetésekkel összefüggő fogalmak értelmezése  

(saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Developement capital - fejlesztő tőke: 
Olyan külső vállalat-finanszírozási forma, amely a tőzsdén nem jegyzett vállalkozás 
számára nyújt tőkét termék- vagy technológia-fejlesztésre, piaci részesedés növelése, 
terjeszkedés és növekedés finanszírozására. 

 
Private equity – magántőke 
Tőzsdén nem jegyzett vállalkozások számára nyújtott, saját 
tőke formájában megvalósított finanszírozási forma, amely a 
társaságban szerzett részesedés értékesítésével realizál 
hasznot.  

Venture capital – kockázati tőke 
A technológia-intenzív/innovatív, gyorsan 
fejlődő fiatal vállalkozásokat (induló, kis- és 
középvállalkozásokat) kereső tőke, amely a 
jelentős haszon reményében nagy 
kockázatvállalási hajlandóságot mutat. 

Business angels – 
üzleti angyalok 
 
Tehetős 
magánszemélyek 
befektetése innovatív, 
induló szakaszban lévő 
vállalkozásokba 
tőkeemeléssel, 
szakmai támogatással. 
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2.1.4. A kockázati tőkebefektetések sajátosságai 

 

Az előzőekben megállapítottuk tehát, hogy a kockázati tőkével kapcsolatos 

meghatározások jelentik mind az iparágat, mind a befektetőt. Ennek megfelelően a 

következőkben ezen két nagy jelentésváltozat összefoglaló sajátosságait részletezem. 

 

Az iparág jellemzői:  

- a jó növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások finanszírozásának nagy 

hatású eszközrendszere 

- nagyobb a kockázatvállalási hajlandósága, mint a tőkepiac többi szereplőjének 

- célja mindig az, hogy a befektetéssel a lehető legnagyobb nyereségre tegyen 

szert 

- más üzletpolitikát igényel, mint a többi finanszírozási forma 

- jellemzően mások pénzével dolgozik, vagyis pénzügyi közvetítő szerepet tölt be 

- sikeres befektetés esetén elmondható, hogy „drágább” más befektetési 

formáknál. 

A befektető jellemzői:  

- tulajdonrészt szerez az általa finanszírozott vállalatban 

- fontos vállalatértékelési szerepet tölt be a piacon, mert tevékenységével minősíti 

is a vállalatot 

- nem egyszerűen pénzt visz a cégbe, hanem tevékeny részt vállal az operatív 

irányításban is 

- egy nyereséges üzlettel finanszíroznia kell a többi, kevésbé sikeres befektetését 

is 

- a befektetése hozamát a kiszálláson keresztül szerzi meg. 

 

Tekintettel arra, hogy dolgozatom témája szempontjából kiemelkedő jelentősége van az 

intézményes kockázati tőkének, ezért a formális és informális kockázati 

tőkebefektetések közötti legfontosabb különbségeket táblázatos formában is 

összefoglalom. 
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2. ábra 

 A kockázati tőkebefektetések egyes formáinak összehasonlítása 

Jellemző Informális befektetés1 Formális/intézményes 
befektetés 2 

Alanyi oldala Magánszemély vagy 
vállalkozás 

Kockázati tőkebefektető 
vállalkozás 

Személyes közreműködés Napi rutin szintjén Csak stratégiailag 

Finanszírozási fázis Korai életszakasz Érett életszakasz 

A befektetett tőke 

jellemzője 
Saját vagyon és személyes 
kapcsolati tőke 

A társaság vagyona 

Befektető portfóliója Kisebb, egy-egy iparágra 
koncentráló 

Diverzifikált 

Stratégiai cél Vállalat vagy 
vállalatcsoport sikere 

Kiszállás a legnagyobb 
hozammal 

Lokalizáció Regionális, helyi szinten Országos, nemzetközi 
szinten 

(saját szerkesztés) 

 

2.1.5. A kockázati tőke járulékos fogalmai: befektetés és kiszállás 

 

Ahhoz, hogy a későbbiekben értelmezhetőek legyenek a statisztikai adatok, a 

felmérések eredményei, fontos megismerkednünk azokkal a mozzanatokkal, amelyek a 

kockázati tőkebefektetések egyes elemeihez kapcsolódnak. Logikailag az első fázis: a 

befektetés kiválasztása, a partner vizsgálata, és a tényleges finanszírozás.  

A kockázati tőkebefektetések terén ez 9 jól körülhatárolható formára bontható3

a. Kezdőpénz biztosítása vagy magvető tőke – seed financing: a tervezett 

vállalkozás legkorábbi szakasza: gyakorlatilag még a cégbejegyzés sem történt 

meg. Ebben a szakaszban azt segíti kideríteni a tőkés, hogy az ötlet életképes-e, 

megvalósítható, reális üzleti számításokat végeztet, amelyek olyan pénzügyi 

nagyságrendet képviselnek, amely az ötletgazda számára nem finanszírozható 

saját erőből, vagy a megfelelő humánerőforrása hiányzik hozzá. (Bygrave és 

Timmons 1984) 

. 

                                                 
1 Üzleti angyalok és vállalatközi fejlesztő tőke 
2 Kockázati tőkealapok, kockázati tőkebefektető társaságok 
3 Ezzel a csoportosítással a szakirodalom nagy része egyetért, az eltérések a már ismertetett fogalmi 
elhatárolási nehézségekből adódhatnak. 
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b.  Indulótőke – start up financing: általában az ipari szintű gazdálkodó 

tevékenység megkezdéséhez tartozó finanszírozási formát jelenti.4

c. Korai szakasz finanszírozása – early stage: általában 1-2 éve működő 

vállalkozásoknak nyújtják, már a piacra bevezetett termékkel.  

 

d. Terjeszkedés finanszírozása: vállalati pozíciók erősítésére, termékpaletta 

bővítésére nyújtják általában már nyereséges vállalkozásoknak. 

Innentől olyan kategóriákról lesz szó, amelyek inkább képezik besorolási vita tárgyát, 

mint a korábbiak:  

e. Áthidaló finanszírozás – mezzanine. A tőzsdére vezetés előtt álló vállalatok 

átalakulásához nyújtott tőke.5

f. Menedzseri kivásárlás – management buy-out (MBO): a már meglévő, jól 

működő vállalat irányítási jogának megszerzésére irányuló befektetés, vagyis a 

vállalatvezetők kellően nagy tulajdonrészt vásárolnak a tőkés segítségével 

ahhoz, hogy át tudják venni a vállalkozás irányítását (Wright 2007). 

 

g. Menedzseri kivásárlás – management buy-in (MBI): a tőkés részben vagy 

egészben új irányító menedzsmentet hoz a vállalkozásba, hiszen az emberi 

tényezők és kvalitások nagy részben határozzák meg egy vállalkozás sikerét. Ez 

a lépés egyébként más ügylettípus esetén is gyakran előfordul.  

h. Menedzsment-váltás hiteltámogatással – leverage buy-out (LBO): a fenti két 

lépés megtételéhez, amelyhez gyakran igen nagy tőke szükséges, a kockázati 

tőkés nem csak saját erőt vesz igénybe, hanem hitelt is. (Citron, Robbie és 

Wright 1997) 

i. Megfordítás finanszírozása – turn-around financig: a nehézségekkel küzdő 

vállalkozások számára nyújtott tőkeinjekció.6

 

 

Nem tartozik a hivatalos kategóriák közé az ún. spin-off vállalkozás, pedig jellemzőit 

tekintve inkább kötődik a kockázati tőke szűkebb jelentéséhez, mint a turn-around 

finanszírozás. A spin-off az egyetemek vonzáskörzetéből kikerülő vállalkozás, amely 

                                                 
4 A gyakorlatban előfordul az első két kategória összeolvadása is. Mivel a kezdőpénz elhelyezése után ha 
kiderül, hogy egy sikervárományos vállalkozással állunk szemben, a legegyszerűbb megoldás, ha az adja 
az induló tőkét is, aki már a legtöbbet tudja az adott projektről, hiszen pont ő készíttette el az üzleti 
számításokat hozzá.  
5 A szakirodalom egyik legvitatottabb kérdése, hogy a mezzanin finanszírozás a kockázati 
tőkebefektetések körébe tartozik-e egyáltalán, vagy csak egy ahhoz hasonló, de kisegítő, különleges 
finanszírozási rendszer.  
6 Magyarországon az egyik 2008-ban létrehozott kockázati tőkelap-kezelő, a Central-Fund Zrt. 
kizárólagos tevékenységi köre ez a típusú finanszírozási forma.  
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valamilyen egyetemi kutatási eredmény gazdasági hasznosítására jön létre. 

Magyarországon az elmúlt néhány évben fedezte fel a kormányzat azt, hogy ha az 

innováció nagy része a felsőoktatási intézményekből, kutatóintézetekből származik, 

akkor ebből az alkotók és az intézmény is jogszabályi keretek között részesedhessenek. 

Az így létrejövő vállalkozás lényege, hogy a kutató (és az egyetem) magántőke 

bevonásával értékesít egy kutatási eredményt, és az abból befolyó jövedelem részben az 

egyetemé, részben a kutatóé, részben pedig az ötletet felkaroló vállalkozóé, befektetőé. 

A spin-off (vagy spin-out (Wrigth et al 2006)) vállalkozásoknak az Egyesült 

Államokban komoly tradíciója van, a szakirodalom is elsősorban az amerikai mintát 

elemzi.  

 

A gyakorlati szakemberek véleménye szerint egy befektetés sikerét nagyban 

meghatározza az, hogy már a kezdeti tárgyalások megkezdésekor a befektető 

rendelkezik-e ún. kiszállási stratégiával (Solymosi  2005).   

Egy kockázati tőkebefektetés sikerét az méri, hogy a befektetés zárásakor, vagyis a 

szerzett részesedés értékesítésekor a kezdetben befektetett összeg hányszorosan térült 

meg. Leszögeztük már azt, hogy a befektetések nem mindegyike lesz nyereséges, sőt, a 

többségük (egy jól működő piac esetén) inkább veszteséggel zár. Ezért a nyereséges  

befektetéseknek kell azt a hozamot is produkálniuk, amelytől máshol a vállalkozás 

elesett.  

A nyereség maximalizálásának egy módja, hogy sok esetben a kockázati tőkés évekig 

nem von ki jövedelmet a befektetéséből sem osztalék, sem kamat, sem egyéb formában, 

hanem kizárólag a kiszállástól várja befektetésének megtérülését. Annak biztosítására 

pedig, hogy kiszálláskor mindenképpen jól járjanak, gyakran már a befektetési 

szerződésben rögzítik a kiszállás feltételeit.  
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Az alábbiakban áttekintem a legfontosabb kiszállási módokat (ld. részletesebben pl. 

Becskyné Nagy 2006). 

 

Kiszállás a tőzsdén keresztül 

Ennek két módja ismeretes: vagy egy vállalatot először jegyeznek a tőzsdén, vagyis első 

nyilvános részvénykibocsátásról (IPO)7

A szakmai befektetők leginkább a megvásárolandó cég iparágában, vagy azzal szorosan 

kapcsolódó iparágban tevékenykednek, és jellemzően az a céljuk, hogy kibővítsék 

tevékenységüket a megszerzett vállalat profiljával. Lehet cél még piaci részesedés 

szerzése, licencekhez való hozzájutás, vagy, hogy megszerezzék az adott cég 

menedzsmentjét. Ebben az esetben jellemző, hogy sor kerül a teljes befektetés 

értékesítésére, ami nagy biztonságot nyújt a kockázati tőkésnek, illetve a versenytársak, 

az iparág más befektetői is hajlandóak relatíve magas árat fizetni egy piac vagy 

 van szó, vagy egy tőzsdén jegyzett vállalatban 

lévő tulajdonrészt értékesít a tőzsdén a befektető. Mivel a társaságok tőzsdei bevezetése 

a világon mindenhol hosszadalmas és költséges folyamat, ebben az esetben 

hatványozottan igaz, hogy már a befektetési döntés megszületésekor el kell kezdeni a 

kiszállás menedzselését. Magyarországon ezen kívül még egy fontos szempontot kell 

előre mérlegelni: ki kell választani azt a tőzsdét, ahol az ügyletet bonyolítani fogják. A 

kockázati tőkés szempontjából ugyanis fontos, hogy minél nagyobb és likvidebb legyen 

az a tőzsde, ahol a bevezetés megtörténik. (Dolvin  2005) Ennek a kiszállási módnak a 

további fontos kérdése, hogy a befektető a részesedésének hány százalékát értékesítse. 

(Beatty és Zajac 1994) Ha ugyanis a vállalat értékelése pozitív, akkor később sokkal 

magasabb áron fog tudni eladni, viszont ha túlértékelték a befektetés és így a vállalat 

értékét, vagyis a kezdeti kibocsátási értékhez képest a részvények árfolyama esik, akkor 

előfordulhat, hogy hosszabb időre „bent ragad” a befektetésben, vagy csak 

veszteségesen tud kiszállni. Erről az állapotról részletes tanulmányt közölnek Ruhnka és 

társai. (Ruhnka et al 1992)   

Összehasonlítva a többi kiszállási móddal, az első nyilvános tőzsdei bevezetést 

rendkívül magas költségek terhelik, ezért a legtöbb kis- és középvállalkozás számára ez 

az út nem járható. (Kaplan és Schoar 2005)  

 

Értékesítés szakmai befektetőnek 

                                                 
7 IPO: initial public offering 
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technológia megszerzéséért. Ez a módszer tehát sokkal olcsóbb és gyorsabb, mint a 

tőzsdei kiszállás, ugyanakkor az ár körül nagyon komoly viták alakulhatnak ki. 

(Becskyné Nagy és Biczók 2006) Nem is beszélve arról, hogy az emberi tényező itt 

komolyabb szerepet játszhat: a menedzsment ellenállásába ütközhet például egy 

versenytársnak való értékesítés.  

 

Értékesítés más pénzügyi befektetőknek 

Sok befektető azt gondolja erről a kiszállási módról, hogy ha egy kockázati tőkés nem 

tudott hasznot termelni egy befektetésen, akkor egy másik sem fog tudni. Ugyanakkor a 

gyakorlatban a kiszállások jelentős része történik ezen a módon, vagyis amikor nem 

elég nagy egy vállalat a tőzsdére vitelhez (vagy a piaci körülmények nem engedik ezt 

meg), illetve nem szakmai befektetőhöz kerül a vállalkozás, akkor egy új pénzügyi 

szereplő kerül előtérbe (Berg 2005). Lehetnek ennek olyan gyakorlati indokai is, 

minthogy a vállalat elért egy olyan fejlődési nagyságot, amikor tőkeemelésre van 

szüksége, és a korábbi befektető ezt már nem vállalja. Ugyancsak sor kerülhet rá akkor, 

ha egy zártvégű befektetési alap szerez meg egy vállalatot, és az alap a futamidő 

végéhez közeledve nem tudja megvárni más kiszállási alternatívákhoz a kedvező 

alkalmat. Szintén előfordulhat az is, hogy a befektető és a vállalatvezetés között annyira 

megromlik a kapcsolat, hogy a befektető inkább megválik tulajdonrészétől (Franke et al 

2002). A kiszállás szempontja ebben az esetben is természetesen a lehető legnagyobb 

eladási ár elérése. Ezt a kiszállási módot „másodlagos kivásárlásként” (Karsai  2008) is 

említik.  

 
Vállalatvezetőknek való értékesítés 
 
Az eredményes együttműködés egyik lehetősége, ha az együtt töltött néhány év alatt a 

kockázati tőkés úgymond „visszaadja” a korábbi menedzsmentnek a vállalkozást, 

immár felfuttatva, elérve a kitűzött célokat. Ez történhet úgy, hogy a vállalkozás 

megtermelte a szükséges nyereséget, de történhet úgy is, hogy a finanszírozási 

szerződésben előre kikötik, hogy a tulajdonosoknak adott időszakon belül vissza kell 

vásárolniuk a tőkebefektető által megszerzett tulajdonrészt. A magyarországi állami 

kockázati tőkealapok gyakran választják azt a megoldást, hogy már a finanszírozási 

szerződésben rögzítik a részesedés visszavásárlásának feltételeit. 

 

 



 33 

2.2. Az állami szerepvállalás megjelenési formái a kockázati tőkepiacon 

 

2.2.1. Állam és gazdaság a 21. században 

 

Az állam és gazdaság, vagy más megközelítésben a jogrendszer és a gazdaság 

kapcsolatát legelvontabb összefüggéseiben vizsgálva, számos szerző foglalkozott azzal 

a kérdéssel, hogy mi van előbb: a tyúk vagy a tojás.  

 

Marx a történelmi materializmus alapján a jogi jelenségeket, és így az állam 

magatartását a gazdaság által meghatározottnak tekintette, alap-felépítmény 

struktúrában. (Szabó 1976) A viszony differenciáltabb láttatását Renner adja, aki a 

római jogi gyökerekből levezetve a jog és az állam bizonyos autonómiájára mutat rá. 

Horváth Barna már úgy fogalmaz, hogy „gazdaság és jog a társadalom 

összstruktúrájában elhelyezkedő részstruktúrák” (Horváth  1995).  

 

A téma egyik legrészletesebb és legismertebb feldolgozását Weber adja, akinek 

elméletét állam és gazdaság kapcsolatáról a következőkben lehetne jellemezni: Weber 

szerint a gazdasági cselekvés rendszerint egyszerre igazodik mások cselekvéséhez és 

különféle normatív rendekhez. Piacgazdaságban a gazdasági cselekvő más gazdasági 

cselekvők mellett rendszerint elsődlegesen a jogi rendhez igazodva cselekszik. (Weber 

1979) 

Ezzel együtt Weber megállapít egy, a témánk szempontjából kiemelten fontos összefüggést 

állami és gazdasági racionalitás között, mely szerint a jog formális racionalitása nem 

mindig jó az üzletembereknek: „a tisztán logikus jogászi konstrukció következményei 

fölöttébb gyakran inkább éppenséggel összeegyeztethetetlenek a forgalomban érdekeltek 

várakozásaival, és teljesen irracionálisan viszonyulnak hozzájuk: innen van a tisztán logikus 

jog sokat emlegetett ’életidegensége’…” (Weber  1979) 

Vagyis rávilágít arra, hogy akármelyik társadalmi alrendszert is tekintjük elsődlegesnek, 

nincs közöttük teljes összhang! Ezt gyakorlati megközelítésben egyszerűsíthetjük a 

következő összefüggésre: a gazdaság általában egy lépéssel a jogi szabályozás előtt jár, és 

mire a jog „utoléri” a gazdasági jelenségeket, addigra a gazdaság ismét előbbre tart. 

De ha példának vesszük a 21. század egy új, divatos jelenségét, a nagyvállalatok társadalmi 

felelősségvállalását, adott esetben a szabályozás, a „Sollen”, megelőzi a gazdasági 

jelenségeket, sőt, néha a gazdasági érdekeket is, amely szintén feszültségeket szül.  
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A weberi elméletből kiemelnék még egy gondolatot, a racionális kapitalista gazdaság 

előfeltételei között szerepel az állami cselekvések kiszámíthatósága is: „A modern tőkés 

üzem belsőleg elsősorban a kalkuláción alapul. Létezéséhez olyan igazságszolgáltatásra 

van szüksége, amelynek működése legalábbis elvileg szilárd egyetemes normák szerint, 

ugyanolyan racionálisan kiszámítható, ahogyan egy gép előrelátható teljesítményét 

számítjuk ki.” (Weber 1970) 

 

A liberális közgazdaságtan nagy alakjai (Smith, Ricardo, Mill…) a liberalizmust hirdető 

számos politikai irányzattal szemben tisztában voltak azzal, hogy a spontánul működő 

piac és az egyének korlátlan gazdasági szabadságának megvalósítása nem elégséges egy 

társadalom eredményes működtetéséhez. Egyáltalán nem vonták kétségbe, hogy az 

államnak is vannak gazdasági funkciói, de határozottan ellenezték az államnak a 

gazdaságba való minden olyan beavatkozását, amely megzavarja, és nem csak 

korrigálja a piac működését. (Szentes  2006) 

A két világháború közötti válsághullámok rávilágítottak a liberális gazdaságelmélet 

hiányosságaira, és választ jelentett Keynes elmélete, aki már nem a tökéletes piac 

illúziójára alapította nézeteit, hanem arra, hogy vannak olyan döntések, „amelyeket 

senki nem hoz meg, ha az Állam nem. A kormányzatok számára az a fontos, hogy ne 

tegyenek olyasmit (…) amit az egyének már megtesznek, hanem hogy tegyék meg azt, 

amit jelenleg egyáltalán senki nem tesz meg” (Keynes 1926). A keynes-i 

gazdaságpolitikák még a második világháború utáni két évtizedben is sikerrel 

teljesítettek.  

 

A második világháború után a szocialista blokk országaiban a keynes-i elméletet 

sarkítva, az államnak a piacot kiszorító, korlátozó, illetve helyettesítő szerepe került 

előtérbe, de a fejlődő országok többségében is jellemző volt az állam hangsúlyos és 

közvetlen részvétele a gazdasági folyamatokban. A piac helyett az állam gazdasági 

szerepét előtérbe helyező teoretikusok azzal is érveltek, hogy a piac nem mindenkinek 

nyújt információkat, és azokat is késve, vagyis az események után. Ezzel szemben a 

tervgazdaság előre képes meghatározni a jövőbeni teljesítmény-elvárásokat, tehát 

kiszámítható, és mindenki számára idejében megismerhető. (Szentes 2006) A valóság 

azonban cáfolta az elmélet hosszú távú működőképességét… 
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1980-as évektől jól megfigyelhető egy neoliberális ihletésű iskola előretörése, amely 

már nem vallja olyan szélsőségesen a piac monopolhatalmát a gazdasági 

folyamatokban, de hangsúlyosan az állami távolmaradást szorgalmazza. 

 

Az állam gazdasági szerepe a történelemben mindig is viták középpontjában állt. 

Tényként állapítható meg, hogy a gazdasági folyamatok, intézmények kialakításában 

mindig is döntő szerep jutott az államnak. Főleg igaz ez olyan időszakokban, amikor és 

ahol koncentrált erőfeszítésekre van szükség szerkezeti átalakításokhoz, vagy fejlettebb 

országokhoz való felzárkózáshoz, modernizációhoz. (Szentes 2006) A szerep 

gyengülése figyelhető meg olyan időszakokban, amikor a gazdasági fellendülés 

lendületet kap, és már „önállóan” is tudja szabályozni saját folyamatait.  

 

Az eredeti tőkefelhalmozás, a merkantilizmus Európájában az állam meghatározó 

szerepet töltött be, majd a piacgazdaság kereteinek megteremtése után már inkább csak 

a magángazdaságok és a piac általános feltételeinek és biztonságának megőrzését 

felügyelte. 

 

A globalizáció, a regionalizáció és a transznacionális vállalatok fokozott térnyerésével 

az államnak, mint nemzeti hatáskörrel rendelkező szervezetnek egyre nehezebb a 

meglévő eszközrendszerével befolyásolni világgazdasági folyamatokat. Ugyanakkor 

egyre inkább előtérbe kerül a nemzeti versenyképesség megőrzése, megóvása, 

amelyhez nem vehet igénybe nemzetközi segítséget, hiszen az érdekek, az elérhető 

komparatív előnyök ellentétesek. Az állam saját bevételeinek, saját adófizető 

polgárainak védelme érdekében ismét előtérbe kerül tehát a beavatkozás kérdése, az 

állami felelősségvállalás a fejlődésért. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy az elméleti közgazdaságban az absztrakció magas 

szintjén meglehetős egyetértés uralkodik, hogy az állam miként járulhat hozzá a 

gazdaság fejlődéséhez: közjavak előállításával vagy finanszírozásával, piaci kudarcok 

korrekciójával, a jövedelmi- és esélyegyenlőségek mérséklésével, a túlzott gazdasági 

ingadozások mérséklésével. (Cserne 2006) Ha azonban statisztikai módszerekkel 

összehasonlítjuk, hogy milyen állami tevékenységek játszanak döntő szerepet az egyes 

nemzetgazdaságok sikerében vagy kudarcában, akkor egészen diverzifikált, sőt néha 

ellentmondásos képet kapunk.  
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Ugyanakkor a dolgozat témája szempontjából elégségesnek látszik annak megállapítása, 

hogy az elméleti alapokból levezethető a piaci rések, piaci elégtelenségek esetén az 

állami részvétel indokoltsága, legyen szó akármilyen gazdasági megközelítésről.  

 

2.2.2. Az állam a kockázati tőke piacán: pro és kontra 

 

Gompers és Lerner (Gompers és Lerner 2004) az amerikai kormányzat kockázati 

tőkepiaci erőfeszítéseit és eredményeit vizsgálva megállapította, hogy legalább két 

fontos, racionális indoka van annak, hogy az állam támogassa a kis, technológia-

intenzív vállalkozásokat: egyrészt a K+F ráfordítások társadalmi hatása nagyobb, mint 

az adott vállalkozás tényleges bevétele az ügyletből. Másrészt a kormányzat a 

különböző versenyek és díjak kitűzésével felhívja a potenciális befektetők figyelmét 

ezekre a kisebb vállalatokra, vagyis az információs aszimmetria ellen hatva potenciális 

lehetőséget teremt a későbbi befektetésekhez. Ezeket az állításokat egy olyan empirikus 

kutatással támasztották alá, amely az Egyesült Államok kockázati tőkeprogramjának 

hosszú távú hatásait vizsgálta.8

Ezt állapítja meg Karsai (Karsai 2004) Magyarország vonatkozásában, és vele 

párhuzamosan Lerner (Lerner 1999), Harding (Harding 2000), Sohl (Sohl 1999), és az 

OECD is (OECD 1997). Sőt, az Európai Unió a 2000-es évek elején több helyen és 

fórumon is állást foglalt nem csak az állami beavatkozás engedélyezése mellett, hanem 

  

 

Ennek ellenére felmerül a kérdés: ha feltételezzük, hogy alapvetően a piac dönti el, 

hogy egy ötlet, terv, termék érdemes-e a megvalósításra, a további beruházásra, akkor 

az állam miért vállal mégis szerepet ebben? 

A beavatkozás indoklása állami szemszögből két hipotézisen alapul: egyrészt, hogy a 

magánszféra nem biztosít megfelelő mennyiségű tőkét az olyan vállalkozásoknak, 

amelyek újak, gyors növekedésre képesek, innovációt hordozóak, illetve másrészt, hogy 

az állam képes ezt a helyzetet korrigálni.  

                                                 
8 SBIR program: Small Business Innovation Research, amely 1983 és 2003 között mintegy 13 milliárd 
dollár értékben közvetített tőkét technológia-intenzív kkv-k számára az Egyesült Államokban. Erről 
részletesebben: Lerner J.: The government as venture capitalist: The long-run effects of the SBIR 
programme. Journal of Business, 1999, 72. 285–318. o.  
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maga is közösségi forrásokkal támogatja a kockázatitőke-programokat9

                                                 
9 A legutóbbi ilyen közösségi forrásokból építkező program a JEREMIE, amelyről részletesen a 
következő fejezetben lesz szó.  

. Összességében 

a szakirodalomban azok vannak többen, akik az állami részvétel mellett érvelnek. 

Ugyanakkor megfogalmazódnak szakmai körökből ezzel ellentétes álláspontok is. 

Florida és Smith (Florida és Smith 1993) egy 1993-as cikkben határozottan kijelentik, 

hogy a Clinton-adminisztráció részéről nem várnak többet, mint a vállalkozási 

környezet barátságosabbá tételét, de az állam közvetlen részvétele a kockázati 

tőkepiacon teljesen felesleges, és torzító hatású.  

Karsai a közvetlen állami beavatkozással összefüggésben felhívja a figyelmet 

tanulmányában arra, hogy „nem bizonyított, hogy az állami alkalmazottak megfelelően 

tudták-e kiválasztani az ajánlatok közül az innováció szempontjából legígéretesebb 

projekteket” (Karsai 2004). 

Egyesek az ún. kiszorító hatásra hívják fel a figyelmet, hogy ti. a kormányzat részvétele 

közvetlenül a befektetésekben a magánszféra részvételének visszaszorulását 

eredményezi. (O’Shea 1995 és Cumming és MacIntosh 2006) Ezzel ellentétesek 

véleményem szerint azok az eredmények, amelyek azoknak a befektetéseknek a típusait 

mutatják, ahová az állam belépett társfinanszírozóként, és ahova a kockázati tőke más 

résztvevői koncentrálnak. Bár az állam is érdekelt a nagyobb projektek 

finanszírozásában, azonban a fő célkitűzés pontosan az a vállalati és befektetési méret, 

amely túl kicsi egy nemzetközi befektetési alap számára (Manigart és Beuselinck 2001).  

 

Olyan ellenérvek is megfogalmazódnak az ellenzők publikációiban (Florida és Smith 

1993), hogy az állami döntési folyamatok nem mentesek a politikai érdekektől, tehát 

könnyen előfordulhat – főként a szakmai kontroll hiányában – hogy állami források 

végső soron nem olyan vállalakozásokhoz kerülnek, akik valóban rászorulnának az 

ösztönzésre. Nem tagadható, hogy az állami döntésekben mindig is érvényesül bizonyos 

politikai nyomás, hiszen ha az állam, mint politikai alrendszer funkcióját és célját abban 

látja, hogy a következő választásokon az elért szavazatait maximálja, akkor nehezen 

várható el tőle a teljes politikai objektivitás és függetlenség, hiszen ekkor a céljával 

ellentétesen cselekedne. 
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Ha összegezzük az érveket pro és kontra, látnunk kell, hogy számos érv szólhat 

amellett, hogy az állami beavatkozás szorítkozzon a szabályozási környezet megfelelő 

kialakítására. Ugyanakkor feltehetjük a kérdést: attól, hogy egy rendszer 

eredményessége például csak 80%-os, attól azt a rendszert teljesen el kell-e vetni?   

 

Keynes szavait felhasználva így fogalmazhatnánk meg a kérdést: Ha senki más nem 

cselekszik egy bizonyos szegmensben, akkor egy nem tökéletes állami megoldást el 

kell-e vetnünk? 

 

2.2.3. Az eszközök megválasztása 

 

A szakirodalom az állami szerepvállalás eszközeit jellemzően kétféle felosztásban 

közelíti meg. Az egyik módszer az állam közvetett és közvetlen beavatkozási formáit 

különbözteti meg, a másik az egyes beavatkozási területekre koncentrál.  

Az állami beavatkozási és ösztönzési formákat vizsgálva, az egyes módszerek, 

eszközök az alábbi csoportosításban megtalálhatók több szerzőnél is.  

Ez a felosztás az állami ösztönzők egyes célcsoportjaira, vagy egyes fejlesztési 

területekre koncentrál. Lényegében ezt a felosztást alkalmazza Murray (Murray 2007), 

és Gilson (Gilson 2003) is, aki az Egyesült Államok példáján mutatja be a vállalkozás-

ösztönzés sikeres módszereit. Hasonló tematikában ismerteti Storey (Storey és Tether 

1998) is az 1998-ig alkalmazott ösztönzési módszereket az EU viszonylatában.  

A beavatkozási formák egy másik csoportosítását foglalja össze Jääskeläinen és 

szerzőtársai (2007) valamint Cumming és Johan (2009), amelyek elsősorban a felek 

között létrejött szerződési jellemzőkre koncentrálnak. Az általam bemutatott ábra a két 

szemléletmód szintézise. 

2001-ben a genti egyetem két kutatója, Manigart és Beuselinck (Manigart és Beuselinck 2001) 

egy érdekes kutatást publikáltak annak hátteréről, hogy a kormányzatok direkt beavatkozása a 

kockázati tőkepiacra milyen hatásokkal járt Európa országaiban 1989–1999 között. Abból a 

feltételezésből indultak ki, hogy kedvezőtlen gazdasági folyamatok esetén az állam nagyobb 

mértékben ösztönzi kockázatitőke-injekcióval a kkv-szektort, hiszen kockázatos időkben a 

magánszektor is visszafogottabb, kedvező fordulat esetén pedig a piacnak „enged nagyobb 

teret”. Jeng és Wells (Jeng és Wells 2000) ugyanebben a témában azt állították, hogy a folyamat 

éppen fordított: ha kevesebb vállalkozás indul kedvezőtlen makrogazdasági háttér miatt, akkor 

az általuk igényelt tőke mértéke is csökken.  
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Ha a beavatkozás indokait vizsgáljuk, a két holland kutatónak igaza kellett volna, hogy 

legyen, hiszen az állami beavatkozás akkor indokolt, ha piaci rés alakult ki a 

finanszírozásban, vagyis ha a magánszektor nem látja el az igényeket.  

Ha pedig a beavatkozási területeket nézzük, akkor a kutatások szerint két olyan 

szegmense van a piacnak, ahol a finanszírozás a leghiányosabb: az induló 

vállalkozások, illetve a technológia-intenzív vállalkozások területén, tehát az állami 

támogatást is ezen területeken várhatjuk a legnagyobb összegben (Lerner 1994 és 

Cumming és MacIntosh 2006) .  

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az állam makrogazdasági adatok alapján dönt 

a közvetlen finanszírozás mértékéről: ha a magvető és induló szakaszban lévő 

vállalkozások piaci finanszírozása is fellendülőben van, akkor az állam is nagyobb 

mértékben fektet kockázati tőkealapokba.  

 

A jogi és adózási előírások a kockázati tőke elméletének mindig is a középpontjában 

álltak. A jogi környezet előnyeinek hosszú távú következményeire hívja fel a figyelmet 

Armour és Cumming (Armour és Cumming 2006) az egyesült államokbeli Szilikon-

völgy tapasztalatainak elemzésekor, illetve több szerző is megerősíti, hogy egy 

befektetési döntés megszületésekor a célország kockázatainak elemzésekor nagy súllyal 

esnek latba a jogi és számviteli előírásaik (Jeng és Wells 2000). La Porta és társai 

(LaPorta et al 1998) nem csak a kockázati tőke szemszögéből, hanem a globális piacok 

mérlegelési szempontjából elemzik ugyanezt a kérdést, állítva, hogy olyan jogi 

szempontok, mint a befektetővédelem megfelelő szintje, adják a fő különbséget a 

bankok által finanszírozott és a piac által finanszírozott ország-modellek között10

Európára vetítve az EVCA időszakonként közzétesz saját kutatási eredményei alapján 

egy jegyzéket arról, hogy az európai országok közül az adózási és jogi környezet 

alapján mennyire befektető-barát a szabályozás (EVCA 2004). A pontozás 

kialakításánál figyelembe veszik azt, hogy a legnagyobb intézményi befektetők, mint a 

nyugdíjpénztárak

.  

11

                                                 
10 Ebből a szempontból az Egyesült Államok az alaptípusa a piac által finanszírozott vállalkozásoknak, 
ahol a tőkebevonásnak bevett módja a tőzsdére bocsájtás, míg ebből a szempontból konzervatívnak 
számít Európa, ahol a vállalkozások döntő többsége először a banki finanszírozási formákat veszi igénybe 
forrásbevonási problémák esetén.  
11 2003/41/EK irányelv a nyugdíjbiztosítók tevékenységéről, és annak nemzeti jogba való átültetése 

 és a biztosítók, érdekeltek abban, hogy az egyes nemzeti piacokon 

semmiféle indokolatlan korlátozás ne érvényesüljön a külföldi tőke beáramlásával 
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összefüggésben. A Szolvencia II. program12

Mivel a befektetői érdekek szempontjából fontos, hogy a kockázati tőkealapok 

rugalmasan menedzselhetők legyenek, ennek szabályozása is vizsgálat alá esik. Már 

csak abból a szempontból is, hogy ha a nemzeti alapok szabályozása nem megfelelő, 

akkor a befektetéseket külföldi bejegyzésű alapkezelők fogják megvalósítani

 is azt segíti elő, hogy a biztosítók több 

tőkét tudjanak biztonságosan ezekre a piacokra irányítani, ezért az EU-s előírások 

nemzeti jogba való átültetésének mértéke fontos értékelési szempont.  

13

- az állami támogatások kevésbé transzparensek, mint a közvetlen 

adókedvezmények, vagy a nem adó jellegű kedvezmények 

.  

Az adózási szempontok közül kiemeli, hogy a különböző adókedvezmények a 

befektetés-ösztönzés legfontosabb eszközei, illetve annak fontossága, hogy a befektetők 

elkerüljék a kettős adóztatás terhét a határon átnyúló invesztíciók esetében. Az ezekre 

vonatkozó uniós és más nemzetközi jogi előírások nemzeti jogba való átültetése 

elengedhetetlen a befektetői bizalom megszerzése érdekében.  

A közvetett beavatkozás ugyanakkor sokkal kevésbé népszerű eszköz a kormányzati 

politikában. Ennek magyarázatát adja többek között Zachariadis (2008), aki a 

nemzetközi iparpolitikát, és az ehhez kapcsolódó állami támogatásokat vizsgálva azt 

állapítja meg, hogy sokkal könnyebb közvetlen támogatást nyújtani a vállalati 

szektornak, mint véghezvinni a közvetlen beavatkozáshoz szükséges strukturális 

reformokat. A szerző a közvetlen állami támogatásokat az adókkal, vámokkal és más, 

adójellegű beavatkozásokkal összehasonlítva a következőkben látja az állami 

támogatások legfőbb előnyeit: 

- a támogatásban csak az állami költségvetés érintett, és a hazai 

kedvezményezetteknek nem érdeke a hírverés 

- ha a támogatást a hátrányos helyzetű régiók segítésének formájában nyújtják, ez 

a forma nemzetközileg elfogadott és alkalmazott módszer 

- minthogy a támogatás tisztán veszteség a kincstár számára, az államok csak 

akkor alkalmazzák, ha látják a megtérülési lehetőséget is 

- a közvetlen állami támogatás politikailag látványos eszköz, minthogy azonnal 

jelentkezik a hazai gazdaságban 

                                                 
12 A Szolvencia II. program a biztosítók új kockázatkezelési eljárását írta elő, megnyitotta az utat a 
kockázati tőkealapokban való biztonságosabb részvételhez. 
13 Ez a helyzet kiválóan megfigyelhető a magyar kockázati tőkepiac 2008-ig tartó folyamatain, ameddig 
gyakorlatilag az állami alapkezelőkön kívül csak külföldi alapok valósítottak meg befektetéseket.  
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- míg a vámjellegű intézkedések a behozatali árat növelik, addig a támogatások a 

hazai árakat tudják a világpiaci árakhoz csökkenteni 

- amennyiben a támogatás olyan tevékenységekre irányul, amelyek maguk is 

köztes termékek vagy szolgáltatások, a kedvező gazdasági hatás multiplikálódik, 

hiszen a késztermék, vagy végső szolgáltatás árára is hatással van 

- komoly hátrány azonban, hogy a támogatások teljes összege azonnali 

költségvetési teherként jelentkezik, míg az elérhető bevételek csak hosszú távon 

jelentkeznek (ha jelentkeznek egyáltalán) 

- illetve kétséges a hatékonyságuk 

- valamint versenytorzító hatással rendelkeznek a piaci szektorban, amennyiben 

növelik a támogatott vállalkozások életben maradási esélyeit a többi 

vállalkozással szemben.  

Az állami beavatkozás megfelelő formájának megtalálása nem kis kihívást jelent a 

kormányzatok számára. A nemzetközi elemzések (például Cummings és Johan 2009) is 

azt mutatják, hogy az Egyesült Államok SBIR programja és az izraeli YOZMA 

programokról mondható el, hogy sikeresek voltak nem csak gazdaságpolitikai, hanem 

pénzügyi értelemben is. Ugyanakkor a két programmal kapcsolatos elemzések szinte 

mindegyike rámutat arra, hogy speciális üzleti és gazdasági helyzetben valósultak meg 

ezek az befektetések, amelyek a maguk nemében egyedülállóak. Gilson (2003) és 

Avnimelech (2009) egyenesen odáig mennek, hogy azt állítják, sem az amerikai, sem az 

izraeli példa nem ültethető át más országok gyakorlatába. 

 

2.2.4. Az Európai Unió állami támogatási politikája 

 

Az Európai Közösségek 1998-ban kezdett el foglalkozni az állam által támogatott 

kockázati tőkebefektetésekkel. Az Európai Unió szabályozási politikájának alapja, hogy 

egyes gazdasági-jogi jelenségeket csak akkor szabályoz, ha azok a közös piacot, az 

Európai Közösségeket érintik. A kockázati tőkebefektetések, mint gazdasági jelenségek 

így nem tartoznak az EU látókörébe, viszont az állami részvétellel megvalósított 

befektetések már igen, illetve az ilyen ügyletekhez kapcsolódó állami támogatási 

programok egyes elemei is.  

A konkrét pénzügyi kérdéssel először egy 1999-es munkaanyag foglalkozott, a kérdést 

onnan közelítve, hogy az innovatív kis- és középvállalkozások a kockázati tőke 

segítségével új munkahelyek teremtéséhez járulhatnak hozzá. A fejlődést érzékeltetve 
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hozzá kell tenni, hogy ez a lisszaboni folyamat, és a Lisszaboni Program elfogadásának 

időszaka, tehát az Unió prioritása ebben az időszakban a versenyképesség drasztikus 

növelése volt.  

1999-ben került elfogadásra az első Kockázati Tőke Akcióterv, amely már a 

finanszírozási formákhoz való hozzáférés könnyítését célozta a kkv-szektorban. Már ez 

az anyag is felveti a többi szabályozási területhez való kötődést: az innováció-

finanszírozás, a versenypolitika és az állami támogatások újragondolása nélkül a 

kockázati tőkepiac állami/közösségi ösztönzése nem elképzelhető.  

Időrendben haladva a már említett 1998-as Kockázati Tőke Akcióterv (a részleteit 

1999-ben fogadta el a Bizottság) az első olyan dokumentum, amely részleteiben 

foglalkozik a közösségi teendőkkel a kockázati tőkepiac relevanciájában14. A Tanács 

felhatalmazása alapján a Bizottság 5 éves tervet fogadott el, amely a belső piacon a 

finanszírozáshoz való könnyebb hozzájutást tűzte ki elsődleges célul. A következő 5 

évben gyakorlatilag a következő lépcső előkészítése történt meg, illetve a Bizottság 

éves előrehaladási jelentéseket15

A két legfontosabb dokumentum, a 2001-es bizottsági közlemény

 közölt az akcióterv megvalósulása kapcsán. 

2004-től kezdetét vette a kockázati tőkepiac komplex átgondolása, illetve az ehhez 

kapcsolódó állami támogatások átértékelése. Amint azt korábban is kifejtettem, a 

kockázati tőke egyes intézményeihez kapcsolt szabályozás nem választható külön a 

kkv-fejlesztéstől, az innováció-finanszírozástól, és mint legfőbb keret, az állami 

támogatásoktól.  

 
16, és a 2006-os 

közösségi iránymutatás17

                                                 
14 Risk Capital – a key to job creation in the European Union. (DG Economic and Financial Affairs) SEC 
(1998) 552 final (a hivatalos lapban nem publikált) Az elfogadott akcióterv: COM(1999) 232. 

 adja meg a közösségi szabályozás lényeges kereteit. A két 

jogforrás érdekessége, hogy míg az elsőt a lisszaboni stratégia meghirdetése ihlette, 

addig a másodikat a lisszaboni stratégia 2005-ös újragondolása, tehát a kockázati tőke 

megítélése és annak állami támogathatósága szorosan kötődik az európai 

versenyképesség fejlesztéséhez. 

15 Risk capital: Implementation of the action plan - Proposals for moving forward, 2000–2004. A 
hivatalos lapban nem publikált jelentések, rövid összefoglalójuk elérhető itt: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l24195_e
n.htm (letöltés ideje: 2010. 12. 14.) 
16 HL C 235., 2001.8.21. 
17 HL C194/2 2006-8.18. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l24195_en.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l24195_en.htm�
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Míg 2001-ben mondhatjuk azt, hogy a kockázati tőkepiac támogatási rendszerének 

definitív meghatározása volt az elsődleges cél, 2006-ban már a tapasztalatok beépítése, 

és az elhatárolás finomítása volt a Bizottság elsődleges feladata. Összehasonlítva a két 

jogforrást, elmondható, hogy a kockázati tőkepiac 5 év alatt nem sok újdonságot tudott 

felmutatni – tisztán jogalkotási szempontból. A kritikus pontok (állami támogatásokkal 

való összeegyeztethetőség, a piaci rés vizsgálata, a támogatásban részesülők oldalán 

felmerülő vitatható kérdések, az egyes támogatás típusok) gyakorlatilag változatlanok. 

Annyi különbség mindenképpen van, hogy a 2006-os dokumentum – a tapasztalati 

eredmények beépítésével összhangban – mélyebb kérdésekre is rá tud mutatni, mint a 

jogi-technikai kereteket boncolgató, 2001-es, úttörőnek mondható közlemény.  

 

A szabályozás és támogathatóság indokai között szinte változatlan formában találjuk az 

alábbi érveket: a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való nehezebb 

hozzáférése, az információs aszimmetria és a méretgazdaságosság18

Ehhez képest 2006-ban a nyereségorientált befektetés ismérve az, ha a tőkét üzleti 

alapon fektetik be (szó szerint veszi át a 2001-es szabályozás fent ismertetett 3 ismérvét), 

, vagy tranzakciós 

költségek problémái. A Bizottság 2001-ben a Közlemény VI.4. pontjában határozottan 

rögzíti: a fenti jelenségek egyértelműen megalapozzák és legitimálják az állami 

támogatásokat. 

A megengedhetőség vizsgálatakor a Bizottság két tényezőt emel ki az állami 

támogatásokkal kapcsolatos minimális elvárások között: egyrészt hogy kizárólag a piaci 

résekre koncentráló támogatások fogadhatók el, másrészt hogy az így kihelyezett 

források profitorientált módon kerüljenek felhasználásra. Ezt a Bizottság 2001-ben 

akkor látta megalapozottnak, ha a kapott támogatás nélkül is ugyanolyan feltételekkel 

valósulna meg egy befektetés, mint a támogatással, amely így csak mintegy 

katalizátorként funkcionál, valamint hogy az állami támogatás mellé kötelezően 

bevonandó elem a magántőke. Mindössze előnyként volt értékelhető 2001-ben az, ha az 

alapkezelő (general partner, fund manager) juttatásai arányosak az elért befektetési 

eredménnyel, illetve ha a döntésben részt vesznek a magántőke képviselői is (!!), 

valamint ha az alapkezelés legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói 

felügyelet mellett zajlik. 

                                                 
18 Lásd részletesen a 2.4. pontban leírtakat. 
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valamint minden egyes befektetésnél vizsgálják az üzleti tervet, és világos és valós 

kilépési stratégiát fogalmaznak meg a befektetési döntés meghozatalakor.  

Az elfogadhatóság feltételi között találunk számszerűsített értékeket is, amelyek 

korábban alacsonyabb értékkel szerepeltek. A kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos 

intézkedés egy-egy 12 hónapos időszak során nem állhat 1,5 millió eurónál nagyobb 

finanszírozási összegekből megcélzott kkv-nként, függetlenül attól, hogy részben vagy 

egészben finanszírozzák-e állami támogatásból.  

 

A korábbi dokumentumhoz képest újdonság, hogy az Iránymutatás 5. pontja tartalmazza 

azokat az esetköröket, amikor bár egy támogatás az általános előírások valamelyikének 

nem felel meg, részletes vizsgálat során megállapítható az elfogadhatósága. Ezek a 

pontok külön figyelmet érdemelnek. 

  

 - értékhatár-túllépés: ha a piaci hiányosság bizonyított, a Bizottság egyedi 

döntésével elfogadhatónak minősítheti a 12 hónap alatt 1,5 millió EUR-t meghaladó 

támogatást 

 - nem támogatott területi vállalkozások növekedési szakaszának támogatása: bár 

a fejlettebb régiókban a piaci rés, illetve a finanszírozási hiányosság kevésbé 

kimutatható, a Bizottság egyedi mérlegelése alapján bizonyítani lehet a támogatás 

elfogadhatóságát 

 - egymást követő befektetések: a korai szakaszban már támogatott vállalkozások 

további finanszírozása elfogadható lehet, mert biztosíthatja egy vállalkozás folyamatos 

finanszírozottságát 

 - alacsonyabb magánbefektetői részvétel: az egyes tagállami kockázati 

tőkepiacok eltérő fejlettsége miatt a Bizottság egyedileg elfogadhatónak ítélhet 

támogatásokat, ahol a magántőke nagysága nem éri el a szükséges küszöböt 

 - kimondottan befektetési eszközöket is magában foglaló intézkedések: 

elfogadhatóságát szintén egyedileg mérlegeli a Bizottság 

 - „felkutatási költségek”: az egyes tagállami piacokon jól megfigyelhető a 

tranzakciók számának alacsony volta, ezért a Bizottság elfogadhatónak találhat olyan 
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támogatásokat is, amelyek arra ösztönzik a kockázati tőkepiac szereplőit, hogy nagyobb 

figyelmet fordítsanak a céltársaságok felkutatására19

                                                 
19 Ennek különösen nagy jelentősége akkor látszik, ha a 2010-es magyar adatokat vizsgáljuk a sajtóhírek 
fényében: annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló 18 alapkezelő, köztük a 8 nyertes igen nagy összegű 
tőkéhez jutott, év végéig mindössze 10-12 tranzakció előkészítéséről tudunk. Az előzetes számítások 
szerint évi több mint 200 tranzakcióval lehetne elkölteni a rendelkezésre álló JEREMIE-forrást.   

  

 

A 2006-os Közösségi iránymutatás tehát mélyíti a kockázati tőkebefektetésekre 

vonatkozó állami támogatások megítélésének szabályait, és számos kérdésben választ 

ad az 1998 óta felmerült szakmai kérdésekre.  
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3. Állami szerepvállalás a magyar kockázati tőkepiacon 
 

Tekintettel arra, hogy hipotézisem arra épült, hogy a kockázati tőkepiacba való állami 

beavatkozás indoka a piac önmagában elégtelen működése, a fejezetet felépítését az 

okok és okozatok megvilágítása érdekében a következőképpen építettem fel.  

Először ismertetem a magyarországi kockázati tőke iparágának jellemzőit, majd a kkv-

helyzetet a legutóbbi rendelkezésre álló statisztikai adatok és felmérések alapján, majd a 

fejezet végén összefoglalóan értékelem az állami részvételt az iparágban.  

 

3.1. A kockázati tőke sajátos helyzete Magyarországon 

 

3.1.1. A kockázati tőke magyarországi múltja 

 

Ebben a témában Karsai számos tanulmányt jelentetett meg, amelyek gyakorlatilag a 

teljesség igényével mutatják be a magyar kockázati tőkepiac történetét, fejlődését 

(például Karsai 2008). Ezen tanulmányok alapján, illetve az EVCA statisztikai 

adatainak és elemzéseinek, valamint az EBRD tanulmányok és a Deloitte éves bizalmi 

indexeihez fűzött kommentárok alapján a magyar kockázati tőkepiac fejlődését négy 

nagyobb szakaszra lehet osztani, amely felosztást Karsai is megerősítette két 

tanulmányában is (EVCA 2003–2008, Deloitte 2008).  A magam részérő l 16  évet egy 

iparág kialakulásában nem tartok elég hosszúnak ahhoz, hogy ilyen kategóriákat fel 

lehessen állítani. Amennyiben egyáltalán a „korszakolás” kérdése felmerül, 

véleményem szerint a 2006-os év lehet egy döntő időpont: annak a korszaknak a 

kezdete, amikor a technikai, tudományos, jogi feltételek már rendelkezésre álltak ahhoz, 

hogy Magyarországon komoly kockázati tőkepiac működhessen.  

A rendszerváltástól a 2000-es évek középéig tartó időszakot elsősorban a külföldi tőkét 

befektető globális alapok uralták a piacot. A rendszerváltáskor a privatizációs ügyletek 

keltették fel a befektetők figyelmét, majd megjelentek a kifejezetten a kelet- és közép-

európai, fejlődő régióra koncentráló alapok. A befektetési méret a kezdeti 50 millió 

dollárról fokozatosan 300 millió dollárra nőtt, és egyre több intézményi befektető 

„merészkedett” a piacra. Az európai uniós csatlakozás és az azt megelőző jogszabály-

harmonizáció a befektetői bizalomra pozitívan hatott, és a befektetési méret az expanzív 

szakaszok finanszírozása miatt tovább nő.  
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3.1.2. A jogi környezet változása 

 

A kockázati tőkebefektetések eredményes működéséhez elkerülhetetlen a jól működő 

törvényi szintű szabályozás. A kockázati tőkebefektetéseket a magyar jog először 1998-

tól szabályozta: április 1-jével lépett hatályba a kockázati tőkebefektetésekről, a 

kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló 1998. évi 

XXXIV. törvény. Már megalkotásától kezdve komoly kritika övezte, amelyet a 

gyakorlat azzal igazolt, hogy 6 éves „élettartama” alatt mindössze egyetlen társaság 

tartozott a hatálya alá. A legfőbb ellenvetés az volt, hogy olyan szigorú alapítási és 

befektetési szabályokat tartalmazott, amelyek a kockázati tőke nemzetközi világában 

teljesen idegenek voltak. Két ilyen anomáliát emelnék ki:  

- a nemzetközi gyakorlatban a befektető intézmények nem tartanak portfóliójukban be 

nem fektetett szabad pénzeszközöket, ezzel szemben a törvény a teljes alaptőke 

befizetését írta elő alapításkor.  

- a befektetők megfelelő lehetőség híján nem helyeznek ki pénzeket, ezzel szemben a 

törvény előírta, hogy adott időn belül mekkora tőkét kell befektetni, ráadásul 

szankcióként az alap megszűnését helyezte kilátásba (Banyár és Csáki 2006).  

Azt már meg sem említem, hogy a magyar törvényhozás milyen dacosan elutasította 

annak lehetőségét, hogy az intézményi befektetők, például a magánnyugdíjpénztárak 

ilyen alapokba fektethessenek, holott nemzetközi viszonylatban ők alkotják a kockázati 

tőkepiac egyik legjelentősebb forrását (Glavanits 2007).  

Látva a rendszer működésének elégtelenségét, 2003-tól kezdődött meg az egyeztetés a 

kormányzat és a szakmai fórumok között. Ennek eredményeként a korábbi törvény 

egészét hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXXXVI. törvény, és a kockázati 

tőkealapok szabályozása a tőkepiaci törvény (továbbiakban: Tpt.) keretei között nyert 

szabályozást. A kockázati tőkéről szóló szabályok lényegesen egyszerűsödtek, és a 

korábbiaknál sokkal rugalmasabbá váltak. Ráadásul, 2006. január 1-től megvalósult egy 

másik komoly lépés: az intézményi befektetők tőkéjük egy részét kockázati 

tőkealapokba fektethetik20

 

. 

                                                 
20 293/2005 és 332/2005 számú kormányrendeletek módosították az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak 
és a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló korábbi kormányrendeleteket. 
Ezzel lehetővé vált, hogy a pénztári eszközeik 5%-ának erejéig kockázati tőkealapok jegyeibe 
fektessenek.  
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A korábbi merev szabályozástól eltérően a Tpt. a jegyzett tőke minimumát a korábbi 

500 helyett már csak 250 millió forintban rögzíti. Alapításkor elég csak a jegyzett tőke 

10%-át befizetni, a fennmaradó összeget legkésőbb az alapítást követő 6 éven belül kell 

rendelkezésre bocsátani. Meg kell tenniük ezt akkor is, ha a hatodik évig az alap 

egyetlen befektetést sem eszközöl. Komoly hátránya a törvénynek, ahogy az előzőnek 

is, hogy nincs lehetőség a tőkealapok menet közben történő tőkeemelésére, így nem 

lehet számítani később csatlakozó befektetőkre, vagy csak nagyon drága megoldások 

árán.21

A tulajdonosok háromféleképpen juthatnak nyereséghez: ha a tőkealap futamidő közben 

hozamot fizet; ha futamidő közben eladják tőkejegyeiket; vagy ha a tőkealapot a 

futamidő lejártával végelszámolják, a befolyó pénzt pedig a tőkejegyek arányában 

szétosztják a tulajdonosok között. A hozamfizetés tekintetében régi/új szabály, hogy 

tilos a hozamfizetés akkor, ha ezáltal az alap jegyzett tőkéje (és egyben befizetett 

tőkéje) a törvényi minimum alá csökkenne. Szintén megmaradt az a szabály, hogy 

hozam csak akkor fizethető, ha az az alap rendelkezésére áll, vagyis hitelből hozam nem 

  

A tőkealap létrehozása továbbra sem jár cégbírósági regisztrációval, a korábbiaknak 

megfelelően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) veszi 

konstitutív hatállyal nyilvántartásba, és az onnan való törléssel szűnik meg. Alapvető 

újdonság, hogy kockázati tőkealap más tőkealap átalakulásával is létrejöhet. Egyesülés 

és szétválás esetében az abban résztvevő alapok tőkealapjegy-tulajdonosainak írásbeli, 

egyhangú jóváhagyó nyilatkozata szükséges.  

Szervezetét tekintve a tőkealap nem rendelkezik önálló döntéshozó testülettel, nevében 

az alapkezelő jár el. A törvény azonban lehetőséget hagy arra, hogy a tőkejegyekhez 

olyan jogok kapcsolódjanak, amelyek közvetlen ráhatást eredményeznek az alap 

vagyonának befektetésére.  

A létrehozott tőkealap kizárólag zártvégű lehet, a futamidő legalább 6 naptári évet kell, 

hogy kiadjon. A futamidő legfeljebb még egyszer, az eredeti futamidőnek megfelelő 

időtartamra meghosszabbítható, de erről a tőkealap szabályzatában külön rendelkezni 

kell.  

 

                                                 
21 Például: részjegyek tartalékolása, ami a névérték 10%-ába kerül, vagy egy később létrehozandó 
tőkealappal való egyesülést, amely viszont súlyos adminisztratív költségekkel jár.  
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finanszírozható.22

Az új törvény tagadhatatlanul legnagyobb előnye, hogy megszüntette a befektetésekkel 

összefüggő korábbi kényszerelőírásokat. Nincs rendelkezés arra nézve, hogy mekkora 

összeget kell befektetni, és az alapításhoz képest mikor. A korábbi jogszabály által az 

 Ha azonban az alap jól teljesít, hozamfizetésre akár egy év alatt 

többször is sor kerülhet.  

A tőkejegy adásvételét illetően az új szabályozás szerint a szabályzat előírhatja, hogy a 

tőkejegy átruházásához az alapkezelő, illetve a többi tulajdonos jóváhagyása szükséges.  

A végelszámolásra vonatkozó rendelkezések nagymértékben változtak, ezek közül a 

legelőnyösebb, hogy a végelszámolás megkezdéséhez képest az alapjegyeket 18 

hónapon belül kell értékesíteni, amely határidő további hat hónappal 

meghosszabbítható. Ráadásul, ha az alap tulajdonában tőzsdére vezetett értékpapírok 

vannak, ezeket nem kell értékesíteni, hanem természetben feloszthatók a tulajdonosok 

között.  

A tőkealap a „normál”, végelszámolási úton kívül még két módon szűnhet meg: ha 

futamidő közben a tőkealap alapkezelő nélkül marad, illetve a futamidő végén, vagy a 

megszűnési eljárás alatt a tőkealap saját tőkéje negatívvá válik. Ilyen esetekben a 

megszüntetést a PSZÁF által kijelölt közhasznú szervezet végzi.  

 

Alapkezelést csak olyan részvénytársaság végezhet, amelynek jegyzett tőkéje kizárólag 

pénzbeli hozzájárulásból áll, és a jegyzett tőke rendelkezésre állását igazolja. A PSZÁF-

hoz be kell nyújtani a társaság alapító okiratát, részvénykönyvének másolatát, szervezeti 

és működési szabályzatát, üzleti tervét,  könyvvizsgáló nevét, és számviteli politikájára 

vonatkozó adatait. A társaság korábban kizárólag kockázati tőkealap-kezeléssel 

foglalkozhatott, de az új törvény megengedi, hogy tevékenységét bővítse az 

alapkezeléshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatással. Ez abból a szempontból 

célszerű, hogy az alapkezelési tevékenységet hosszas és költséges előkészítő munka 

előzi meg, amelynek elszámolására korábban nem volt mód.  

Az alapkezelőnek a tevékenységi engedély megszerzésétől számított 6 hónapon belül 

meg kell kezdenie tevékenységét (ez korábban egy év volt), vagyis legalább 

kérelmeznie kell egy kockázati tőkealap bejegyzését a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeleténél.  

 

                                                 
22 Jogosan merül fel a kérdés: hogyan ellenőrizhető, hogy az alap saját, vagy kölcsönvett pénzből fizette 
ki a tulajdonosokat? 
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adókedvezmény köréből kivont jogalanyokat is megilleti az új törvény szerint a kedvezmény, 

és egyetlen ágazat vállalkozásai sincsenek kizárva a befektetési célpontok köréből.  

Megszűnt az a korlát is, hogy a társaság nem szerezhet tulajdont tőzsdére vezetett 

vállalkozásban, mindössze annyi a kitétel, hogy az első szerzéstől számított egy éven belül 

legalább 10%-os részesedést érnek el az adott vállalatban, és ezt az arányt fél éven keresztül 

tartják.  

Az ingatlanszerzéssel kapcsolatos korábbi tilalom is enyhült annyiban, hogy a 

kényszerből (pl. csőd, felszámolás által) az társaság tulajdonába került ingatlanvagyont 

a szerzéstől számított két éven belül el kell idegeníteni, vagy apportálni olyan 

vállalatba, amelyben a társaságnak legalább 10%-os tulajdonrésze van.  

A pozitív irányú változásokkal szemben az új törvény hiányossága, hogy még mindig 

szigorú az egy vállalatba fektethető tőkével szemben. A törvénynek megfelelően az egy 

vállalkozásba fektethető összes tőkearány 20% (hitellel együtt 25%), de ezt az arányt nem a 

jegyzett tőkéhez képest mérik, hanem a jegyzett tőke befizetett részéhez viszonyítva.  
 
3.1.3. Hazai és nemzetközi kutatási tapasztalatok 

 
Álljon itt a következőkben egy érdekes anomália, amelyre a dolgozatom hipotéziseit is 

építettem. A EVCA 2007-es évkönyve tartalmaz egy Európa 20 országára vetített 

grafikonon ábrázolt eredménylistát, amely a kockázati- és magántőke-befektetések 

értékét mutatja a GDP százalékában 2006-ban. Ennek egy egyszerűsített változatát 

közlöm az alábbiakban (EVCA 2007). 

Azért tartom érdekesnek ezt az ábrát, mert ha összehasonlítjuk a 3 utána következő 

ábrával, amely a 2006-os év tranzakcióinak számát és méretét is mutatja, látjuk, hogy az 

a 16 kivásárlás, amely összesen 506 millió EUR értékben valósult meg, az egész éves 

befektetési volumen 94,7%-át adja (HVCA 2007)! 

Ez a befektetési összeg és ez a 16 tranzakció eredményezi az európai összesített 5. 

helyet, ami azt a látszatot kelti, hogy Magyarországnak igencsak jól működő kockázati 

tőkepiaca van, hiszen olyan államot is maga mögé utasít a sorban, mint Írország, ami a 

kockázati tőke számára az egyik leginkább vonzó ország.  

Ezek a számok véleményem szerint pontosan azt jelzik (a magyar adatokkal együtt értelmezve), 

hogy 2006-ban a magyar kockázati tőkepiac nem hogy kiemelkedően jól, hanem kiemelkedően 

rosszul teljesített egyes szegmensekben, különös tekintettel a hagyományos területekre, mint a 

vállalakozások korai finanszírozása.  



 51 

3.ábra 

A kockázati- és magántőke-befektetések értéke Európa országaiban a GDP 

százalékában, 2006 

Forrás: EVCA Yearbook, 2007 

 

A magyar kockázati tőkepiac ezen időszakának bemutatására tehát a következő 

grafikonokat szeretném bemutatni, a HVCA éves jelentései alapján.  

 

Elsőként a tranzakciók számának alakulását, amelyet a befektetések aránytalanságának 

igazolásához kívánok bemutatni. Másodikként pedig a tranzakciók méretét, amely az 

előző ábrával összefüggésben, azt alátámasztva mutatja azokat a piaci torzulásokat, 

amelynek a kiküszöbölésére az állami kockázati tőke kíván megoldási alternatívát 

nyújtani. 
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4. ábra 

A tranzakciók számának életciklus szerinti eloszlása 2002–2007 
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5.ábra 

A tranzakciók méretének életciklus szerinti eloszlása 2002–2007 
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Egyetlen fontos, a vizsgálathoz elkerülhetetlen adatsort hagytam még hátra, ez pedig az életciklusok 

nélküli, összesített táblát a tranzakciók számáról, méretéről és a befektetett tőke nagyságáról. 

6.ábra 
Befektetési aktivitás Magyarországon 2001–2009 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tranzakciók száma 28 29 32 41 26 39 26 25 12 

Célvállalatok száma 27 28 25 35 26 39 24 15 11 

Összes befektetett 
tőke (m EUR) 

71 127 117 108 131 543 491 515 214 

Átlagos befektetési 
méret (m EUR) 

2,5 4,4 3,7 2,6 5 13,7 18,9 20,6 17,8 

Forrás: HVCA 
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A fenti három ábrából a következő következtetéseket tudjuk levonni: 

- a befektetői aktivitás volumenét tekintve emelkedő tendenciát mutat 

- az elmúlt 2-3 évben a befektetők figyelme a vállalkozások expanzív szakaszai 

felé fordult 

- a korai szakaszban lévő vállalkozások a befektetett tőke minimális részéhez 

fértek csak hozzá, mint célcsoport maximálisan alulreprezentáltak. 

 

3.1.4. Magyar innováció és a kkv-k 

 

Az innovatív vállalatok, mint a kockázati tőke elsőszámú célpontjai, döntő befolyással 

bírnak a teljes kockázati tőkeipar szerkezetére, volumenére, és egyáltalán: a létére. Az 

innovációval, mint fogalommal már foglalkoztam az első fejezetben, most szeretnék 

kitérni a Magyarországot érintő konkrétumokra, az innovatív kis- és középvállalkozások 

helyzetértékelésére, helyükre a kockázati tőkepiacon. 

 

Az innovativitás tekintetében számos felmérés készül azokról a tényezőkről, amelyek 

meghatározzák egy országban a vállalkozói hajlandóságot, a befektetési környezetet, a 

tőkebarát feltételeket (Szerb és Márkus 1997, Szerb 2005, Karsai 2009). Ezek közül 

idéznék két fontosabbat, amelyek segítségével igazolni tudjuk azt az állítást, miszerint 

Magyarországon az innovatív vállalkozások aránya a kívánatos mérték alatt van.  

 

A World Bank felmérése az egyik olyan forrás, amely a vállalkozások számára az 

adminisztrációs nehézségek közül kettőt emel ki: a papírmunkát és az azzal járó 

ügyintézést, illetve a vállalkozások alapításához szükséges azon időt, amely a 

bejelentéstől a bejegyzésig terjed (ismerteti: Borsi 2005).  

 

A 2004-es felmérés eredményei szerint a formális adminisztráció tekintetében ugyan 

Magyarország nem a kevesebb ügyintézést igénylő országok között foglal helyet, 

ugyanakkor a cégbejegyzési időszak tekintetében a lista végén helyezkedik el.  
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Ezt felismerve vezette be Magyarország az e-közigazgatási program keretében az 

elektronikus cégbejegyzési eljárást23, amely a gazdasági társaságok vonatkozásában 

működik (bt., kft., zrt.). Elve, hogy a hiánytalanul kitöltött űrlapot és a csatolmányokat a 

hivatal a korábbi két munkanap helyett egy munkaórán belül elbírálja, vagyis ha nem 

kerül sor hiánypótlási felhívásra, a bejegyzés még aznap megtörténik. A gyakorlatban 

azonban a bírói karnak (ezen belül is a cégbíróságnak) nem volt elég kapacitása minden 

dokumentum azonnali feldolgozására, ezért az ügyintézés gyakran jóval tovább tartott 

(Menedzsment Fórum 2008). A statisztikák a bevezetés utáni egy hónapban azt 

mutatták, hogy az elutasított kérelmek száma 40%-volt, de 2008 év végére ez az arány 

7%-ra csökkent. Az eljárást csak olyan ügyvédek végezhetik, akik minősített 

elektronikus aláírással rendelkeznek24

Ezt megerősítendő, saját kutatási programom kérdőíves felmérésének utolsó kérdése az 

volt, hogy a finanszírozott cégek vezetői a jogalkotók helyében hogyan segítenék 

vállalkozásuk fejlődését. Számomra elgondolkodtató volt, hogy míg a válaszadók 

100%-a állította, hogy vállalkozása innovatív, addig az a válaszlehetőség, hogy a 

segítséget az innovatív vállalkozásokat segítő programok nagyobb száma jelentené, a 

válaszadók 76%-a értékelte egyáltalán fontosnak.  Ugyanakkor a 7 felkínált szempont 

, akikből (egyelőre) kevés van.  

 

A második felmérési eredmény, amelyet az innovációt érintő, és gátló tényezők között 

szeretnék említeni, az EVCA által időszakonként közzétett statisztikai jelentés, amely a 

kockázati tőkebefektetés szempontjai szerint osztályozza az országokat két kritérium 

vizsgálatával: az adózási rendszer és a jogrendszer befektető-barát volta.  

 

A 2006-os felmérési eredményekben Magyarország igen előkelő helyen, a 

középmezőnyben végzett. Amikor, mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a magyar 

vállalkozók arra hivatkoznak a versenyképességük romlása, és versenykilátásaik 

csökkenése okán, hogy a jogi környezet és az adminisztratív korlátok a fejlődés valódi 

gátjai, azt kell mondanunk, hogy Magyarország ezen szempontokban Európa 

középmezőnyében foglal helyet. Nem vagyunk tehát látványosan rosszabb helyzetben, 

mint például a többi visegrádi ország (sőt…).  

 

                                                 
23 Közjegyzői pecsét helyett minősített aláírás. Jogi Fórum. http://www.jogiforum.hu/hirek/14097 
Letöltés ideje: 2008. 04.13. 
24 Erről részletesen: Szilágyi K. B.: Az elektronikus cégeljárás gyakorlati kézikönyve. Kivonata elérhető: 
http://www.jogiforum.hu/e-cegeljaras Letöltés ideje: 2008. 04. 13. 

http://www.jogiforum.hu/hirek/14097�
http://www.jogiforum.hu/e-cegeljaras�
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közül az innováció-támogatás csak az 5. legfontosabbnak bizonyult, olyan más 

szempontok előtt, mint az adó- és járulékcsökkentés, vagy a jogszabály-egyszerűsítés, 

amely témakörökben a korábban ismertetettek alapján nemzetközi viszonylatban nem is 

állunk olyan rosszul.  

 

Az Európai Unió 2003-ban készített felmérése szerint hazánkban a vállalatoknak csak a 

harmad akkora hányada innovatív, mint a fejlett gazdaságokban. Ennek főbb okait a 

következőkben lehet összefoglalni.  

 

a. a kutatás-fejlesztésben, és az innovációban is nehézséget okoz a felkészült 

munkaerő hiánya. A felsőfokú végzettségűeken belül is elsősorban a műszaki és 

a természettudományi területeken lenne szükség több szakemberre.25

b. A magyar lakosságnak a világgazdaságban szokásosnál jóval alacsonyabb a 

vállalkozási hajlandósága. (Szerb 2005) 

 

c. Tőkehiány. Erre a kérdésre a kis- és középvállalkozásokat elemző résznél térek 

vissza egy olyan felméréssel, amely közvetlenül a vállalkozókat kérdezte meg, 

és a tőkehiánnyal kapcsolatban meglepő válaszok születtek.  

d. A tudomány és a gyakorlat különválása, az alapkutatások tovább-nem-

fejlesztése alkalmazott kutatássá. Erre megoldás lehet az ún. spin-off 

vállalkozások támogatása, amelyek az egyetemi kutatások hasznosítására jönnek 

létre, gyakorlatilag tekinthetők a kockázati tőkebefektetések egyik oldalágának 

is (Buzás 2004). A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének nehézsége. Jelenleg 

a világban nincsen egységes szellemi tulajdonjog-védelem, vagy legalábbis 

szankciórendszere nincsen. Minden állam külön-külön igyekszik védelmet 

biztosítani, de egységes szabályozásra eddig még csak javaslatok készültek, 

mindenfajta eredmény nélkül.26

 

  

A 2004. január 1-jén hatályba lépett innovációs törvény (2004: CXXXIV. Törvény a 

kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról) rendelkezései alapján valamennyi 

közfinanszírozású kutatóhelyen (költségvetési szervnél, közalapítványnál és közhasznú 
                                                 
25 A PISA-jelentés, amely a középiskolások képességeit vizsgálja, a legutóbbi, 2007-es felmérés 
eredményében azt állapította meg, hogy a 15 évesek negyede nem tud rendesen olvasni, és nem 
rendelkeznek megfelelő matematikai képességekkel sem. Learning for Tomorrow’s World: Results from 
PISA (Programme for International Students Assessment), Párizs, 2007. www.pisa.oecd.com  
26 Az Európai Unió a Kínával történő kereskedelmi kapcsolatok mélyülését is egyértelműen a kínai 
szellemi tulajdon szabályozásához köti, de valójában eredmények idáig nem születtek. 

http://www.pisa.oecd.com/�
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társaságnál) szellemitulajdon-kezelési szabályzatot kell elfogadni, amely többek között 

rögzíti az adott kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotások kezelésére és hasznosítására 

irányadó szabályokat, illetve a szellemi alkotások létrehozásában közreműködő kutatók 

jogait és kötelezettségeit. A szabályzatok elfogadását aktuálissá tette az a párhuzamos 

változás is, hogy 2005-től csupán azok a kutatóhelyek pályázhattak közfinanszírozású 

támogatásra, amelyek rendelkeznek ilyen szabályzattal. 

 

3.1.5. A magyar kkv-k életciklusai 

 

Az egyes vállalati életciklusok tőkeellátottságát Szerb László elemezte egy 

tanulmányában (Szerb 2006). Bemutatja a kockázati befektetéseknek mind a keresleti, 

mind a kínálati oldalát, és megállapítja, hogy finanszírozási rések alakulnak ki mindkét 

oldalon, amelyek megoldásában a kockázati tőkebefektetés megoldást jelenthet. Szerb 

is felhívja a figyelmet arra az anomáliára, hogy közkeletű az a hazai vélekedés, hogy a 

kisebb méretű vállalatok alulfinanszírozottak, ugyanakkor a felmérések tanúsága szerint 

a vállalatok növekedési nehézségeik okaként csak harmadik-negyedik helyen emelik ki 

a finanszírozási nehézségeket. 

 

A Szerb által kidolgozott elméleti ábra összekapcsolja a vállalati életciklusokat, 

(amelynek magyar vonatkozásait később ismertetem) a finanszírozási igényekkel.  

 

7.ábra: Tipikus fejlődési szakaszok és jellegzetes finanszírozási formák az életciklus-

modellben (Szerb 2006 alapján) 
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Szerb jól látja, hogy a kezdő vállalkozásoknál, legyenek azok akármilyen innovatívak, a 

nyereséggörbéje nem lineárisan felfelé emelkedik. A szakmai zsargon a „halál 

völgyének” nevezi azt a szakaszt, amikor eldől: a vállalkozás életképes-e, vagy sem. 

Ekkor már a kezdeti tőkét a vállalkozó (vagy befektetője) rendelkezésre bocsátotta, a 

termelés/értékesítés elkezdődött, de a bevételek adott esetben nem feltétlenül érik el a 

nyereséges szintet, sőt még a nullszaldót sem. Ha azonban az üzleti terv megfelelő volt, 

a mérleg egy idő után pozitívba kerül, akkor onnantól a korai növekedéstől a források 

már szinte korlátlanul állnak rendelkezésre.  

 

A magyar vállalati életciklusokkal Salamonné Huszty Anna (2006) foglalkozott 

részletesen. A kutató által a külföldi szakirodalomnak megfelelően előre meghatározott 

életciklusok a következők: csecsemőkor/elindulás, kreativitás, irányítás, delegálás, 

megállapodottság. A minta olyan kis- és középvállalkozásokból állt, amelyeket 1989 és 

1994 között alapítottak, vegyesen budapesti és vidéki vállalkozások, jogi formájukat 

tekintve 80%-uk kft., a többi egyenletes arányban oszlik meg a más cégformák között. 

A minta főként magyar tulajdonú vállalkozásokat vizsgált, kiszűrve a leányvállalatokat is.  

 

A kutatás eredményeit a következőkben lehet összefoglalni:  

- A kreativitás fázisában, amely jellemzően a rohamos növekedés időszaka, a 

magyar vállalkozásoknál csak nyomokban fordult elő. A magyarázatok között 

említik a magyar piacgazdaság indulásának gazdasági körülményeit, ahol nem 

elsősorban egy jó ötlet motiválta egy vállalkozás megindítását, hanem a külső 

tényezők együttese.  

- A magyar vállalkozásoknál is megjelent a növekedési, terjeszkedési szándék, 

azonban eközben a vállalkozók „elfeledkeztek” a folyamatok megszervezéséről, 

az irányítási rendszerek kialakításáról, ezért a szerző ezt a fejlődési szakaszt 

„kontrollálatlan növekedésnek” nevezi. 

- Ezen szakasz után a cégek jellemzően áttértek a formalizált működésre, és 

egyidejűleg nem lassítják a növekedést, hanem az árbevétel és a nyereség 

együttes növelése a cél. Nem különül el markánsan az irányítási és a delegálási 

szakasz, ezért a szerző ennek együttes kezelését javasolja „növekedés 

formalizált keretek között” címmel.  

- A vizsgált mintában nem volt olyan vállalkozás, amely eljutott volna a 

megállapodottság korszakába, elsősorban az alapítás óta eltelt rövid idő miatt.  
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- A vizsgált vállalatokra jellemző, hogy nem minden életfázist járnak be 

szükségszerűen. Ez természetesen a külföldi mintákra is jellemző, de ott ez a 

jelenség elsősorban a vállalati felvásárlásokra vezethető vissza. 

- A vállalkozások döntő részénél nem valósult meg a tulajdonosi és menedzseri 

szerepek szétválasztása, amelyre a következő magyarázatokat találták:  

o A magyarországi vállalkozások működtetésénél döntő szerepe van a 

tulajdonos személyes kapcsolatainak. 

o Nincs gyakorlata, kultúrája a döntési, felelősségi körök átadásának. 

o A döntési jogkörök átadását nehezíti a vezetésre alkalmas és arra 

vállalkozó személyek hiánya.  

 

3.1.6. Forráshiány?  

 

Az alábbiakban idéznék két olyan felmérést, amely a „megszokottnak” tekinthető azon 

jogalkotói és elemzői várakozásoknak mond ellent, amelyek kategorikusan a 

forráshiányt tekintik a kkv-szektor legfőbb problémájának. 

 

Az Európai Bizottság 2005 szeptemberében és 2006. április–május folyamán készíttetett 

egy-egy tanulmányt (Flash Eurobarometer 2005 és 2006) az EU-15-ök és az EU 10 új 

tagállama körében a kis- és középvállalkozások finanszírozási forráshoz jutásáról. Az 

EU-15 tagállamaiból 3047 kis- és középvállalkozó, az EU 10 új tagállamából 1536 kis- 

és középvállalkozó, ebből Magyarországról mintegy 200 vállalkozó vett részt a 

felmérésben. 

A felmérés keretében arról kérdezték a vállalkozókat, hogy véleményük szerint 

legjobban mi segítené elő vállalkozásuk fejlődését, leginkább milyen finanszírozási 

eszközt vesznek igénybe, leggyakrabban mely pénzintézetektől igényelnek pénzügyi 

segítséget. 

Az EU-15 tagállamaiban megkérdezett vállalkozók mindössze 14%-a véli úgy, hogy 

fejlődését leginkább a finanszírozási források könnyebb elérése segítené elő. Ez a 

tényező a társadalmi és pénzügyi szabályozások megfelelő módosítása és a jobban 

képzett munkaerő bekapcsolása után a harmadik leggyakrabban említett elemként jelent 

meg a válaszokban. Az EU 10 új tagállamaiban a finanszírozási források könnyebb 

elérésének szempontja a második helyen szerepel 24%-kal, Magyarországon 

ugyanakkor ez az arány 27%. 
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A régi tagállamokban egyértelműen, az újakban kevésbé egyértelműen a bankok 

játsszák a legfontosabb szerepet a vállalkozások finanszírozásában. Az EU-15 

országaiban a kis- és középvállalkozások 79%-a keresi meg a bankokat, ha 

finanszírozási forrásra van szüksége, ez az arány az EU 10 új tagállamában 66%, 

Magyarországon 54%. A bankok mellett a vállalkozók leginkább a lízingcégeket és a 

befektetéseket támogató közintézeteket veszik igénybe. Míg az EU-15 tagállamában a 

vállalkozások 24%-a fordul lízing és kölcsönző céghez, az új tagállamokban, azon belül 

Magyarországon ez az arány 35%. A befektetéseket támogató közintézeteket viszont a 

régi és új tagállamokban egyaránt a vállalkozások 11%-a keresi fel. Ezek mellett a 

magánbefektetőkhöz fordulnak még nagyobb arányban a kis- és középvállalkozások 

annak érdekében, hogy forráshoz jussanak, a régi tagállamokban 7, az új 

tagországokban 8, Magyarországon 6%-os arányban. Kockázati tőkét az EU-15-ök 

finanszírozást kereső kis- és középvállalkozásainak 2%-a vesz igénybe, az új 

tagállamokban és Magyarországon ezeknek a kkv-knak az aránya 1% körül van. 

8.ábra  

 A vállalkozások növekedését akadályozó tényezők, 2005 

Növekedést akadályozó 
tényezők 

  Besorolás   Fontossági 
mutató 2005.27 

 1 2 3 4 5  
Magas adó és tb-terhek 14,1 3,6 12,3 20,2 49,8 72 
Erős verseny 20,2 5,6 17,4 22,9 33,9 61 
Gazdasági szabályozás 
kiszámíthatatlansága 

24,4 7,1 19,3 20,3 28,7 55 

Tisztességtelen verseny 33,0 8,3 16,8 17,4 24,5 48 
Nincs elég 
megrendelése 

31,5 6,4 22,2 17,3 22,6 48 

Vevők fizetési 
késedelme 

46,5 12,0 14,8 11,3 15,4 34 

Tőkehiány 49,2 9,4 16,7 11,7 13,0 32 
Beszerzési nehézségek 70,2 9,8 10,8 5,3 3,9 16 
Hitelhiány 75,7 5,6 6,8 5,0 6,9 15 
Meglévő 
kapacitásainak 
korszerűtlensége 

73,9 9,0 11,8 3,0 2,3 13 

Egyéb akadályozó 
tényezők 

77,6 4,5 8,8 3,4 5,7 13 

Munkaerőhiány 85,5 4,7 5,6 1,9 1,9 8 
Forrás: GKM reprezentatív vállalkozói felmérés, 2005. november 

                                                 
27 A fontossági mutató számítása: a válaszokat egy 0-tól 4-ig terjedő, 5 fokozatú skálára transzformáltuk. 
Az egyes értékeket megszoroztuk a válaszadók számával és elosztottuk a mutató lehetséges maximális 
értékével. Így olyan százalékos formában kifejezett értéket kaptunk, amelynek maximális értéke 100, ha 
mindenki a legnagyobb fontosságot tulajdonítaná az adott tényezőnek, és minimális értéke 0, ha mindenki 
a legkisebb jelentőséget tulajdonítaná az adott tényezőnek. 
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy felmérése (GKM 2007) keretében a 

hazai kis- és középvállalkozások 5 fokozatú skálában osztályozták a növekedésüket 

befolyásoló tényezőket. Egyest kaptak azok a tényezők, amelyek „egyáltalán nem” 

korlátozzák a vállalkozás-növekedést, és ötöst adtak a vállalkozók a „nagyon” 

akadályozó tényezőnek. 

Az alábbi táblázat összefoglalja a felmérés adatait, illetve a felmérés alapján kiszámított 

fontossági mutatókat, csökkenő rangsorban. 

 

Elfogadva tehát, hogy a vállalkozások életciklusainál a változások nem vezethetők 

egyértelműen vissza a finanszírozási problémákra, mégis szükséges meghatározni egy 

olyan modellt, amely alapján követhetővé válik, hogy milyen életciklusban milyen 

finanszírozási forma jöhet szóba.  

 

A fentiekben igyekeztem amellett állást foglalni, hogy bár a magyar állam az eddigi 

beavatkozási politikájában a közvetlen módszerek mellett foglalt állást, és növelte a 

kockázati tőke kínálatát, talán nem is az elsődleges problémára kínált orvosságot, 

hanem a legegyszerűbb megoldást nyújtotta (Karsai 2007). 

 

 

3.2. Magyar állami intézmények a kockázati tőke piacán 

 

Az előző fejezetben bemutattam néhányat azokból az elméletekből, amelyek általában 

indokolják, alátámasztják vagy cáfolják az államnak a gazdasági szerepvállalását, azon 

belül is a kockázati tőkepiacon való megjelenését.  

Ebben a fejezetben csak a kérdésre vonatkozó legfontosabb magyar forrásokat és 

kormányzati programokat ismertetem, amelyek a kézirat lezárásáig publikálásra 

kerültek.  

 

3.2.1. Az állami támogatások lehetőségei Magyarországon 

 

Harrison és Mason fejtették ki részletesen és gyűjtötték össze annak indokait, amiért az 

állami szerepvállalás indokolt lehet a kockázati tőkepiacon (Harrison és Mason 2000). 

Ezek az indokok az ún. tőkerésre vezethetők vissza, amelyek a következő tényezőkből 

adódhatnak (Szerb 2006): 
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1. az igényelt befektetési összegnagyság túlságosan alacsony 

2. a vállalat életciklusának korai fázisa 

3. az érintett technológia a piaci érdeklődésnek nem áll a középpontjában 

4. földrajzi elhelyezkedésből adódó hátrányok.  

 

A fenti tényezőkből az első kettő egyértelműen kimutatható a magyar piacon, míg az 

elemzések azt mutatják, hogy a magyar kutatóintézetek képesek olyan eredményeket 

felmutatni, amelyek a technológiai fejlődés és érdeklődés élvonalába tartoznak. A 

földrajzi helyzet Karsai elemzésében pedig éppen azt mutatta, hogy 2002–2007 között a 

közép-kelet-európai régió, és ezen belül Magyarország is földrajzilag (és nemzetközi 

szempontból) „felkapott” területnek számított a befektetők szemében (Karsai 2008).  

De a pozitív trendek ellenére nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az első két 

szempontot, amelyben igencsak komoly előrelépéseket kell tenni, hogy a relatív 

versenyelőny megmaradjon.  

 

A kockázati tőkepiac és az állam kapcsolata a fentiek figyelembevételén túl a következő 

tényezők mérlegelését teszi szükségessé: 

a. milyen területeken és formában tud az állam beavatkozni ebbe a 

szegmensbe? 

b. milyen korlátokba ütközik a támogatási mechanizmus? 

c. melyik az a megoldás, amely egyszerre szolgálja a kkv-k érdekeit, de 

nem avatkozik a gazdaságba versenytorzító módon? 

 

A kockázati tőkeágazatról megállapításra került a felmérések alapján, hogy a magyar 

kkv-k (a kelet- és közép-európai régiós átlagnak megfelelően) igen alacsony százaléka 

fordul ehhez a finanszírozási formához.  

 

Az állami beavatkozásnak az elméleti fejezetben tárgyalt gazdaságösztönzési módjai 

közül a kkv-k finanszírozásának könnyítésére számos kormányzati program és azt 

előkészítő megvalósíthatósági tanulmány született.  

Először is számbavételre került, hogy milyen típusú piaci elégtelenségek tapasztalhatók 

a kkv-finanszírozási piacon (GKM 2007). A tőkepiaci elégtelenségek vizsgálata során 

2007-ben a következő megállapítására került sor: „Megfigyelhető, hogy a magvető 
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fázisba történő befektetések alacsony száma, valamint a startup fázis korlátozott számú 

ügyletei, összhangban vannak a közép-európai piac általános trendjével. 

Az EU és a magyarországi hatóságok innovációra és kutatás-fejlesztésre való 

fókuszálása a Lisszaboni Agenda keretében növekvő keresletet fog eredményezni az 

innovatív, technológia orientált vállalkozások finanszírozására. Ez a fajta speciális 

finanszírozás kockázati tőke eszközökön keresztül valósítható meg. 

Az EIF állítása szerint a kockázati tőkebefektetések aránya a magvető szakaszban, és a 

csekély számú ügylet a start-up fázisban piaci hiányosság jelenlétére utal. Emellett, az 

általánosságban alulfejlett magyarországi kockázati tőkeszektort összehasonlítva más 

EU-országokéval, a finanszírozási szakadék 7 milliárd euróra becsülhető” (GKM 2007). 

 

Amennyiben tehát igazolást nyert a finanszírozási rés megléte és nagyságrendje, 

valamint a pontos beavatkozási területek elhelyezkedése az ágazaton belül, a megoldási 

lehetőségek közül a következők felvázolására került sor 2007-ben: 

- Hitelezési piac: A mikrohitelek kiterjesztése, illetve a hitelgarancia-programok új 

formáinak kidolgozása.  

- Tőkepiac: Az állam a befektetési politikák területén az Operatív Program céljaival 

összhangban álló magántulajdonban lévő tőkelapok társfinanszírozása révén tervezi a 

tőkepiac fejlesztését. A magánbefektetőket különféle, a költségek és hozamok 

megosztásának rendszerével ösztönzik a kisebb cégekbe történő befektetésre (Innostart 

2006). Az európai uniós iránymutatások figyelembevételével a magántőke aránya a 

létrejövő alapokban minimum 30% kell, hogy legyen28

Ahhoz, hogy a magyar kockázati tőkeprogramok Brüsszelből támogatást kapjanak, 

számos feltételnek kell megfelelni. Ezért már jóval a mostani, gyakorlati megvalósulás 

előtt elkészítették azoknak az alapvonalaknak a vázlatát, amelynek mentén 

Magyarország együttműködni kíván a piaci kockázati tőkealapokkal. Ennek egy 

összefoglalását ismertetem az alábbiakban.  

. 

Minthogy a probléma természetesen nem 2007-ben merült fel először, a magyar 

államnak már volt egy modellje a kkv-finanszírozásra.  

 

3.2.2. Az állami közvetlen beavatkozás részletei 

 

                                                 
28 Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések 
előmozdítását célzó állami támogatásokról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2006/C 194/02 
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9. ábra 

Az állam és a magántőkés kockázati tőkealapok közös befektetései 

Az állam és a magántőkés kockázati tőkealapok közös befektetései 

A résztvevők köre: 

Az EU kockázati tőkebefektetések állami támogatásáról 
szóló irányelve alapján magánpiacinak minősülő befektetők, 
kockázati tőkealap-kezelők és Magyarországon bejegyzett 
vállalkozások. 

Az alapkezelők 

• Hazai vagy külföldi bejegyzésű intézményesített 
formában működő, jogi személyiséggel és megfelelő 
referenciával rendelkező kockázati tőkealap-kezelő. 

• Az alapkezelő javadalmazása részben az alap mérete 
után fizetett, előre rögzített díjból (esetleg részben 
sikerdíjból) áll.  

• Az alapkezelő és az általa kezelt alapok között jogi 
megállapodás jön létre, mely részletezi az alapkezelő 
jogait és kötelezettségeit. 

• Az alapkezelők nyílt eljárás alapján kerülnek 
kiválasztásra. 

A kockázati 
tőkealapok 

• Olyan hazai vagy külföldi bejegyzésű intézményesített 
formában működő, jogi személyiséggel rendelkező 
alapok, melyek kizárólagos tevékenysége 
részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések 
végrehajtása, a tulajdonosok által meghatározott 
befektetési politika alapján.  

Az állami tőke 
maximális mértéke: 70% 

Az együttműködés 
formái 

Az állami forrásból létrehozott holdingalap három módon 
fektetheti be az erre elkülönített összeget: (1) közös alap 
létrehozásával, (2) saját alap létrehozásával párhuzamos alap-
struktúrában, és (3) saját alap létrehozásával „co-
investment”-alap struktúrában. 
 
1. Közös alap létrehozása:  
 

• A holdingalap és a magánbefektető(k) közös, 
magyarországi bejegyzésű kockázati tőkealapot 
hoznak létre. 

• A holdingalap a közös alapban tőkéjének maximum 
70%-áig szerezhet részesedést. 

• A holdingalap hozzájárulása felülről korlátos az 
egyes közös alapok tekintetében.  
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• A közös alap maximális futamideje 10 év.  
• A közös alap „pledge fund”29

• Az alapkezelő kiválasztása és a megfelelő alapkezelői 
és vagyonkezelési szerződések megkötése után a 
holdingalapból való lehívások külön-külön nem kell 
engedélyezésre kerüljenek, hanem automatikusan 
történnek mindaddig, míg a közös alap többi 
befektetője is teljesíti befizetési kötelezettségét.  

-ként is működhet, azaz 
a holdingalap és a magánbefektetők létrehozáskor 
csak kötelezettséget vállalnak a rájuk eső alaptőke 
befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő 
felhívására teljesítik, a közös alapban való 
részesedésük arányában és a befektetések ütemében.  

 
2. Saját alap létrehozása paralel alap-struktúrában: 

 
• Külföldi bejegyzésű magánkézben lévő alapok 

esetében a holdingalap egy magyarországi bejegyzésű 
tőkealapot hoz létre (ez az ún. saját alap), mely a 
külföldi magánalappal együttesen, külön eseti 
befektetési döntés nélkül (automatikusan), végez 
befektetéseket. 

• A saját alap kezelője párhuzamos befektetésekre 
vonatkozóan megállapodásokat köt egyéb, a piacon 
aktív magán alapkezelőkkel. 

• A megállapodások megkötése után a saját alapból 
való lehívások automatikusan történnek a magán 
alapkezelők értesítései alapján mindaddig, míg a 
paralell alapok többi befektetője is teljesíti befizetési 
kötelezettségét.  

• Az alapkezelő felelősséget vállal, hogy a paralell alapból 
és a saját alapból minden magyarországi befektetés 
esetében azonos feltételrendszer és befektetési arány 
mellett helyez ki pénzt (közösségi elvárás a 
diszkrimináció tilalma miatt). A saját alap befektetési 
aránya egy befektetésen belül maximum 70%.  

• A saját alap is működhet ún. „pledge fund”-ként.   
 
 

3. Saját alap létrehozása „Co-investment”-
struktúrában: 

 
• A Holdingalap önálló jogi személyiséggel bíró alapot 

hoz létre (saját alap) az előző esethez hasonlóan. A 

                                                 
29 A pledge fund kifejezés magyarázatra szorul. Bár a nemzetközi szakirodalomban ritkán találkozunk 
ezzel a fordulattal, a kormány a munkaanyagokban a kifejezés alatt a következőt érti: a tőkealap 
tulajdonosai csak kötelezettséget vállalnak a befizetésre, de csak a konkrét befektetési döntés 
meghozatala után, az alapkezelő felhívására teljesítik azt. (Forrás: MV Zrt. közleménye, NFÜ 
tájékoztatása) 
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saját alap hazai/külföldi bejegyzésű 
magántőkealapokkal hajt végre közös befektetéseket, 
úgy, hogy a magánalapokkal tranzakciónként 
állapodik meg a befektetési feltételekről.  

• A saját alap az egyedi befektetésekben max. 70% 
erejéig szerezhet részesedést.  

• A saját alap „pledge fund”-ként is működhet.  
• Az alapkezelő kiválasztása és a megfelelő alapkezelői 

és vagyonkezelési szerződések megkötése után a 
holdingalapból való lehívások automatikusan 
történnek mindaddig, míg a Paralell alap többi 
befektetője is teljesíti befizetési kötelezettségét.  

• Kizárólag a vállalkozások korai (magvető és induló), 
valamint növekedési életszakaszába sorolható 
finanszírozását szolgálhatja, évente maximum 1,5 
millió eurónak megfelelő ügyletméretig, legfeljebb 3 
évig. 

 

A közösen létrehozott 
alap befektetési 
politikája: 
 

Ugyan az alapkezelő a holdingalap által biztosított forrásokat 
a magántőkével megegyező feltételek mellett kezeli, az alap 
indulásához szükséges magántőke részvételének elősegítése 
érdekében a holdingalap az alábbi ösztönzőket alkalmazhatja 
befektetési politikájában, amelyek az alapkezelő és a 
holdingalap között létrejövő Alapkezelési Szerződésben 
meghatározásra kerülnek: 

1. Hozamkorlátozás: A holdingalap 
hozamelvárása forintban kifejezve maximum 
éves 15% az egyes befektetésekből való 
kiszállás során.30

2. Likvidációs elsőbbség:  a befektetést szerző 
társaság teljes vagy részleges értékesítése, 
jogutód nélkül történő megszűnése 
(felszámolás, végelszámolás), továbbá 
valamennyi, illetve jelentős vagyontárgyainak 
értékesítése (együttesen: likvidációs esemény) 
esetében a holdingalap által biztosított 
befektetés nem rendelkezik a magántőke 
részhez hasonló likvidációs elsőbbséggel, azaz 
a magántőke elsőbbséget élvez a likvidációs 
esemény esetén befolyó bevételekből a 
befektetett tőke erejéig.  

. 

3. Tőkegarancia: A holdingalap által nyújtott 
összegből vásárolt tulajdonrészek nem 
rendelkezhetnek tőkegarancia védelemmel.  

 
Forrás: A Regionális Fejlesztési Holding 2007-es munkaanyaga alapján. 

Saját szerkesztés. 

                                                 
30 Nemzetközi összehasonlításban ez az arány alacsonynak mondható. 
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3.2.3.  A támogatást nyújtó intézményrendszer 

 

A kockázati tőkepiacon való állami szerepvállalást különböző korszakokra tudjuk 

osztani attól függően, hogy a támogatást milyen forrásból és milyen formában 

nyújtották az egyes állami szervek.  

Míg a 90-es évektől a piacon megjelenő állami kockázati tőke kizárólagos 

finanszírozási módszere a közvetlen állami támogatás volt, vagyis az állam a saját 

szervezetrendszerén keresztül, társfinanszírozók és piaci szakmai támogatás nélkül 

folyósított tőkét az általa kiválasztott célcsoportoknak. A Magyar Fejlesztési Bank 

közvetlen vállalati befektetésein keresztül valósult meg a finanszírozás, amelynek 

kiválasztási szempontjainál az üzleti helyett elsősorban a gazdaságpolitikai és más 

szubjektív tényezők játszottak döntő szerepet (Karsai 2007b). A változások 2006-tól, a 

jogszabályi környezet kedvező változásától datálhatók, de döntően 2007-től módosul a 

befektetési politika: az MFB cégcsoport átszervezése, racionalizálása mellett sor kerül a 

kockázati tőkével foglalkozó társaságok összefogására is.  

A finanszírozás tekintetében újdonságot azonban csak a JEREMIE-program hozott, 

amennyiben itt merül fel először a módszerek között a hibrid finanszírozás, vagyis piaci 

kockázati tőke bevonása az állami tőke mellett.  

A finanszírozási korszakokat tehát az alábbiak szerint határozhatjuk meg: kezdetben 

kizárólag az MBF Rt. közvetlen vállalati befektetései figyelhetők meg, ezt követően az 

RFH-csoport, mint közvetítő finanszíroz még mindig közvetlenül. A harmadik 

szakaszban már kifejezetten kockázati tőkealapokon keresztül történik a forrásbevonás 

(Corvinus, IKTA), majd az utolsó fejlődési fázisnak tekinthető a hibrid finanszírozási 

mód megjelenése, vagyis a piaci befektetők bevonása (JEREMIE-alapok). 

Tekintettel arra, hogy a kockázati tőkével és a kormányzati tőke-programokkal döntően 

az MFB és leányvállalati foglalkoznak, ezért alábbiakban ismertetem az egyes tagok 

tevékenységét, szerepét a magyar kockázati tőkepiacon, valamint az átszervezés során 

létrejött új szereplők feladatait. 

 

3.2.3.1. Az MFB Investhez kapcsolódó intézmények 

 

A kockázati tőkebefektetések szempontjából lényeges változás 2007-től az MFB Invest 

cégcsoportjának átalakítása, azon belül is a Corvinus-csoport átszervezése. A Corvinus 

Nemzetközi Befektetési Zrt. tevékenységi köre teljesen átalakult: a Corvinus 
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Nemzetközi Befektetési Zrt. határon túli befektetési tevékenysége – az alapító 

határozata alapján – 2007. január 1-től megszűnt, és törvényi felhatalmazás alapján új 

feladatot kapott. A Társaság meglévő befektetési portfólióját értékesítette, az a 

továbbiakban az MFB Invest Zrt. kezelésébe került. 

A határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megőrzését szolgáló 

támogatási rendszer hatékonyabbá tételéről szóló Kormányhatározat alapján, 

figyelemmel a Szülőföld Alapról szóló törvényben foglaltakra, az Új Kézfogás 

Közalapítvány által ellátott közhasznú feladatot annak jogutódjaként a jövőben a 

nonprofit gazdasági társasággá átalakult Corvinus Zrt. látja el, vagyis teljesen kivonult 

a befektetési területről. 

 

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. feladata, hogy innovatív, induló és korai 

növekedési szakaszban működő kis- és középvállalkozásokba fektető kockázati 

tőkealapok sorát hozza létre és kezelje. Vagyis a kockázati tőkepiacon való közvetlen 

állami részvétel megvalósítója lett ez a társaság, amely az Corvinul Első Informatikai 

Kockázati Tőkealapot (CELIN) kezeli.  
 

Az MFB-csoport korábbi tagjai közül a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 

továbbra is tőkebefektetésekkel foglalkozik, azonban deklaráltan nem kockázati 

tőkebefektető. Befektetési politikája31 hasonlít a Regionális Fejlesztési Holding által 

megvalósított befektetésekhez32: vagyis tőkeemelés révén részesedést szereznek egy 

vállalkozásban (legfeljebb 100 millió forintig) 3–5 éves befektetési időtávra, de a 

vállalatirányításban nem vesznek részt, többségi tulajdont nem szereznek, és általában 

már a szerződés megkötésekor rögzítik, hogy a menedzsmentnek milyen feltételekkel 

kell visszavásárolnia a megszerzett üzletrészt33

Korábban szintén a Corvinus-csoporthoz tartozott a Start Tőkegarancia Zrt., amely 

közvetlenül nem valósít meg kockázati tőkebefektetéseket, de a termékei között 

található portfólió tőkegarancia esetében a Start Zrt. kezességet vállal a 

Magyarországon létrejövő, kis- és középvállalatokba befektető kockázati tőkealapok 

befektetői számára, melynek alapján a befektetők esetleges tőkeveszteségét az alap 

. 

 

                                                 
31 http://www.kvfp.hu/online/befirany.html Letöltés ideje: 2009.10.01. 
32 http://nyupan.hu/static/tevekenysegek/ Letöltés ideje: 2009.10.01. 
33 Befektetéseik és a kiszállások listája az alábbi címen érhető el: 
http://www.kvfp.hu/index.php?m=16343 Letöltés ideje: 2009.10.01. 

http://www.kvfp.hu/online/befirany.html�
http://nyupan.hu/static/tevekenysegek/�
http://www.kvfp.hu/index.php?m=16343�
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legfeljebb 50%-a mértékéig megtéríti az alap végelszámolásakor. A tulajdonosi 

struktúra tekintetében az állami tulajdon megmaradt, és a kezességet is a 100%-ban a 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt alap terhére vállalják34

A Start Tőkegarancia tevékenysége, és az általuk nyújtott tőkegarancia nagysága 

azonban mindenképpen jelentőséggel bír a teljes kockázati tőkepiac szempontjából. 

Mutatják egyrészt a megvalósult ügyletek számának alakulását, és jelentős forrásként 

vehetők számba a lehívott garanciák, vagyis a vártnál kevésbé sikeres vállalkozások 

számának és méretének meghatározása miatt.  

.  

                                                 
34 http://www.startgarancia.hu/t/portfolio-tokegarancia.html Letöltés ideje: 2008. 12.18. 

http://www.startgarancia.hu/t/portfolio-tokegarancia.html�
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10.ábra 
A kkv-szektor kockázati tőkével való támogatásának állami hátterű intézményei, 2008

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
(100%-os állami tulajdon) 

MFB Invest 
Befektetési és 
Vagyonkezelő 

Zrt. 

MAG – Magyar 
Gazdaság-
fejlesztési 

Központ Zrt. 

Magyar 
Vállalkozás-

finanszírozási 
Zrt. 

Corvinus 
Kockázati 
Tőkealap-
kezelő Zrt. 

 
100% MFB 

Invest 

Garantiqa 
Hitelgarancia 

Zrt. 

 
13,96% MFB 

50,02% 
Kormány 

Nemzeti 

Vagyongazdálkodási Tanács 

(tulajdonosi joggyakorlás) 

 
Regionális 

Fejlesztési 

Holding 

Informatikai 

Kockázati 

Tőkealap-kezelő 

Zrt. 

 
100% RFH 

100 M alaptőke 

Garaniqa 

Kockázati 

Tőkealap-

kezelő Zrt. 

 
100% GH 

50 M alaptőke 
 

Start 
Tőkegarancia 

Zrt. 
 
49% MFB 
Invest, 
51% MVA 
5 M 
alaptőke 

ELAN SBI 
Capital 

Partners 
 
40% MFB 
Invest,  
60% japán 
magán-
befektető 



A paletta legnagyobb változása az ELAN SBI Capital Partners.35

• Ez az első kockázati tőkealap a térségben, melyet egy állami tulajdonú bank és 

egy magánbefektető közösen hozott létre az Európai Unió kritériumainak 

megfelelően, kizárólag a kkv-szektorra fókuszálva  

  

Az ELAN SBI Capital Partners alapkezelő és az általa kezelt első kockázati tőkealap, 

a 100 millió eurós alaptőkéjű SBI Europe Fund, egyedülálló vállalkozásnak számít 

nemcsak a magyar, hanem a közép- és kelet-európai befektetési piacon is. Ezt több 

tényező is alátámasztja: 

• Az alap 5-7 millió euró közötti összegeket kíván befektetni, pontosan akkor, 

amikor a régióban, ebben a szegmensben nem jellemző a private-equity alapok 

aktivitása.  

Sajtóközleményük szerint „Az SBI Europe Fund alapkezelője az ELAN SBI Capital 

Partners lesz, amely ágazati preferencia nélkül, a magas növekedési potenciállal 

rendelkező vállalatokban történő befektetésekre kíván összpontosítani. Az ideális 

befektetési célpontot olyan vállalkozások jelentik, melyek stabil menedzsmenttel, már 

létező árbevétellel és gyorsan növekvő nyereséggel rendelkeznek. Az Alap a 

beszállástól számított 3-4 éven belül kívánja befektetését realizálni. Legfeljebb 1 és 

20 millió euró közötti, átlagosan 5-7 millió eurós befektetéseket tervez, elsődlegesen 

többségi, de kivételesen kisebbségi tulajdonrészt szerezve.”36

                                                 
35 A PSZÁF az engedélyezési eljárást már lefolytatta, jelenleg a versenyképes befektetési lehetőségek 
aktív keresése folyik a társaság részéről.   

  

Az alap kizárólagos befektetője az SBI Group és az MFB Invest. Az SBI Europe Fund 

menedzsmentjét kizárólagosan az ELAN SBI Capital Partners adja. Az ELAN SBI 

többségi tulajdonosa a szingapúri SBI Ven Holdings Ltd., amely az SBI Holdings 

100%-os tulajdonú leányvállalata. A másik részvényese az MFB Invest, a Magyar 

Fejlesztési Bank tőkebefektetési leányvállalata. A befektetési döntéseket az 

alapkezelő igazgatósága hozza meg. Az alap és az alapkezelő struktúrája megfelel a 

legmagasabb szakmai elvárásoknak és az EVCA értékelési és közzétételi 

irányelveinek. 

 

 

 

36 http://www.mfbinvest.hu/sajto-12-15.html Letöltés ideje: 2008.12.18. 

http://www.mfbinvest.hu/sajto-12-15.html�
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3.2.3.2. Egyéb finanszírozók 

 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a korábbi Hitelgarancia Zrt. jogutódja némi 

arculatváltozás után37

Változatlan formában működik tovább a Regionális Fejlesztési Holding tulajdonában 

lévő Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (IKTA). is, amely már komoly 

referenciákkal rendelkezik

 folytatja a hitelgarancia-nyújtási tevékenységet, de újdonság, 

hogy 2008-ban létrehoztak egy kockázati tőkealap-kezelőt is, amely kifejezetten a 

JEREMIE-alapból érkező tőke elhelyezésében játszik majd szerepe – sikeres pályázat 

esetén. A tulajdonosok között vannak a legjelentősebb Magyarországon jelen lévő 

kereskedelmi bankok is.  

 

38

  

, minthogy az egyetlen olyan alap volt, amely az 1998-as 

kockázatitőke-törvény hatálya alá tartozott. Ezt a társaságot tekinthetjük a magyar 

állam által megvalósított valódi kockázati tőkealapnak, hiszen befektetési szabályzata 

és működési rendje leginkább látszik megfelelni a piaci szabályoknak. Bár ennek 

ellentmondani látszik a Gazdasági Minisztérium 2005-ös közleménye a társaság 

működéséről, amelyben a zártkörű befektetésnél követelményként fogalmazza meg a 

vállalat számára a biztosítékot a későbbi zavartalan kivásárlásra (GKM 2005).  

 

A Regionális Fejlesztési Holding, amely az általános átszervezés következtében a 

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tulajdonába került, az a szervezet, amellyel a 

kis- és középvállalkozók úgy találkoznak, mint „A” kockázati tőkebefektető társaság. 

Ennek oka az, hogy míg az IKTA csak az informatikai szektor igényeit szolgálja ki, 

addig a más szektorokból érkező, forrást igénylő társaságok a Regionális Fejlesztési 

Holding leányvállalatait érik el legnagyobb számban. Valójában azonban, az egyes 

leányvállalatok vezetőinek egybehangzó állítása szerint (ez a kutatási mélyinterjúk 

során vált egyértelművé) az ő tevékenységük inkább valósít meg állami fejlesztő 

tőkét, mint a szó tudományos és egzakt értelmében vett kockázati tőkebefektetéseket.  

A Regionális Fejlesztési Holdingnak döntő szerepe van az állami források 

kihelyezésében. Empirikus kutatásom alanyai is visszaigazolták, hogy a kkv-szektor 

ismert és elismert szereplői, akik nevéhez az állami forrásokat is kötik.  

                                                 
37 http://www.garantiqa.hu/hu/bemutatkozasunk Letöltés ideje: 2008. 12. 18. 
38 http://www.rfh-rt.hu/regio_ikta/referenciak Letöltés ideje: 2008. 12. 18. 

http://www.garantiqa.hu/hu/bemutatkozasunk�
http://www.rfh-rt.hu/regio_ikta/referenciak�
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3.2.3.3. Korszakhatár: JEREMIE 

 

A jövőre vonatkozóan párhuzamosan több, ellentétes irányba ható tendencia 

érvényesül. Egyrészt a világgazdasági válság hatásait, mint negatív trendet nehéz lesz 

ellensúlyozni, főleg akkor, ha Magyarország nem tud olyan vonzó kondíciókat kínálni 

(gazdasági lemaradása miatt), mint a többi kelet- és közép-európai ország, akikkel 

közösen versenyez a régióba érkező tőkéért. 

Másrészt az Európai Unióból érkező források a hazai befektetőket ösztönözhetik az 

eddig „mostohán” kezelt korai szakaszban lévő kkv-k finanszírozására.  

 

Pozitív irányba mozdíthatja az eredményeket az európai uniós forrásokhoz való 

hozzájutást könnyítő JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterprises) projekt megindítása. A JEREMIE az EU régóta várt válasza a közösségi 

kkv-k forrásellátottságának növelésére. Figyelembe véve azt az alapelvet, hogy az 

Unió elvárja a tagállamoktól, hogy a lehető legkisebb mértékben avatkozzanak be 

piaci folyamatokba, ez egy köztes és mindenki számára elfogadható alternatíva a 

vállalkozásösztönzésre. Miután az Európai Bizottság és az Európai Parlament39 is 

megállapította, hogy létezik piaci rés a kkv-finanszírozásban, amit más eszközzel nem 

lehet megoldani, jóváhagyást kapott egy olyan program40

 

, amelynek három eleme 

(hitelgarancia, tőkenyújtás és technikai segítségnyújtás) visszatérítendő támogatásként 

közvetlenül a kkv-szektorhoz juttat el finanszírozást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 1639/2006/EK határozat 
40 Részletszabályok: EC/1083/2006. és EC/1286/2006. tanácsi rendeletek 
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11.ábra 

A JEREMIE-program forrásallokációja európai és hazai szinten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországon a JEREMIE keretében 3 program került elindításra: mikrohitel, 

kezességvállalás (portfólió garancia) és kockázati tőke program. Az első kettő a 

kézirat lezárásakor már a pályázatok kiírásának fázisában tartott, míg a témánk 

szempontjából leginkább érdekes, harmadik terület finanszírozási terve éppen 

engedélyt kapott Brüsszelből, és 2009 tavaszára várhatók az első pályázati kiírások.  

A JEREMIE kockázati tőke programjának keretében elsősorban a kisvállalati szektort 

célozzák meg, és a befektetési összegnagyságot is ehhez mérten alakították ki. Az egy 

társaságba fektethető tőke nem haladhatja meg az 1,5 millió EUR évenkénti 

nagyságrendet, amelyet 3 évben lehet egy társaságnak nyújtani.  

A partnerekkel történő együttműködés alapvetően kétfajta lehet: az első esetben az 

MV Zrt. és a magánbefektetők közös, magyarországi bejegyzésű kockázati tőkealapot 

hoznak létre (közös alap), a második esetben egy 100 százalékban állami tulajdonú 

alap és magánbefektetők ügyletről-ügyletre állapodnak meg közös befektetésekről 

(co-investment). 
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intézmények) 

Kis- és középvállalkozások 

 
Pénzügyi közvetítők (8 kiválasztott 

kockázati tőkealap-kezelő) 
 

Kis- és középvállalkozások 
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Az érdeklődés már most látszik: míg a korábban gyakorlatilag csak az állami 

kockázati tőkealap-kezelők voltak jelen a piacon, a 2008-as év folyamán a PSZÁF 

által bejegyzett kockázati tőkealap-kezelők száma 14-re emelkedett41, de a bejelentett 

újabb alappal42

Az összehasonlítási alapjául a Start Tőkegarancia Zrt. 2008 első féléves eredmény-

kimutatását

 együtt már 15 lesz a számuk. Ráadásul megszűnt az állami fölény: a 

14 alapkezelőből mindössze 4-ben fedezhető fel kormányzati háttér. Egyértelmű tehát 

a piac érdeklődése a program iránt.  

 

3.3. Konfliktushelyzetek a finanszírozásban 

 

3.3.1. A befektetési méret konfliktusa 

 

Ahogyan azt a pénzügyi konstrukciók tájékoztatójában megszoktuk, a múltbéli adatok 

nem jelentenek előrejelzést a jövőre nézve, de talán mégis érdemes számolnunk egy 

keveset a nagy várakozás előtt álló kockázati tőkeprogramok kapcsán.  

 

43

Zoltán Csaba, a Start Zrt. ügyvezetője így összegezte a számokat: mivel az uniós forrás 

mellé a pályázaton résztvevő alapkezelőknek legalább 30 százalékban privát forrást kell 

 választottam, amelyet a társaság 2008. június 30-ával bezárólag tett 

közzé. Az általuk vállalt pályázati kezességvállalási szerződések, illetve befektetési 

portfólió garancia a befektetőknek biztosítanak fedezetet a veszteséges ügylet esetén, 

a befektetett összeg 70%-áig. A Start Zrt. áltagos szerződésnagysága 34,4 millió forint 

volt, amely a következőkből állt össze: 49 megkötött ügyletből 8 mikrovállalkozás, 22 

kisvállalkozás és 19 középvállalkozás. Vagyis az igénybe vett átlagos összegnagyság, 

amelyhez a garanciát a vállalkozások kérték: 49,1 millió forint. 

 

A JEREMIE-program finanszírozásában létrejövő alapok kizárólag a vállalkozások 

korai, valamint növekedési szakaszába sorolható finanszírozását szolgálhatják (vagyis 

kivásárlási szakaszt nem!), egy célvállalatba évente maximum 1,5 millió euró 

fektethető be, legfeljebb három egymást követő évben.  

                                                 
41 2008. 12. 28.-i állapot. www.pszaf.hu  
42 Később ismertetem : ELAN SBI Capital Partners.  
43 Start Zrt. közleménye a Penzcentrum.hu-nak, 2008. július 14. 

http://www.pszaf.hu/�
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bevonniuk, így összességében több mint 65 milliárd forint áll majd rendelkezésre 

kockázati tőkebefektetésekre. Ha a program által finanszírozott alapok befektetéseinek 

átlagos értéke mintegy 250 millió forint (1 millió euró) lesz, akkor mintegy 260 

tranzakció szükséges a teljes összeg felhasználásához (Napi Gazdaság 2008)! 

Ehhez képest a két legnagyobb teljesítményű évben az átlagos befektetési méret: 13,7 

és 18,9 millió euró volt, de a tranzakciók száma 39 és 26, ezen belül is a kivásárlási és 

expanzív szakaszokban 36 és 20 tranzakció, vagyis évente 3 és 6 volt azoknak a 

megvalósult befektetéseknek a száma, amelyekből mintegy 260-at kellene teljesíteni a 

keretösszeg teljes felhasználásához (HVCA 2006 és 2007). Mivel az új alapok a tőkét 

az első 5 évben valószínűleg el kívánják helyezni, ehhez évente átlagosan 52 

tranzakcióra lenne szükség – a vállalkozások korai szakaszába fektetve.  

 

A 2009-es év végi szerződéskötéseket követően a pályázaton nyertes alapkezelők már 

egy sikeres évet tudhatnak maguk mögött, amely alapján elmondható, hogy az 

eredmények az átlagostól nem mutatnak nagy eltérést. Annak ellenére, hogy a 

JEREMIE-indulás igen sokat váratott magára, tehát nem állíthatjuk azt, hogy a 

társaságokat a gyors indulás akadályozta volna a megfelelő projektcégek 

felderítésében, a megvalósult befektetések száma társaságonként 3-4, vagyis megfelel 

a piaci szereplők átlagos befektetési mennyiségének.  

 

Ha optimistán nézünk azonban a jövőbe, reménykedhetünk a jelenlegi trendek extrém 

változásában is. Ha olyan kutatók műveit vesszük alapul, mint Zacharakis (1998), aki 

számos tanulmányt tett közzé arról, hogy a kockázati tőkebefektetők által hozott 

döntések bizonyos pontokon irracionálisak, akkor még az is lehet, hogy a 

rendelkezésre álló összeg valóban az iparágon belül, hasznosan kerül befektetésre, évi 

mintegy 52 alkalommal… 

 

A befektetési méret konfliktusának másik aspektusa a finanszírozási igény, és a tőkére 

szoruló vállalatok megoszlása a teljes vállalati csoporton belül. Míg a működő 

vállalatok számáról pontos statisztikai adatok állnak rendelkezésünkre, addig az 

általuk felvetett finanszírozási igényre becsült adatok állnak csak rendelkezésre, 

amelyekre elsősorban a megvalósult finanszírozási ügyletek kapcsán tudunk 
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következtetni valamint a kockázati tőke által finanszírozott eddigi ügyletek, és a más 

pénzügyi konstrukciókban megvalósított szerződések44

                                                 
44 Például a kockázati tőkebefektetések mellé nyújtott garanciavállalások értéke. 

 értéke alapján (HVCA 2008).  

 

A finanszírozási igény országonként változik, ugyanakkor van egy közgazdaságilag 

pontosan kiszámítható befektetési összeg, amely méretgazdaságossági szempontból 

minimálisnak tekinthető.  

 

3.3.2. A vállalati méret – a finanszírozási igény – állami beavatkozás 

összefüggései 

 

Minthogy az elméleti fejezetben, és a magyar tapasztalatok bemutatása során már 

utaltam rá a szakirodalommal összhangban, a legnyilvánvalóbb piaci rés a mikro- és 

kisvállalkozások körében mutatható ki. Ez az a vállalati csoport, amely életciklusát 

tekintve a korai, alapítási vagy fejlődése kezdeti szakaszában van, és banki 

szempontból nem hitelképes. Jövedelemtermelő képessége alacsony, de magas 

növekedési potenciállal rendelkezik, ugyanakkor az életben maradási esélyei 

bizonytalanok, vagy legalábbis jóval kevésbé biztosak, mint egy komolyabb múlttal 

és tőkével rendelkező középvállalkozásé. Az általuk igényelt összeg nagysága is 

befektetői szemmel nézve alacsony: 10-100 millió forintos tőkeigényükhöz képest az 

ezzel járó adminisztratív költségek relatíve magasak. A tőkeigényre vonatkozó 

összeget az alábbi adatok alapján határoztam meg: a HVCA statisztikai adatai, a 

GKM vállalati felmérése 2007-ből, a Start Tőkegarancia Zrt. és Mikrohitel Zrt. által 

közzétett adatok, amelyek az ezen méretnagyságú vállalkozások tőkefinanszírozására 

vonatkoznak (2007 és 2008-as adatok).  

Az állami beavatkozás indokoltásához szükséges piaci rés kimutatása ezen a területen 

a leginkább egyértelmű (Lerner 1999, European Comission 2003, Szerb 2006, Da Rin 

et al. 2006.) A beavatkozási módszer megválasztása a már elemzett két dimenzióban 

képzelhető el: közvetett és közvetlen eszközökkel. Megállapítottuk, hogy a 

szakirodalom megosztott a közvetlen eszközök tekintetében, ugyanakkor egységesnek 

mondható abban, hogy a közvetett eszközök egyértelműen elősegítik ezen szegmens 

finanszírozásának sikeressé válását.  
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A legtöbb kritikus pont szintén ebben a vállalatcsoportban található: minthogy a cél 

elsősorban a magánbefektetők ösztönzése, az állami kiszorító hatás itt érvényesülhet 

leginkább, hiszen az alább elemzett szempontok miatt ez a szegmens a piaci szereplők 

számára kevésbé vonzó, a versenytársként fellépő, és mindig kedvezőbb állami 

kondíciók pedig még inkább elvonják a területről a potenciális befektetők figyelmét. 

(Leleux és Surlemon 2003, Karsai 2004). Ugyanakkor Lerner (1999) a SBIR-program 

elemzésekor arra hívja fel a figyelmet, hogy az ezen a területen történő aktív állami 

részvétel szignifikáns fejlődést hozhat a későbbi vállalati életszakaszok tekintetében.   

 

A kockázati tőkebefektetések valódi piaca azok a kis- és középvállalkozások, akik 

számára a kockázati tőke már a banki finanszírozás „kihívója” is lehet, és amely 

területen a tapasztalatok szerint a legtöbb befektetés megvalósul (HVCA, EVCA 

statisztikái alapján). Jogosan merül fel tehát a kérdés: egy jól működő piacon mit 

keres az állam (Karsai 2002)? Azon túl természetesen, hogy a gazdaságpolitikai, jogi 

keretek biztosítja, nem pusztán jogpolitikai szempontból nem indokolható, hogy az 

állam, mint közvetlen tőkebefektető ezen a piacon megjelenjen! Ez ellentétes lenne 

nem csak a gazdasági megfontolásokkal, hanem többek között az Európai Unió 

versenyszabályaival, és állami támogatásokra vonatkozó irányelveivel (pl. 

1639/2006/EK határozat).  

Ugyanakkor a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a kis- és középvállalkozások 

számára meghirdetett, tőkekihelyezést is tartalmazó programok összegeinek 

végfelhasználói ezek a vállalkozások lesznek. Ennek okait a következőkben lehet 

összefoglalni:  

- ha a kockázati tőkeprogramokat a piaci szabályoknak megfelelő kritériumok 

szerint állítják fel, szükségképpen a piacon is megvalósuló eredmény fog 

születni, vagyis a legkisebb kockázattal és legnagyobb sikerrel ez a szegmens 

kecsegtet 

- ha a programokban magántőkés is szerepel, a gazdaságpolitikai megfontolások 

háttérbe kerülnek a profit-orientált lépésekkel és feltételekkel szemben 

- ha a program nem a kockázati tőkebefektetések gyakorlati szabályrendszere 

szerint zajlik, hanem az állam preferenciáinak megfelelően, akkor  

o az nem kockázati tőkeprogram, vagy 

o biztosan nem lesz jövedelmező. 

 



 78 

A vállalati életciklusok vonatkozásában a következő szakasz már az érett 

finanszírozás időszaka, ahol a kockázati tőke mozgástere szűkül, hiszen ebben a 

szegmensben elsősorban a vállalati felvásárlások jellemzőek, amelyekhez nincs 

feltétlenül szükség kockázati tőke bevonására. Ugyanakkor az európai trend azt 

mutatja, hogy  az utóbbi néhány évben megnőtt az érdeklődés ezen típusú 

finanszírozási megoldás iránt (EVCA 2008), sőt, a befektetett volumen jelentős részét 

adják ezek az ügyletek. Az indok igen egyszerű: egy jól működő vállalkozás 

felvásárlása a start up finanszírozáshoz képest óriási tőkeigényt mutat. Így fordulhat 

elő az az eset, amely Magyarországon 2005-ben: a teljes befektetett tőke 

volumenének 75%-át egyetlen tranzakció adta (HVCA 2006). 

 

Összefoglalva a következőket állapíthatjuk meg:  

- az államra, mint a kockázati tőkepiac közvetlen szereplőjére ugyanazok a 

törvényszerűségek igazak, mint a piaci szereplőkre 

- szükségszerűen be kell építenie ugyanakkor olyan mechanizmusokat, amelyek 

elősegítik a piaci rések szűkülését 

- vagyis törvényszerű, hogy más értékelési szempontrendszer szerint kell 

válogatnia befektetési céltársaságait, mint a piac többi szereplője 

- ezzel azonban olyan helyzetet teremt, amelyben a versenytársak, akiknek a 

tevékenységét éppenséggel elősegíteni kívánta, háttérbe szorulnak a gyengébb 

kondíciók miatt 

-  és könnyen érvényesülhet (rosszul megválasztott beavatkozási arány mellett) 

a kiszorító hatás, amely az állami befektetők preferenciájához vezet a piaci 

szereplők helyett.  

 
3.3.3. A megtérülés konfliktusa 

 

A befektetési méret konfliktusából következik az is, hogy nem véletlen, hogy a 

kockázati tőke szívesebben fordul a nagyobb befektetési méret felé. A befektetések 

jogi környezetét, a szükséges adminisztratív és operatív ügyleteket vizsgálva, egy-egy 

megvalósuló befektetés rengeteg költséggel jár (Francis és Smith 1995). Ez olyan 

összeg, amely a vállalkozást előbbre nem viszi, de szükséges az új vállalati keretek 

kialakításához. Ezért ha a fajlagos költségeket számoljuk, egy 10-20 millió forintos 

befektetésnek ugyanúgy 1 milliós „átalakítási” költsége van, mint egy 100 milliósnak, 
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és ha a százalékosan kifejezett elvárt haszon is ugyanakkora, akkor a két ügylet 

nominális nyeresége között óriási különbség van, míg a befektetett munka adott 

esetben ugyanannyi. Számos nemzetközi tanulmány is született ennek 

alátámasztására, ezek közül a legtöbbet Murray publikálta, aki többek között ezen 

megtérülési konfliktusra vezette vissza a korai fázisú vállalatokba való befektetések 

számának alacsony szintjét (Murray 1995, illetve Carter és Van Auken 1994).  

A magyar tapasztalatokról egy sajtóhírből idézném Bor István, az RFH Informatikai 

Kockázati Tőkealap helyettes vezetőjét 2008-ból: magyar viszonyok között szerinte a 

kockázati tőkebefektetés 150-250 millió forintos értékhatár alatt nem gazdaságos 

(Tőzsde Fórum 2008) 

 

Ugyanakkor az észak-amerikai példa azt mutatja, hogy a korai fázisú befektetések is 

lehetnek kiemelkedően nyereségesek – fejlett tőkepiacokon (Lerner 1999).  

 

Érzékelve a piaci rést, a legtöbb állam természetesen ebbe a vállalati szegmensbe 

szeretné irányítani a befektetőket ösztönző-rendszerek kiépítésével, vagy akár 

közvetlen állami részvétellel. 

 

Hogyan tudja az állam befolyásolni a megtérülési mutatókat?  

1. A közvetett

A gyakrabban előforduló megoldások között van, amikor az állam más 

adósávot engedélyez a kockázati tőkebefektetés célvállalatai számára, vagy 

már a működés közben, vagy a nyereség realizálásakor. (Erre példákat a 

nemzetközi gyakorlatról szóló rész végén közlök.) (Cumming et al 2008, 

Keuschnigg 2002) 

 ösztönzés eszköze lehet a szabályozási környezet barátságosabbá 

tétele, a fentiekben említett fajlagos vállalat-átalakítási költségek csökkentése. 

Ezek szintje azonban bizonyos szint alá biztosan nem vihető, illetve a 

versenytorzító állami beavatkozások vizsgálatakor nehezen kezelhető kérdés.  

Szintén a közvetett beavatkozási formák közé tartozhat, bár távoli 

összefüggésben a kisvállalkozói réteg pénzügyi képzése: ha a tőkét váró kkv 

vagy akár egyéni vállalkozó tisztában van pénzügyi lehetőségeivel, az 

önmagában növelheti a sikeres ügyletek számát. Ennek gyakorlati példája az 

azóta tapasztalati számokkal is alátámasztott brit vállalkozásfejlesztési 

program 1985-ből, amelynek immanens része volt a képzési programok 
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indítása (Birley 1985). A már ismertetett JEREMIE-program eredeti 

elképzelései szerint a garanciaprogramok és a kockázati tőkeprogramok 

mellett a harmadik prioritás a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó 

technikai segítségnyújtás volt. A program magyarországi megvalósításában 

azonban jelentőséget kizárólag az első két elem kapott.  

2. Ha az állam közvetlen 

A közvetlen állami tőkebefektetésnek részletes nemzetközi irodalma, és 

tapasztalatai vannak.  

Dolgozatomban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár az állam 

számára a „legegyszerűbb” megoldás az, ha tőkét bocsát rendelkezésre, a 

tapasztalatok szerint a piac számára messze nem ez az ideális megoldás. Ezt 

támasztja alá a fejezet elején ismertetett felmérés a tőkehiányról, illetve ezt 

támasztja alá az empirikus kutatás eredménye is, amelyet részletesen később 

ismertetek.  

Hasonló megállapításokat tesznek a következő szerzők is: Lawton (2001), 

Mason és Harrison (2003) az Egyesült Királyság példáján, ugyanakkor az 

ellenkezőjére hoz példát Lerner (1999) az Egyesült Államok SBIR-

programjának hosszú távú hatásainak elemzésekor. A nemzetközi 

eredményeket a következő fejezetben foglalom össze. 

Az állam, mint tőkepiaci szereplő jellemzően nem egyedül, hanem magántőke 

bevonásával együtt valósít meg közvetlen beruházásokat. Ehhez szükséges az 

együttműködési forma részleteinek kidolgozása, ahogyan az Magyarországon 

is történt még 2007-ben, a kkv-fejlesztési program keretében.  

 

 

 

 

 

 

befektetőként is részt vesz a vállalkozások életében, 

akkor a leggyakrabban alkalmazott megoldás, hogy a magánbefektető 

nyereségét növelendő, az államot képviselő piaci szereplő nem vesz ki 

nyereséget, vagy nem annyit, amennyi neki a befektetése arányában járna. 

(Jääskeläinen 2007) 
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3.4. A megvalósított befektetések gyakorlata: egy kutatás tapasztalatai 

 

3.4.1. A kérdőíves kutatás eredményei 

 

A kérdőív első része a vállalkozások alapvető adataival foglalkozik: forma, élettartam, 

tevékenységi terület, és a téma szempontjából releváns: pénzügyi döntéshozók száma, 

és innovativitás.  

 

A 30-as visszaérkezett mintából 1 közhasznú társaság, 4 zártkörűen működő 

részvénytársaság (zrt.) és 25 korlátolt felelősségű társaság (kft.). Ez az arány tükrözi a 

valós piaci szituációt, hiszen Magyarországon a kis- és középvállalkozások döntő 

többsége a kft-formát választja. A kockázati tőkebefektetések célpontjai közül a kft.-

kbe történő befektetés ugyanakkor azt sugallja, hogy nem a seed-fázisban, vagyis  a 

legkorábbi szakaszban történik a befektetés, hanem inkább az életciklusát tekintve 

korai fejlődő szakaszban lévő vállalkozásokat preferálja a tőke.  

Ezt támasztja alá az élettartamra vonatkozó válaszok aránya is, amelyet a következő 

táblázat tartalmaz.  

12. ábra 

A vállalkozások élettartama 

  
Gyakoriság Százalék 

Kumulatív 
gyakoriság 
százalékban 

1-2 év 2 6,7 6,7 
3-5 év 8 26,7 33,3 
5-7 év 9 30,0 63,3 
8-10 év 3 10,0 73,3 
10-15 év 5 16,7 90,0 
15 évnél 
régebben 

3 10,0 100,0 

Összesen 30 100,0  
 

A válaszadói körben a befektetések szempontjából leginkább érdekes réteg a 3-7 éves 

vállalkozások voltak, hozzátéve, hogy olyan válaszadókat kérdeztünk, akik az utóbbi 

3 naptári éven belül kaptak valamilyen állami hátterű kockázatitőke-finanszírozást.  

Az igazán kezdőnek számító (1-2 éves) vállalkozások alacsony száma mutatja, hogy 

bár deklarált állami cél a korai (seed és start up) szakaszban lévő vállalkozások 
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felkarolása, valójában jobb esélyei vannak egy, már múlttal rendelkező 

vállalkozásnak a tőkéhez jutáshoz. 

Árnyalja a képet a foglalkoztatottak számának alakulása. A mintában az 1-9 főt 

foglalkoztató mikrovállalkozások aránya 63,3% volt, tehát a finanszírozottak között 

jelentős többségben vannak. A kedvezményezettek között mindössze 2 

középvállalkozás volt, amely mutatja, hogy a más forrásokhoz is hozzájutók kisebb 

arányban kapnak állami kockázati tőkét.  

Ha mindezt összevetjük a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület 2007-es 

adataival, amelyek a befektetési aktivitást a céltársaságoknál foglalkoztatottak 

számával vetik össze, azt látjuk, hogy az általuk vizsgált 13 tranzakcióból 8 esetében 

a foglalkoztatottak száma 0-19 fő között volt, 3 esetben 20-99 fő között, és mindössze 

2 esetben haladta meg az 1000 főt – kivásárlások finanszírozása esetén (MKME 

2008). 

 

A tevékenységi körök alapján a válaszadók fele a szolgáltatási szektorban működik, 

mindössze egy válaszadó érintett a mezőgazdaságban, az ipari termelésben 4-en, a 

kereskedelemben 6-an. Az egyéb választ adók között 3-an ingatlanpiaci szereplők, 

egy pedig egészségügyi fejlesztő. Az arányok hasonlóak, mint a Magyar Kockázati és 

Magántőke Egyesület 2007 évi statisztikai eredményei, ahol szintén a szolgáltatási 

szektor dominanciája mutatható ki (MKME 2008).  

 

Majdnem természetesnek mondható, hogy a válaszadók 100%-a saját vállalkozását 

innovatívnak tartotta, hiszen a kockázati tőkebefektetések fogalmi eleme (még az 

állami hátterű finanszírozók esetén is), hogy a céltársaság innovatív legyen.  

Ehhez képest meglepő, hogy a felmérés utolsó kérdése milyen eredményt hozott. 

Ebben arra a kérdésre kellett választ adniuk a vállalatoknak, hogy mi lenne az a 

tényező, amely leginkább előremozdítaná vállalkozásaikat. Már az önmagában 

meglepő volt, hogy az innovációt támogató programokat mindössze 23 válaszadó 

értékelte fontosnak, de a válaszok között is csak az 5. legfontosabbnak találták.  

Ugyanakkor a 2007-es GKM-kutatással ellentétben a pénzügyi források szűkösségét 

ebben a mintában többen érezték nehézségnek, vagyis a válaszadók 83,3%-a értékelte 

úgy, hogy vállalkozásfejlesztési szempontból ez egy jelentőséggel bíró kérdés. El- 

annyira, hogy az összes válaszadót figyelembe véve a pénzügyi források bővítése a 

második legfontosabb szempont volt a járulékcsökkentés után.  
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A válaszokat rangsorolni kellett 0 és 7 közötti értékben, amely alapján a teljes mintára 

vetítve az alábbi eredményt kaptam.  

13. ábra 

Mi segítené leginkább a vállalkozások fejlődését? 

Szempont A szempontot 
megjelölők száma 

Fontossága a 
véleményezők szerint 

Ranghely az összes 
válaszadó alapján 

 Képzési programok 20 2,4 7 
 Képzettebb munkaerő 18 2,72 6 
 Több pénzügyi forrás 25 5,96 3 
 Innovációt támogató   
 programok 23 5,08 5 
 Adócsökkentés 28 5,46 2 
 Jogszabályok   
 egyszerűsítése 27 5,44 4 
 Járulékcsökkentés 26 5,961 1 

 

A tőke kiválasztása, alternatívái 

 

A válaszadók a kockázati tőkén kívül számos más, külső finanszírozási forrást vettek 

igénybe a kérdést megelőző 2 naptári évben. Ezen finanszírozási formák megoszlása a 

következő volt:  

14. ábra 

Milyen finanszírozási formát vett igénybe az elmúlt 3 naptári évben? 

23

12

26

16
6

Igénybevevők száma

Banki hitel Lízing (operatív és pénzügyi) Faktoring

Bankgarancia Pályázatok Állami támogatási programok
 

Ez a kérdés azért is fontos a dolgozat szempontjából, hiszen arra a kérdésre kerestem 

a választ, hogy az állami beavatkozás indokolt-e ezen a területen. Márpedig a 

szakirodalom egybehangzóan állítja, hogy piaci résnek kell lennie azon a területen, 

ahol az állam beavatkozik.  
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Látva a fenti ábrán, hogy hányféle finanszírozási formát vettek sikerrel igénybe a 

céltársaságok, az állami beavatkozás nem látszik könnyen indokolhatónak.  

 

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megkérdeztem, hogy az állami kockázati tőkével 

érintett társaságoknak volt-e mérlegelési lehetőségük, vagyis volt-e olyan alternatíva, 

amely versenyképes volt az igénybevett forráshoz képest.  

15. ábra 

Volt-e versenyképes alternatívája az igénybe vett állami kockázati tőkének? 

  Válaszok száma Százalék 
Nem válaszolt 2 6,7 

Banki hiteltermék 1 3,3 
Magánkölcsön 2 6,7 
Pályázati forrás 1 3,3 

Másik kockázati tőke-
befektető 

4 13,3 

Nem volt alternatíva 20 66,7 
Összesen 30 100,0 

 

Az állami beavatkozás indokoltsága különösen abban az 5 esetben kérdéses, ahol 

lehetőség lett volna banki hiteltermék vagy egy másik kockázati tőkebefektető 

bevonására! Pontosan erre a kiszorító jelenségre hívja fel a figyelmet a Florida és 

Smith szerzőpáros (Florida és Smith 1993) illetve 10 évvel később Leleux és 

Surlemont (2003) valamint több tanulmányában Cumming (2006, 2008). Véleményük 

szerint (és itt láthatjuk az elméletet bizonyító néhány esetet) az állami szerepvállalás 

bizonyos ponton túl nemhogy elősegítené a piaci szempontok alapján mérlegelő 

befektetők megjelenését, hanem elszívja azok elől a teret azzal, hogy náluk 

kedvezőbb feltételekkel szerződik, így a piaci szereplők versenyhátrányba kerülnek.  

Megnyugtató azonban, hogy a vizsgált mintában az állami hátterű konkrét 

befektetések háromnegyedében ez a tőkeforrás volt az egyetlen lehetséges megoldás.  

 

Érdekes tény, hogy ahhoz képest, hogy nem volt más választási lehetőség, amely a 

céltársaságok rendelkezésére állt volna, a szerződési kondíciók tekintetében magas az 

abszolút elégedettek aránya.  

A válaszadók fele úgy értékelte, hogy teljesen elégedett a megkötött megállapodással, 

és további 36,7% vélekedett úgy, hogy bár elégedett, jobban érvényesülhettek volna a 
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saját szempontjai. 2 válaszadó állította, hogy nem volt választása a szerződési 

feltételek tekintetében, és mindössze 2 válaszadó volt elégedetlen a szerződésével. 

Tehát a minta 86,7%-a nagyrészt elégedett azzal, ahogyan a befektetőjével a 

kondíciókat megállapították, sőt, arra a kérdésre, hogy ugyanezen szerződési 

feltételek mellett a mai tudásával is ugyanezt a döntést hozná-e, a válaszadók 100%-a 

igennel válaszolt, és szintén mindenki még egyszer is ugyanazzal a partnerrel 

szerződne, mint akivel a befektetési döntés meghozatalakor.  

 

A számomra legmeglepőbb eredmény azonban az volt, hogy a válaszadók közül 8-an 

annak ellenére, hogy teljesen elégedettek voltak, arra a lehetőségre, hogy más 

kockázati tőkebefektetővel is szerződnének-e, nemleges választ adtak. Ennek a 

válasznak a motivációi kapcsán indokoltnak tartottam a kutatás kiterjesztését, és a 

visszatérést a mélyinterjús kutatási formához ezen kérdés hátterének vonatkozásában.  

 

Döntési mechanizmusok 

 

A kérdőív 11. számú kérdése hivatott értékelni azokat a döntési szempontokat, 

amelyeket a céltársaságok mérlegeltek a forrás kiválasztásakor. A szakirodalom 

jellemzően a másik, kínálat oldali mérlegelési szempontokat vizsgálja általában, 

megállapítva, hogy egyes esetekben a befektetők gyakran irracionális döntéseket 

hoznak (Zacharakis és Meyer 1998, Tversky és Khaneman 1974, Shepard, Zacharakis 

és Baron 2003, Hall és Hofer 1993), de a döntési folyamat keresleti oldalát kevesen 

vizsgálják (Cumming 2005b).  

 

Pedig a válaszadók 73,3%-a maga keresett vállalkozása számára befektetőt, nyilván a 

saját tudása, információi alapján. A szakma számára elgondolkodtató adat, hogy 

szakmai közvetítők mindössze a válaszadók 6,7%-ának tudtak segíteni, de még a 

szakmai fórumok is csak a megkeresettek 10%-ának adtak iránymutatást a számukra 

megfelelő finanszírozókról. Szintén érdekes adat, hogy a befektetők szeretik, ha 

„házhoz jön” a kedves ügyfél, mindössze 3 válaszadót találtak meg szakmai 

befektetők. Nem meglepő, hogy az ügyletek jelentős része, 20%-a még mindig 

ismerősökön keresztül köttetik.  
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16. ábra 

A céltársaság mérlegelési szempontjai a befektető kiválasztásakor 

 válaszadók 
száma 

Összesített 
érték az 
összes 

válaszadóra 
vetítve 

Összesített 
érték a 
konkrét 

válaszadók 
arányában 

Ranghely az 
összes 

válaszadó 
arányában 

Ranghely a 
konkrét 

válaszadók 
arányában 

Pénzügyileg a legolcsóbb 
megoldás volt 13 3,36 7,76 6 7 

Rövidtávon megoldotta a 
finanszírozási 
nehézségeket 

15 4,56 9,13 4 4 

A befektető szimpatikus 
volt 10 2,5 7,5 9 8 

A befektetőt ajánlóban 
megbíztam 10 2,4 7,2 10 9 

A befektetőnek jó a 
hírneve 16 4,16 7,8 5 6 

A cég hosszú távú érdekei 
szempontjából a lépés 
elkerülhetetlen volt 

17 5,73 10,11 2 1 

Az alternatívák közül a 
legolcsóbb volt 22 6,8 9,27 1 2 

Nem volt alternatívája 12 3,16 7,91 7 5 
Motivált az, hogy az állam 
áll a befektető mögött 11 2,63 7,18 8 10 

A döntés elhalasztása 
nagyobb költséggel járt 
volna, mint a befektetett 
tőke 

9 2,13 7,1 11 11 

A vállalat 
versenyképességének 
javítása 

15 4,66 9,3 3 3 

 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy racionálisan és a nemzetközi kutatásokkal 

összhangban  a vállalkozók egy ilyen döntés meghozatalakor a vállalat hosszú távú 

érdekeit veszik figyelembe. A dolgozat hipotézise szempontjából döntő érv az állami 

kockázati tőke piactorzító hatása mellett viszont az, hogy a vállalkozók „olcsó” 

megoldásnak találták a kockázati tőkét!! A kockázati tőke immanens fogalmi eleme, 

lényege, quint essentiája, hogy megfelelő működése esetén DRÁGÁBB minden más 

forrásnál! A befektető ugyanis azt mérlegeli, hogy a kiszálláskor hogyan tudja 

hozamát maximalizálni, és jelentsen ez akármilyen kiszállási módot, a lényeg az 

eladási ár nagyon magas voltán van.  
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Fordítsuk le ezt a konkrét magyar tapasztalatokra: mivel az állami hátterű kockázati 

tőkebefektetések leggyakoribb kiszállási módja az MBO, vagyis a menedzsment 

kivásárlása (ebben az esetben a régi menedzsment visszavásárolja az üzletrészt), a 

hozam-maximalizálás azt kívánja meg, hogy ez a visszavásárlási érték a lehető 

legmagasabb legyen. Hogyan lesz így ez a befektetés olcsó? Megfelelő működés 

esetén: sehogyan! De minthogy az állami kockázati tőkealapok eleve maximalizált 

(vagyis a céltársaság számára eleve meghatározott éves szintre lebontott) hozammal 

számolnak45

Tovább vizsgálva a kutatási eredményeket, a 3-4 fontossági ranghelyen ismét találunk 

egy elvártnak tekinthető eredményt, és egy igencsak meglepőt. A szakirodalomnak 

megfelelően fontos a céltársaságok számára a vállalat versenyképességének javítása. 

Ugyanakkor a kockázati tőke, mint finanszírozási forma sok mindenre alkalmas, de 

rövid távú pénzügyi nehézségek leküzdésére biztosan nem. Van ugyan az elméleti 

részben tárgyaltaknak megfelelően egy speciális finanszírozási forma, az ún. turn-

around finanszírozás, amely a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozásokat segíti, 

de a kérdőívet kitöltők körében a cél nem ilyen típusú finanszírozás nyújtására 

irányult. Ez főként ellentmond annak a következő kérdésre adott válasznak, amely a 

kiszállási stratégia kidolgozottságára vonatkozik. A második sorban találhatók azok a 

válaszadók, akik szerint a legfontosabb szempont volt a rövid távú pénzügyi nehézség 

megoldása volt a legfontosabb (ők adtak a legtöbb pontot, vagyis 11-ből 11-et). A 8 

maximális pontot adó válaszadóból ezzel egyidejűleg 4-nek a szerződésében előre 

rögzített a kiszállás módja, és vele együtt a feltételei is. Hogyan old tehát ez meg 

rövid távú kérdéseket? Hacsak a befektetési együttműködés nem 1-2 évre szól, ami 

, a vállalat könnyen kiszámolhatja, hogy a nem ritkán 15-20%-os banki 

hiteleknél ez a befektetési forma valóban olcsóbb.  

 

Ugyanakkor például az Egyesült Államokban a piaci befektetők számára ez a hozam 

nem hogy nem lenne elegendő, hanem egyenesen kedvezőtlennek számítana. A 

piacon átlagosan elvárt hozam évi 20-30%, beleszámítva, hogy a kockázati 

tőkebefektetőnek vannak veszteséges üzletei is, tehát a nyereség egy része a nem 

sikeres ügyletek veszteségét is fedezi (Bygrave et al, 1989, Manigart et al. 2002). 

Ehhez képest a magyar állami kockázati tőke tényleg nagyon olcsó… 

 

                                                 
45 Általában 10-15% közötti annualizált hozam, csökkentve a költségekkel.  
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viszont az iparágban kuriózumnak számítana… Szintén nehéz elképzelni, hogy ha a 

befektető dönt a kiszállásról, ez pont olyan rövid időpontra esik, amely a céltársaság 

számára is megfelelő.  

17. ábra 

A rövid távú pénzügyi megoldás és a befektetési időtáv tervezése 

    Milyen távon tervezi a befektetővel való együttműködést?  

Összesen 

  
Ameddig a 

szerződésben 
erről 

megállapodtunk 

Ameddig 
nekem 
előnyös 

Ameddig ki 
nem tudom 
vásárolni. 

Ameddig 
szakmailag 

segíteni tudja a 
munkámat 

Ameddig a 
befektető ki 
nem száll a 

szerződésből 
Milyen fontos, 

hogy rövid 
 távon megoldja 
a finanszírozási 
nehézségeket? 

nv/na 5 2 3 3 2 15 
11,00 4 1 1 1 1 8 
10,00 1 0 0 0 0 1 
9,00 0 0 1 0 0 1 
7,00 0 0 0 2 0 2 
6,00 1 0 0 0 1 2 
4,00 0 0 0 0 1 1 

Összesen 11 3 5 6 5 30 

 

A maximális pontot adók közül 6-an az Regionális Fejlesztési Holding valamely 

leányvállalatán keresztül kaptak kockázati tőke típusú finanszírozást, ahol a 

szerződési futamidő legalább 5 évre szól. A válaszadók közül 1 a Corvinus Kockázati 

Tőkealap-kezelőn keresztül, 1 pedig az MFB Invest partnerségével kapott 

finanszírozást. A három társaság közül rövid távú pénzügyi megoldásokkal egy sem 

foglalkozik.  

 

Amint az a kérdőíves kutatást megelőző felmérésből kiderült, a magyarországi 

kockázati alapkezelők menedzserei maguk is kérdéseket vetnek fel a finanszírozás 

hazai modelljével kapcsolatban. A kifejezetten fejlesztő-tőkét közvetítő Regionális 

Fejlesztési Holding több regionális igazgatójának a céltársaságokkal kapcsolatos 

elégedettségi „mutatóját” a következő tényezők befolyásolták:  

- A magyar vállalkozások véleménye szerint nincsenek adminisztratíve 

felkészülve a nemzetközi szintű elvárásoknak. Gondot jelentett a finanszírozás 

során a folyamatos monitoring, a pénzügyi jelenségek határidejének 

betartatása. 

- Gyakran a finanszírozást egy bankkal közösen valósították meg. Ez egyrészt a 

tudományos megközelítés szempontjából azt jelenti, hogy ezek a 
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célvállalkozások banki partnerrel is együtt tudtak működni, vagyis volt 

alternatívája a finanszírozásnak, ugyanakkor az alapkezelők szerint a bankok a 

befektető nélkül kisebb valószínűséggel szerződtek volna.  

- Az alapkezelő (ahogy az a szakirodalomból is világos) nem tartja 

megfelelőnek a korlátozott hozamelvárást, amely véleménye szerint 

„elkényelmesíti” a vállalkozót, aki pontosan ezért tartja relatíve olcsónak ezt a 

finanszírozási formát, hiszen gyakran a megfogalmazott hozamelvárás még a 

banki kamatok szintjét sem éri el. 

- „A magyar kkv-k ma sem képesek még az üzleti kooperációra sem, nemhogy 

a közös cégvezetésre, kockázatvállalásra.” Az alapkezelő határozottan erre az 

okra vezeti vissza azt az eredményt, amely szerint a vállalkozások mintegy 

harmada nem kíván másik kockázati tőkebefektetővel szerződni.  

 

3.4.2. A kutatási kérdésekre kapott válaszok 

 

A kutatás célja három kérdés megválaszolása volt. Elsődlegesen kérdés volt, hogy a 

céltársaság motivációi egyeznek-e a szakirodalomban leírt és jellemzett 

szempontokkal akkor, amikor a befektető állami hátterű.  

A válasz a kutatási eredmények szerint 2 irányból közelíthető meg. Egyrészt, mint 

általában a középtávú befektetések értékelésénél, a válaszadóknál is jelentőséggel 

bírtak olyan tényezők, mint a vállalati versenyképesség növelése, az alternatívák 

közötti elsőség, illetve a társaság hosszú távú érdekei.  

Előtérbe kerültek azonban olyan szempontok, amely a 2. hipotézisnek megfelelően 

csak a magyar piaci sajátosságok következményei lehetnek: a rövid távú 

likviditációs gondok megoldása, és a finanszírozási forma relatív olcsósága.  

 

A második kérdés tekintetében, tehát hogy tényleg nincsen-e alternatívája ennek a 

pénzügyi lehetőségnek, a válasz igencsak kétséges. A válaszadók egyharmada 

nyilatkozott arról, hogy az állami finanszírozásnak volt versenyképes alternatívája. 

A mérlegelési szempontok között a fontosságát tekintve azonban az összes 

válaszadóra vetítve 5. legfontosabb döntési szempont volt, hogy a finanszírozásnak 

nem volt alternatívája. Összefoglalóan el lehet mondani, hogy az esetek kétharmad 

részében az állami beavatkozás különösen indokolt, az esetek nagyjából 

egyharmadában azonban teljesen indokolatlan volt.  
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A harmadik kérdés vonatkozásában, ti. hogy az állami részvétel elősegíti-e a piaci 

szereplők későbbi bevonását a szegmensbe, a kutatás eredménye a sok szerző által 

kimutatott kiszorító hatás igazolását hozta (Cumming és MacIntosh, 2006, Florida és 

Smith 1993). A válaszadók harmada ugyanis elzárkózott a piaci kockázati 

tőkebefektetőktől, és a mélyinterjús válaszok kiderítették az okot is: miért válasszanak 

drágább, szigorúbb szabályokat, ha van a piacon elérhető olcsóbb és rugalmasabb 

megoldás is? Valójában a legtöbb ország által alkalmazott megoldás, amely az 

egyszerűbb, közvetlen beavatkozást jelenti az iparágba, nem csak hazánkban nem hoz 

látványos eredményeket.  

 
Ha röviden össze kellene foglalni, hogy az elméleteket és a kutatási eredményeket 

összevetve 10 éves távon mi prognosztizálható a magyar kockázati tőkepiac várható 

teljesítményével kapcsolatban, elég összevetni a magyar állam által elfogadott 

tőkeprogramot a külföldi tanulmányok értékelésével. Gompers és Lerner (1999), 

Armour és Cumming (2003) DaRin és mások (2006) az állami közvetlen 

beavatkozással kapcsolatban gyakorlatban mutatták be azt, hogy sem az Egyesült 

Államokban, sem Európa államaiban nem azzal érte el a kormányzat a kockázati 

tőkeágazat fellendülését, hogy közvetlen tőkét juttatott az innovatív kis- és 

középvállalkozásoknak. Sokkal eredményesebbek voltak azok a programok, amelyek 

során az egyes tőkejövedelmek adóit differenciálták, kedvezve a kockázati tőkealapok 

tulajdonosainak, és a tőkealap-kezelők menedzsmentjének. Szintén kimutatható a 

pozitív hatás az új piacok nyitásakor, és a társaságok tőzsdei bevezetésének (IPO) 

kedvező szabályozása esetén (Jeng és Wells 2000).  

 

3.5. Esettanulmányok a magyar kockázati tőkepiacról 

 

3.5.1. Kiválasztási és értékelési szempontok 

 

Dolgozatomnak nem célja (és nem módszere) a konkrét állami kockázati 

tőkebefektetések részletes, esettanulmány jellegű bemutatása, azonban az állami 

kockázati tőke megítélése nem lehet teljes anélkül, hogy  – a teljesség igénye nélkül, 

példálózó jelleggel – összehasonlítanánk a piaci befektetésekkel, vagyis választ 

keressünk az alábbiakban a következő kérdésekre:  
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1. mennyiben más az állami kockázati tőke gyakorlata, mint a piaci befektetők 

stratégiája? 

2. megvalósul-e a kiszorító hatás, vagyis az állami kockázati tőke olyan ágazatokba-

vállalkozásokba fektet, amelyek 

 - magvető, korai indulási szakaszban vannak 

 - innovatívak 

 - és más forrásból nem jutnak megfelelő tőkéhez.  

A magyar kockázati tőkepiacon a fent bemutatott intézmények portfólióját 

(amennyiben az egyáltalán elérhető, vagy nyomon követhető) vizsgálva 

kiválasztottam minden finanszírozótól egy-egy olyan befektetést, amely megítélésem 

szerint (a vállalkozás sajtóközleményei, vagy független ismertetések alapján) a fenti 

2. pontban felsorolt ismérvek legalább egyikével 

 

rendelkeznek. Utalnék a dolgozatom 

kutatási módszerének bemutatásakor is említett nehézségre, amely a több szerző által 

is hivatkozott információ-hiány, illetve az állami befektetések transzparenciájának 

teljes hiánya. Az alábbiakban ismertetett adatok a sajtóhírekből, a vállalkozásokra 

vonatkozó cégnyilvántartási adatokból kiolvasott eredményeket tartalmazzák.  

Az állami háttérrel megvalósult befektetéseket a korábban ismertetett korszakolásnak 

megfelelően ismertetem, vagyis az MFB Invest, mint közvetlen befektető egy 

ügyletét, az RFH-csoporton keresztül megvalósuló esetet, a kifejezetten kockázati 

tőkealapokhoz kötődő 2 ügy, és végül a JEREMIE-program egy, részben lezárult 

ügyletét mutatom be. 

A kiválasztási szempont a piaci ügyletek kapcsán a reprezentativitás jegyében 

ugyanaz volt, mint az állami befektetések esetében: kiválasztani az ágazat 

legsikeresebb ügyleteit. Az ügyletek körében a HVCA, az EVCA és a szaksajtó által 

részletesen feldolgozott eseteket vettem alapul. 
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18.ábra  

Állami és piaci kockázati tőke – sikeres ügyletek 

 Tőke Céltársaság Tevékenység Befektetés 
típusa Tőke Időtáv Eredmény 

Állami 
MFB 
Invest 

Arany Kapu 
Zrt. 

Pálinkafőzde Expanzió 
490 M 
HUF 

2003- 
2009 

Folyamatos 
tőketörlesztés, 
2009-ig 

 
Regionális 
Fejlesztési 
Holding 

Gödöllői 
Innovációs 
Központ 

Innovációs 
központ 

Seed (spin 
off) 

21 M 
HUF 

2002-
2006 

2 részletű 
kivásárlás 

 IKTA Stormregion Játékszoftver Expanzió n.a. 
2004-
2007 

IPO,  
a vételár nem 
nyilvános 

 
Corvinus 
CELIN N-Gene Biotechnológia 

Klasszikus 
kockázati 
tőke 

640 M 
HUF 

2006- Még nincs exit 

 Elan SBI CIG Pannónia Biztosító 
Tőzsdére 
vezetés 

5,6 Mrd 
HUF 

2010-  Részleges exit  

Piaci 
Euroventures – 
Equinox –  
Advent 

 
Avonmore 

 
Élelmiszeripar 

 
MBO 

2,2 M 
EUR 

1997- 
1999 

2,4-szeres 
haszon, MKB 
bankkölcsönnel 

 
Advent – 
Equinox Elender 

Internet-
szolgáltató 

Expanzió 
3,2 M 
EUR 

1998- 
1999 

2,7-szeres 
haszon 

 
Euroventures – 
Fast Ventures Enigma Szoftver Start-up 

1,4 M 
EUR 

2002- 
2004 

1,4-szeres 
haszon 

 
 
3TS Capital 
Parners 

 
LogMeIn 

 
Szoftver és 
szolgáltatás 

 
Start-up 

30 M 
USD 

2004-
2009 

100 millió 
USD értékű 
IPO a Nasdaq-
on 

 
A piaci finanszírozási forrásból megvalósult befektetések részletes értékelése túlmutat 

a dolgozat célján és vizsgálati területein, a bemutatásuk arra szolgál, hogy a hasonló 

időszak alatt megvalósult, dokumentált piaci szereplők eredményességét és 

befektetési sajátosságait mutassa az állami háttérrel megvalósult befektetésekhez 

képest.  

A esettanulmányok részben az EVCA 2004-es esettanulmány-gyűjteményében is 

szereplő ügyletek, amelyeket a kelet-közép-európai piac kiemelkedően sikeres 

befektetéseiként tartanak nyilván. A kiválasztásnál a befektetések időbeni megoszlása 

is fontos szempont volt: az állami beavatkozási programok előtti időszakból egy 

informatikai (Elender) és egy nem-informatikai (Avonmore) társaságot választottam, 

az internet-lufi utáni időszakból pedig két példát szintén az informatikai területről, 
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amelyek közül az egyik kifejezetten seed-finanszírozás, a második pedig a külföldi 

tőke bevonásával megvalósuló sikeres tőzsdei bevezetésre nyújt példát46

A LogMeIn-t Remotely Anywhere néven Magyarországon alapították 2003-ban.  

Nemzetközi főhadiszállása Boston mellett Woburnben (Massachusetts állam), európai 

főhadiszállása Amszterdamban, míg fejlesztő központja Budapesten és Szegeden 

található. A 3TS Capital Partners 2004-ben fektetett be a cégbe, amelynek első 

intézményi befektetője volt; a LogMeIn az évek során összességében közel 30 millió 

dollár kockázati tőkebevonást hajtott végre, többek között az Intel kockázati 

tőkebefektető cége is szerzett 4%-os részesedést a vállalatban az IPO előtt, majd 

2009-ben mintegy 100 millió dollár értékű nyilvános részvénykibocsátást hajtott 

végre a Nasdq-on

.  

 Az Avonmore Pásztó élelmiszeripari vállalkozás 1997-ben a piaci versenytársak 

előli felvásárlási szándék elől menekült „előre”, és termékfejlesztést, marketing-

stratégiát végrehajtva a 18 hónapos befektetési időszak alatt az eladások 50%-kal 

emelkedtek, a nyereség pedig a duplájára emelkedett (EVCA 2004).  

Az 1995-ös alapítású Elender Informatikai Kft. a hardver-alapú kereskedelmi 

tevékenységét kockázati tőkebefektetés segítségével váltotta el az internet-

szolgáltatásra, és 1998-ban már a harmadik legnagyobb szolgáltató volt az országban. 

Az internet-boom adta lehetőségeket kihasználva, a befektetés következtében a 

korábbi 12.000 előfizetői szám 10 hónap alatt 20.000-re nőtt, és a kiszállás 

időszakában (10 hónappal a befektetés után) az Elender sokszoros nyereséget hozott a 

tulajdonosoknak (EVCA 2004).  

A biztonságos mobil fizetési rendszer piaci bevezetésére keresett kockázati tőkét 

Inotay Balázs vállalkozása, az Enigma. A vállalat ekkor még nem rendelkezett 

mással, mint a működő mechanizmussal, és az alapító korábbi eredményeiből 

származó jó hírnévvel. A befektető ebben az esetben a vállalkozás irányításában is 

részt vett, és új pénzügyi vezetővel gazdagította a menedzsmentet. A 2002-es 

befektetéshez képest mindkét kockázati tőketársaság 2004-ben értékesítette 

részesedését egy pénzügyi befektetőnek (EVCA 2004).  

47

                                                 
46 A 2000. évi adatokról lásd részletesen: Cégvezetés: Kockáztató tőke (2001, IX évf. 4. szám) 

. 

 

http://cegvezetes.cegnet.hu/2001/4/kockaztato-
toke. (letöltés ideje: 2010. 12.10.) A 2000 utáni időszakról áttekintés: FigyelőNet: Kockázó tőke. 
http://www.fn.hu/vallalkozas_print/20060127/kockazo_toke/?action=nyomtat (letöltés ideje: 2010. 12.10.) 
47 Tőzsdefórum: LogMeIn: sikers start a Nasdaq-on. http://www.tozsdeforum.hu/i/c-logmein__sikeres_start_a_nasdaq_on-menu-
cimlap-submenu-onearticle-news_id-396698.html és Halaska Gábor: LogMeIn: Magyar siker az amerikai tőzsdén. 
Figyelő. http://www.bitport.hu/trendek/logmein-magyar-siker-az-amerikai-tozsden 

http://cegvezetes.cegnet.hu/2001/4/kockaztato-toke�
http://cegvezetes.cegnet.hu/2001/4/kockaztato-toke�
http://www.fn.hu/vallalkozas_print/20060127/kockazo_toke/?action=nyomtat�
http://www.tozsdeforum.hu/i/c-logmein__sikeres_start_a_nasdaq_on-menu-cimlap-submenu-onearticle-news_id-396698.html�
http://www.tozsdeforum.hu/i/c-logmein__sikeres_start_a_nasdaq_on-menu-cimlap-submenu-onearticle-news_id-396698.html�
http://www.bitport.hu/trendek/logmein-magyar-siker-az-amerikai-tozsden�
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3.5.1. Az állami kockázati tőkével érintett vállalkozások  

 

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő által finanszírozott N-Gene magyar kutatók 

és vállalkozók által létrehozott biotechnológiai vállalkozás, amelyet 1997-ben 

alapítottak az Egyesült Államokban kifejezetten azért, hogy az ottani finanszírozási 

formákat kihasználhassák48

A Corvinus Első Innovációs Tőkealapja a kézirat lezárásáig 4 megvalósult befektetést 

valósított meg. A fent ismertetetten kívül 2006-ban tőkerészt vásárolt a szombathelyi 

Agroinvent Zrt.-ben, amely minőségi díjas mezőgazdasági eszközt gyárt. A társaság 

2009-ben a Corvinus 100%-os tulajdona lett, majd egyedüli részvényesként az 

átalakulásról döntött, és a korábban 117 milliós jegyzett tőkéjű részvénytársaság 

500.000 forintos jegyzett tőkéjű kft.-vé alakult 2010 áprilisában

. A társaság a cukorbetegség hatékony kezelése területén 

ért el eredményeket, a gyógyszerkutatás már a humán tesztelési fázisban tart.  

A biotechnológia, mint a kockázati tőke egyik kiemelt ágazata nem csak a magyar 

állami kockázati tőke figyelmét keltette fel. Az amerikai anyavállalat is részesült 

kockázati tőkebefektetésben, többek között a Soros György nevéhez köthető egyik 

vállalkozáson keresztül. A Corvinus 2006-ban emelt tőkét a társaságban, 640 millió 

forintos befektetéssel a társaság tőkéjének 42,62%-át szerezte meg. A társaságból 

történő kiszállás még nem történt meg, de az eredményességre utal az, hogy 2009-ben 

a Bankár Holding, és a Phylaxia is részesedést vásárolt a vállalkozásban (Vitéz F. 

2009). 

49

Futó beruházás még a Maggot 2006 Kft., amely egy amerikai társtulajdonossal (BIO-

INNO Consulting Limited) együtt a sebgyógyításban ért el jelentős eredményeket, és 

a társaság 2010-ben döntött további állami támogatás megpályázásáról

.  

Az informatikai-oktatási területen tevékenykedő Literaton Kft.-ben szintén érdekelt a 

Corvinus, de ez a társaság a Fővárosi Bíróság 2010. július 8-i végzése alapján 

felszámolás alatt van.  

50

Befejezett befektetés az Informatikai Kockázati Tőkealapból finanszírozott 

Stormregion társaság, amely a piacon ismert és népszerű játékszoftver-gyártó volt. A 

. 

 

                                                 
48 Ezt a célkitűzést a cégközlemény is ebben a formában tartalmazza. 
http://www.ngm.gov.hu/data/cms886769/N_Gene_hatteranyag.pdf Letöltés ideje: 2010.12.10. 
49 Cégközlöny adatok alapján. A vállalat honlapján azonban 2010 decemberében még mindig Zrt.-ként 
volt feltüntetve a vállalati forma. 
50 Cégközlöny adatok alapján.  

http://www.ngm.gov.hu/data/cms886769/N_Gene_hatteranyag.pdf�
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terjeszkedés finanszírozására vontak be kockázati tőkebefektetőt, amely 2004 és 2007 

között volt a társaság tulajdonosa, amikor – a magyar piacon ismert technika révén – a 

frankfurti értéktőzsdén nyilvános részvénykibocsátás keretében (IPO) egy német 

szoftvercég a papírok 100%-át megszerezte. A kiszállás sikeres volt, azonban a felek 

megállapodása alapján a vételárat nem hozták nyilvánosságra. A társaság a sikeres 

kitörés ellenére 2009-ben felszámolásra került, mert az anyavállalat 2008-ban 

fizetésképtelenné vált, és bezárták a magyarországi irodát51

Az állami tőkével megvalósított kockázati tőkebefektetések között az MFB közvetlen 

beruházásai közé tartozik az Arany Kapu Zrt., amely borászati melléktermékek 

feldolgozásában az ország vezető vállalataként működik. A vállalkozást 1970-ben 

indították, a 2003-as állami tőkebefektetéskor tehát korántsem volt nevezhető induló 

vállalkozásnak. A tőkét (amit jelentős további állami támogatás, és GOP-pályázat 

egészített ki) fejlesztésre és piacszerzésre fordították, amelynek sikerességét mutatja, 

hogy az EU-ban legnagyobb mennyiségben itt főzik a földrajzi árujelzővel védett 

magyar pálinkát. Az MFB 2003-ban 490 millió forint erejéig tőkeemeléssel 49%-os 

tulajdont szerzett a társaságban, amelyet azonnali 600 milliós hitellel egészített ki. A 

kiszállás módja a folyamatos tőketörlesztés volt, amely 2009 júliusában zárult. A 

papírokat tőkecsökkentés keretében a társaság vásárolta vissza. A pontos megtérülést 

ebben az esetben sem lehet tudni, de a sajtóhírek alapján az biztos, hogy 2009-ig 

mintegy 550 millió forint értékben szállt ki az MFB, majd a cégközlöny alapján 2009 

júliusában 60 milliós tőkecsökkentéssel értékesítették a részvények mintegy 15%-át 

jelentő utolsó pakettet

.  

Az Informatikai Kockázati Tőkealap befektetései közé tartozik még az Első 

Mobilfizetés Elszámoló Zrt., a Meditcom Kft., a Medisoft Kft., az Inter.net Média 

Kft., az Edusys Zrt., az ODIN Technologies, és az Opticon Kft. (ld. részletesen a 

mellékletben). 

 

52

                                                 
51 PcDome: Stormregion interjú. 

.  

 

http://www.pcdome.hu/cikk/2062/stormregion_interju letöltés ideje: 
2010.12.10., illetve Stormregion: a Viharsaroktól a világhírnévig. 
http://www.sg.hu/cikkek/52866/stormregion_a_viharsarokbol_a_vilaghirnevig letöltés ideje: 2010. 
12.10. 
52 Források: cégközlöny adatok, illetve az MFB konszolidált éves beszámolói, az Arany Kapu Zrt. 
bemutatkozó sajtóanyaga. Portfólió.hu: Információk és példák vállalkozói döntéshozóknak. 
http://www.portfolio.hu/premium/informaciok_es_peldak_vallalkozoi_donteshozoknak.121965.html 
letöltés ideje: 2010. 12.10. 

http://www.pcdome.hu/cikk/2062/stormregion_interju�
http://www.sg.hu/cikkek/52866/stormregion_a_viharsarokbol_a_vilaghirnevig�
http://www.portfolio.hu/premium/informaciok_es_peldak_vallalkozoi_donteshozoknak.121965.html�
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A Regionális Fejlesztési Holding leányvállalata, a Közép-magyarországi Fejlesztési 

Zrt. a Gödöllő Innovációs Központ (GIK) Kft. létrehozásával mintát teremtett arra, 

hogy az állami kockázati tőkét az innováció-támogatás szolgálatába állítva olyan, 

piaci szereplők közreműködésével kialakított központokban lehessen megvalósítani, 

amely egy térség innovációs tevékenységét támogatja. A befektetés 2002-ben még a 

társaság korábbi nevén (Budapest Agglomerációs Fejlesztési Kft.) valósult meg a 

Szent István Egyetem részvételével, amelynek jogutódja az RFH-cégcsoport tagja. A 

befektetett tőkét (21M HUF) a központ másik tulajdonosa 2005 és 2006 folyamán, két 

részletben vásárolta vissza. Ennek a megvalósult befektetésnek a mintájára jött létre a 

szegedi Biopolisz Kft. (ma is portfólióban lévő befektetés a Duna-Tisza Regionális 

Befektetési Zrt.-nél). A GIK Kft. és a Biopolisz Kft létrehozása és működtetése az 

egyik legjobb példa az egyetemi közreműködéssel létrejövő spin-off vállalkozások 

finanszírozására, amely egyértelműen megfelel a piaci rés finanszírozását megvalósító 

gazdaság-politikai elvárásoknak53

Az új kockázati tőketársaság, az Elan SBI Capital Partners által megvalósított első 

befektetés a magyar alapítású CIG Pannónia Életbiztosító tőzsdei bevezetésének 

finanszírozása volt. A 10 milliárd forintos befektetésből 4,4 milliárd tőkebefektetés, 

5,6 milliárd pedig alárendelt kölcsöntőke formájában valósult meg. A biztosító a 

részvényeket 938 forintos darabáron bocsátotta tőzsdei forgalomba, a társaság 

tulajdonosai és egyes kedvezményezett kisbefektetői csoportok kedvezményes, 750 

forintos áron juthattak hozzá

. 

 

54

 

, az Elan pedig 480 forintos áron vásárolt pakettet. A 

tőzsdei kibocsátás eredményéből a társaság a kölcsönt visszafizette annak mintegy 

500 milliós kamatával együtt, annak ellenére, hogy a kibocsátás után az árfolyamok 

szinte azonnal zuhanni kezdtek, és az árfolyam a dolgozat lezárásáig csak mérsékelten 

tudott ezen korrigálni, de még mindig jóval a kibocsátási ár alatt jegyzik (700 forint 

körül).  

 

 

 

                                                 
53 Az információk a GIK Kft. és a Biopolisz Kft. közleményei alapján készültek. A kivásárlási értékről 
az érintettek külön kérésre sem szolgáltattak adatot. 
54 http://www.privatbankar.hu/cikk/befektetes/12_5_millio_cig_reszveny_a_kisbefektetoknel_39445 
letöltés ideje: 2010. 12.10. 

http://www.privatbankar.hu/cikk/befektetes/12_5_millio_cig_reszveny_a_kisbefektetoknel_39445�
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3.5.3. A befektetések értékelése 

 

A korábban ismertetett feltételeknek való megfelelés szempontjából értékelendőek a 

fenti esetek, vagyis hogy az állami kockázati tőke akkor nem kiszorító hatású, és 

akkor nem piactorzító, ha a feltárt piaci finanszírozási rést pótolja, ha ezáltal olyan 

vállalkozások jutnak tőkéhez, akik egyébként a piaci finanszírozásból kimaradnak.  

Az esettanulmányok (a fentieket is beleértve különösen a Corvinus 4 és az IKTA 8 

befektetését is részletesen vizsgálva) nem hoztak számottevően új eredményt a 

vállalkozások körében végzett felméréshez képest. Az N-Gene, mint amely társaság 

külföldi piaci kockázati tőkebefektetést is kapott vállalkozás különösen szembetűnő 

módon nem küzdött szélsőséges forráshiánnyal, a Stormregion számára azonban 

valószínűleg megfelelő üzleti döntés volt az állami kockázati tőke, holott meg kell 

állapítani, hogy ők a piaci finanszírozók köréből is találhattak volna olyat, akinek a 

profiljába illeszkedik a tevékenységük. A Gödöllői Innovációs Központ létrehozása 

gazdaságpolitikailag megkérdőjelezhetetlen, mint ahogy az is, hogy itt valódi 

kockázati tőkebefektetés valósult-e meg, és nem csupán egy szervezet felállítása, 

amely a valódi nyereséget az RFH kiszállása után tudja realizálni.  

A MFB Zrt. és az MFB Invest befektetései között az említett Arany Kapu Zrt.-n kívül 

számos olyan intézményt találunk (pl. Debreceni Hús Zrt., Intergas Hungária Zrt., 

Royal Balaton Golf & Yacht Zrt.), amelynek finanszírozása mögött sokkal 

könnyebben fedezhető fel (és a sajtóban megfelelően publikált is) politikai szándék, 

mint a piaci rés finanszírozása. Az Arany Kapu Zrt. azért is jó példa, mert a 

tőkeemelésen túl egyidejűleg hitelfinanszírozásban is részesültek, vissza nem 

térítendő állami támogatást is kaptak, vagyis számos más finanszírozási forma is a 

rendelkezésükre állt, és egy 30 éves múlttal rendelkező társaság semmiképpen nem 

valósítja meg az elvárt „induló- és kisvállalkozás” feltételt. 

 

Szintén tény, hogy a Corvinus által kezelt Első Innovációs Tőkealap a 2005-ös 

indulás óta a tőkéjének 20%-át fektette be ebbe a bizonyos 4 vállalkozásba, amelyből 

az Agroinventből már számolt el veszteséget, a Literaton Kft. pedig felszámolás alatt 

van. Az IKTA befektetései közül több vállalkozás is politikai megrendeléseket kapott, 

vagy ilyen jellegű vitákba került (Meditcom Kft., EME Zrt.), és a kiszállások száma 

egyenlőre igen alacsony. Buiges és Sekkat (2009) a közvetlen állami támogatásokkal 

összefüggésben a politikai vonatkozások során azt a két tényezőt emeli ki, hogy az 
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állami gazdaságpolitika, és azon belül a támogatások minden időszakban kitettek a 

lobbicsoportok érdekeinek, és bizonyos mértékű korrupciónak is. Minthogy a jelenség 

valamilyen formában a legtöbb államban megfigyelhető (Mauro 1998), nem 

állíthatjuk, hogy ez magyar sajátosság, a célvállalkozások áttekintése során azonban 

ezt a tényezőt is meg kell említenünk.  

 

3.6. Elmélet vs valóság: ez tényleg kockázati tőke? 

 

A kockázati tőkebefektetések elméleti keretei között már részleteztük a finanszírozási 

mód differentia specificait, illetve a vele rokon befektetési módok jellemzőit is. 

Mindezek alapján a következőkben azt állítom, hogy 2002 előtt a magyar állami 

kockázati tőkeprogramok gyakorlatilag nem valósítottak meg ilyen jellegű 

befektetéseket, illetve hogy a jelenleg megvalósítás alatt lévő program is jelentős 

eltéréseket mutat a finanszírozás eredeti jellemzőitől. 

 

Ha 2010. december 28-án, a kézirat lezárásának napján megvizsgáljuk a jelenleg futó 

legnagyobb, állami finanszírozást tartalmazó kockázati tőke-programot, a 2007-es 

tervekhez képest a következő valósult meg.  

 

1. Az együttműködési formák közül csak a közös alap, és a co-investment 

struktúra került be az Új Magyarország Kockázati Tőke programjába. A 

Közös alapba való hozzájárulás mértéke legfeljebb 7 milliárd forint a 

finanszírozó Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) részéről, a 

részleteik egyébként megegyeznek a korábbiakban ismertetettekkel. A co-

investment esetében az eltérés, hogy a co-investment alap a társbefektetőkkel 

tranzakciónként állapodik meg az egyes befektetési feltételekről. A korábbi 

elvárásoknak megfelelően pledge fund-ként működik.  

2. Az alapkezelők kiválasztásánál természetes elvárás, hogy a tőkepiaci törvény 

szerint a tevékenységre jogosult, bejegyzett társaságok jöhetnek szóba, akik 

„megfelelő szakmai referenciákkal rendelkeznek”55

                                                 
55 A Kockázati Tőke Alapkezelők értékelési rendszerének tájékoztatója alapján a kockázati tőkebefektetések terén 
szerzett tapasztalat alatt a következő területeket értik: venture capital, private equity, developement capital. Vagyis 
kockázati tőke szűk értelemben, magántőke és fejlesztő tőke. De a három szakkifejezés felsorolásán kívül fogalmi 
meghatározás nincsen. Ki mit ért tehát a három kifejezés alatt? Az értékelési tábla társadalmi egyeztetési anyaga 
letölthető: 

 Vagyis, ahogy korábban 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/103 Letöltés ideje: 2008. dec. 28. 

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/103�
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tárgyaltuk, a 2008-as év folyamán 14 (15)-re bővült alapkezelői körből a 

JEREMIE-program során azok részesülnek előnyben, akik már rendelkeznek 

alapkezelői tapasztalattal. Ez az előírás nagyban segíti elő az átpolitizált, 

bürokratikus befektetési döntések elkerülését, és sikeres megvalósítására példa 

később ismertetésre kerülő izraeli Yozma-program, A közös alapokra 

elkülönített 31,18 milliárd forint több ütemben kiírt pályázatokkal kerül 

elosztásra, míg a co-investment struktúrában az erre szánt 14,18 milliárd 

forinthoz rendelt alapkezelők (egy a Közép-Magyarország Operatív Program, 

és egy a Gazdaságfejlesztési Operatív Program számára) egy pályázati 

időszakban kerül kiválasztásra. 

3. Az ösztönzésre a magyar állam a következőket alkalmazza: 

Közös alap esetén: 

a. Hozamkorlátozás: amennyiben az alap végelszámolásakor 

nyereséges, az MV Zrt. legfeljebb az alap nyilvántartásba vételekor 

irányadó, az EU alap-kamatlábbal megegyező, a holdingalap átlagos 

befizetett tőkéjére vetített éves hozamra tart igényt. Az ezen felüli 

hozam a magánbefektetőt illeti meg.  

b. Veszteségmérséklés: ha az alap végelszámolásakor az kerül 

megállapításra, hogy a működési költségeket meghaladó veszteséget 

termelt, úgy az MV Zrt. a közös alap működési költségekkel 

csökkentett legmagasabb befizetett jegyzett tőkéje legfeljebb 5%-ának 

megfelelő mértékű veszteségrészt átvállalja a magánbefektető(k)től.  

Co-investment esetén:  

a. Hozamkorlátozás: ha az ügyleten nyereség képződik, 

legfeljebb a befektetési döntés meghozatalakor érvényes, az EU alap-

kamatlábnak az adott befektetésre eső működési költséggel, és az 

alapkezelő által elvárt sikerdíjjal megnövelt mértékű éves hozamra tart 

igényt.  

b. Veszteségmérséklés: a közösen befektetett nettó (azaz a 

működési költségekkel csökkentett) tőke 5%-a erejéig egyedül viseli a 

közös befektetés veszteségét.  
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4. Főbb korlátozások:  

- nem nyújtható támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak (vagyis a 

turn-around finanszírozást kizárták), hajógyártásban, szén- és acéliparban, 

valamint pénzügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak. 

- A befektetett összeg nem használható fel hitel és eszközalapú finanszírozás 

kiváltására, kereskedelmi célú ingatlanfejlesztési tevékenység 

finanszírozására, és részesedésszerzésre más cégekben.  

- Egy társaságba az alap jegyzett tőkéjének 25%-a fektethető (beleértve a 

pénzkölcsönt is). 

 

A fentiekkel kapcsolatban, összevetve a kockázati tőke elméletével kapcsolatban 

ismertetetteket, a következő aggályok merülnek fel, amelyek a hipotéziseket 

támasztják alá:  

 

1. Egy kockázati tőkével foglalkozó, gyakorlati szakember számára 

értelmezhetetlen kategória a hozamkorlátozás. A kockázati tőkebefektetés 

immanens tartalmi eleme, gyakorlatilag a lényege a más befektetésekkel szemben 

elvárt magas hozam. Sőt, a hozammaximalizálás minden befektető célja, hiszen 

nem azért szerez egy magánszemély, tőkealap tulajdonrészt egy társaságban, hogy 

szociális vagy gazdaságpolitikai érdekeket érvényesítsen, hanem PÉNZÉRT. Ezt 

pedig az exit során elérhető legmagasabb hozammal érheti csak el.  

 

Világos természetesen, hogy az egyes finanszírozási formáknál létrejövő 

kockázati tőkealap célja a legnagyobb hozam elérése, tehát maguknál a 

befektetéseknél ez a világos és egyértelmű célkitűzés, mindössze a befektetés 

egyik szereplője mond le a neki járó haszonról. Vagyis értelmezhetjük ezt úgy: 

nem kockázati tőkepiaci szereplőként jár el, csupán gazdaságpolitikai 

szempontokat érvényesít. 

A nemzetközi gyakorlatban is megfigyelhető ez a jelenség, a későbbiekben 

ismertetésre kerülő német kormányzati tőkeprogramok legfőbb kritikáját is ebben 

a tételben foglalják össze az elemzők.  

 

2. A veszteségmérséklés az állam újabb öngólja piaci szempontból nézve: a 

kockázati tőke piacán nem ritka az, hogy egy vállalkozás nem váltja be a hozzá 
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fűzött reményeket, és ahol a teljes tőke 25%-át is akár egyetlen társaságba 

invesztálják, ott akár egyetlen rossz üzleti döntés is elviheti a teljes alap 

nyereségét, teljesítsen a többi akármilyen jól is. Ez egy piaci befektető számára, 

aki jártas a kockázati tőke iparágában, teljesen normális jelenség. Az sokkal 

kevésbé, hogy az egyik üzlettárs nagyobb kockázatot vállal, mint amekkora a 

tulajdonrésze alapján kötelezettsége volna.  

A veszteségek egy részének átvállalása szintén nem ismeretlen kategória a 

nemzetközi gazdasági gyakorlatban. A kormányzati szerepvállalás, ha már 

mindenképpen az alap felállítását vagy társfinanszírozását választja ösztönzőként, a 

piaci szereplők belépését ezzel az opcióval teszi vonzóvá (Murray és Marriot 1998, 

McGlue 2002). A következő fejezetben kifejtettek alapján azonban egyértelműen 

látszik, hogy a német példán túl a közgazdasági szakirodalom is elmarasztalja ezt az 

ösztönzési formát. 

 

3. A korlátozásokkal kapcsolatban értelmezési aggályok merülnek fel:  

- A nehézségekkel küzdő vállalkozás közösségi definícióján kívül eső olyan 

vállalatokat a kiírás szerint szóba jöhetnek, akik turn-around finanszírozásra 

szorulnak?  

- Ha egy ingatlanfejlesztés nem kereskedelmi célú, akkor a muzeális 

értékmegőrzésen kívül még milyen célú lehet, amely ráadásul kockázati tőkét 

igényel? 

- Ha egy társaságot felvásárol a kockázati tőkefinanszírozással érintett 

vállalkozás (fúzió), akkor az részesedésszerzésnek minősül? Mert amennyiben 

igen, úgy a kockázati tőkét igénylő vállalatközi műveletek egy igen komoly 

esetköre esett ki a finanszírozható területek közül. 

Az fent ismertetett szempontok alapján nem az a képzete alakul-e ki a kockázati 

tőkében jártas szakembernek, hogy itt talán mégis valami másról van szó, mint 

kockázati tőkebefektetésről?  

 

A fenti aggályokon túl szólni kell még az alapkezelők motivációs rendszeréről is. 

2007-ben született egy nemzetközi eredményeket feldolgozó tanulmány arról, hogy az 

állami kockázati tőkeprogramok nem lehetnek sikeresek anélkül, ha alapkezelőnek 

(mint general partner) nem nyer meg (kellő motivációval) olyan szakértőket, akik a 

piaci finanszírozásban már tapasztalatot szereztek, és képesek a legnagyobb profit 
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elérésére. A másik eredmény az volt, hogy ha az állam nem motiválja kellően a 

magántőkét és az alapkezelő szakembereit a közös finanszírozás során, akkor ezek a 

„hibrid” finanszírozási konstrukciók relatíve kevés eredményt érnek el a piaci rések 

finanszírozásában. (Jääskeläinen et al. 2007) A tőkealapba való beszállás motivációját 

láttuk a fentiekben. De hol van az alapkezelő szakembereinek támogatása? 

 

Az alapkezelő (general partner) a kockázati tőkebefektetési menedzsere, aki 

kiválasztja, végigviszi az egyes finanszírozási ügyleteket. Az ő jutaléka a rendszerből 

általában két forrásból adódik: egyrészt az alapkezelési díj az alap tőkéjének 2-2,5%-a 

évente (ezt az elemet a magyar rendszer is átveszi), ezen felül azonban érdekeltté kell 

tenni az alapkezelőt is a maximális profit elérésében. Általános megoldás a 

nemzetközi gyakorlatban erre, hogy miután a kockázati tőkés megkapta a befektetett 

tőkéjén felül a felek által előre kialkudott hozamot, az alapkezelő a nyereség 

nagyjából 20%-át kapja meg, mintegy „sikerdíjként” (Gompers és Lerner 1999, 

Jääskeläinen et al. 2007, Litvak 2004).   

Ennek következményeként azok a szakemberek, akiket a kormányzatnak meg kellene 

győznie, hogy tisztséget, feladatot vállaljanak az állami kockázati tőkealapban, a 

következő dilemmával szembesülnek:  

1. mivel a start-up és kezdő vállalkozások, akik az elsődleges célpontjai az állami 

kockázati tőkének, kisebb összeget igényelnek, mint a későbbi fejlődési 

szakaszban lévő vállalatok, ezért az alapkezelési díjként számított 2-2,5% már 

önmagában is kevesebb, mint a piacon általában, valamint 

2. mivel a hozamelvárás korlátozott, az általa elérhető sikerdíj összege is 

várhatóan messze elmarad attól, amit egy piaci szereplőnél kaphatna (Murray 

és Marriot, 1998)  

 

A fentiek alapján látható, hogy a legutóbbi kormányzati program, bár a kockázati 

tőkebefektetések számos elemét hordozza, olyan elemekkel is bír, amelyek inkább 

megalapozzák a program fejlesztő tőke mivoltát, mintsem klasszikus kockázati 

tőkebefektetések megvalósulását irányoznák elő.  

 

Véleményem szerint azonban a legkomolyabb aggályok mégsem ezen utolsó, hibrid 

finanszírozási forma körül merülnek fel. A 3.2. pontban bemutatott finanszírozók és 

azok befektetési politikája vizsgálata után azt állítom, hogy az általuk megvalósított 
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befektetések NEM kockázati tőkebefektetésnek minősülnek, az elnevezésük és 

deklarált célkitűzésük ellenére. Megítélésem szerint az általuk alkalmazott szerződési 

feltételek olyan mértékű eltérést mutatnak a klasszikus kockázati tőkebefektetésekhez 

képest, hogy ez a terminológia alkalmazásának félrevezető voltához vezet. 

Véleményem szerint nem jelenthetjük ki, hogy a Corvinus és az IKTA társaságok 

tevékenységégnek megkezdése előtt Magyarországon folyt állami kockázati 

tőkebefektetés a szó klasszikus értelmében.  

Ennek indokait a korábban ismertetett tények alapján a következőkben foglalom 

össze: 

1. az MFB-csoporthoz tartozó társaságok közül a Regionális Fejlesztési Holding 

cégcsoportja, illetve a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. által meghatározott 

szerződési feltételek között szerepel a befektetési biztosíték adásának kötelezettsége, 

valamint a tőkerész visszavásárlásának előzetes rögzítése és egyben kötelezettsége. 

Ezek a kockázati tőkétől idegen elemek, és annak céljával és módszerével 

ellentétesek. 

2. A Start Tőkegarancia és a Garantiqa Zrt. a közvetlen finanszírozásban nem vesz 

részt, hanem az előző pontban nyújtott finanszírozás mellé jelentenek további 

biztosítékot. 

3. Az MFB, majd később az MFB Invest a befektetési döntések meghozatalakor (a 

vizsgált társaságok részletes elemzése eredményeként) nem nyújtott támogatást az 

induló kisvállalati szektorban, kizárólag a céltársaságok terjeszkedéséhez járult hozzá. 

A befektetési döntést megelőző bírálati szempontok közül az innovativitás, mint 

ismérv teljes mértékben hiányzik.  

4. A céltársaságokban a részesedés szerzése és a tőkebefektetésen túl szakmai 

befolyást az állami társaságok nem szereznek, a menedzsment tevékenységébe nem 

avatkoznak be, csupán a felügyelőbizottságon keresztül avatkoznak be a társaság 

gazdálkodásába, holott a kockázati tőkés egyik legfőbb előnye a hitelnyújtó 

pénzintézettel szemben a céltársaság szakmai támogatása.  

 

A fentieknek több következménye is van. Elsősorban megállapítható, hogy a 

mindenkori magyar kormányzat számos intézkedést foganatosított annak érdekében, 

hogy tőkét juttasson növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásoknak, 

ugyanakkor  sem a vállalati méret, sem a tevékenység alapján nem tartoznak az így 

tőkéhez jutó társaságok a kockázati tőke célcsoportjába.  
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A valóban klasszikus kockázati tőkefinanszírozást végző Corvinus Kockázati 

Tőkealap-kezelő, és az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő által megvalósított 

mintegy 14 ügylet olyan elhanyagolható mértékű a megvalósult piaci befektetésekhez 

képest, hogy azok biztosan nincsenek torzító hatással a teljes piacra, ugyanakkor ha a 

többi, fejlesztő tőkebefektetést is kockázati tőkebefektetésnek hívjuk, akkor ugyan 

vonatkoznak rá az EU által adott kedvezmények, de torzítják a piacot abban a 

tekintetben, hogy a kedvezményes állami programok kiszorítják a piaci befektetőket, 

ahogyan az az empirikus kutatás tapasztalataiból is látszik.   
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4. Nemzetközi tapasztalatok az állami kockázati tőke 

területén 

4.1. Iránykeresés nemzetközi szinten 

 
A jelenleg is tartó gazdasági válság erős nyomást jelent a nemzetgazdaságoknak, és 

kormányaiknak, hogy megoldást találjanak a fellendülés előmozdítására. Ennek egyik 

kiváló eszköze lehet a tőkebefektetések, azon belül is a kis- és középvállalkozásokat 

leginkább érintő kockázati tőkebefektetések állami ösztönzése. A kérdés azonban 

változatlan mintegy negyed százada: mi a legmegfelelőbb beavatkozási forma?  

 

Tény, hogy a magas növekedési potenciállal rendelkező, high-tech területen működő 

vállalkozások és innovatív társaságok támogatása biztosan jó irány a 

gazdaságfejlesztéshez.  

Egy 2007-es angol elemzés a következőkben összegzi azokat a lépéseket, amelyek 

leginkább segítenék Európa helyzetét (idézi BVCA 2009): 

1. Alapok alapja struktúrában állami pénzalapok létrehozása az 

innováció-finanszírozás támogatására. A még európai átlagban is 

kiemelkedő brit kockázati tőkepiac innováció-támogatási aránya az 

Egyesült Államokéhoz képest elenyésző. Az alapok alapja rendszerben 

az intézményi befektetőket lehet ösztönözni a finanszírozásra.   

2. Egy pán-európai részvénypiac kialakításának átgondolása. Az 

innovatív, high-tech vállalkozások ma leginkább a Nasdaq-on keresztül 

hajtanak végre tőkésítést, hiszen az európai tőzsdék az amerikai vagy 

izraeli piacokhoz képest kevebb szereplővel rendelkezők, és jóval 

kevésbé likvidek, ami ennek a piacnak nélkülözhetetlen kelléke. Bár az 

Európai Közösségek időről időre visszatérő problémája egy közös 

értéktőzsde kialakítása, ez idáig csak kisebb lépések történtek, és 

regionális összeolvadásokat láthatunk. 

 

Cumming és Johan 2009-ben foglalta össze azokat a beavatkozási eszközöket, 

amelyeket (elsősorban angolszász területen) megvalósított a mindenkori kormányzat. 

Ezt a kutatási eredményt egészítettem ki az EU-27 tagállamainak adataival, különös 

tekintettel a közép-kelet-európai államok tekintetében, amelyek a szerzőpáros 
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megfigyelésein kívül maradtak. Az ábra angol nyelvű változatát egy cseh 

konferencián már ismertettem56

A kormányzati beavatkozás egyes formái a nemzetközi gyakorlatban 

.   

 

19.ábra 

A kormányzati beavatkozás nemzetközi gyakorlata 

Intézkedés 
típusa 

Jellemző Várható előnyök és 
hátrányok 

Példa Részletesen 
ismerteti 

Indirekt Tőkejövedelmek adójának 
csökkentése 

Ösztönző a 
magánbefektetők 
számára, de kevesebb 
bevétel az 
államkincstárnak 

Egyesült Államok 
(1975–1980) 

Armour és 
Cumming 
2006, 
Keuschnigg 
2004 

 Innovációs célú 
adókedvezmények 

A kutatási és fejlesztési 
hajlandóság növelése, 
de csökkenő állami 
bevételek. 

Németország, 
Egyesült 
Államok, Kanada, 
Ausztrália 

Cumming 
2006, Gilson 
2003 

 Az első nyilványos 
részvénykibocsátás (IPO) 
költségeinek csökkentése 

Ösztönzi a kisebb 
vállalkozások tőzsdei 
megjelenését, és a 
részvénytőzsdét magát 
is, de a visszaélések 
számának 
növekedésével járhat. 

Egyesült 
Államok, Kanada  

MacIntosh 
1994, Jeng és 
Wells 2000 

 A munkaerő 
elbocsátásának 
feltételeinek enyhítése 

A kisvállalkozások 
számára előny, de a 
szociális biztonság és a 
munkaerőpiac védelme 
szempontjából 
hátrányos. 

Főként a fejlődő 
országokban 
gyenge a 
munkaerő 
védelme, pl. Kína, 
Hong Kong. 

Klapper et al 
2006 

 A vállalkozás-alapítással 
kapcsolatos eljárások és 
adminisztrációs teher 
enyhítése 

Az induló 
vállalkozások számára 
ösztönző, de a 
visszaéléseknek teret 
enged. 

Az EU-ban 
prioritás, de az 
ellenkező 
eredményt 
mutatja a GEM 
2009-es 
felmérése. 

Klapper et al 
2006, GEM 
2009 

 A nyugdíjalapok kockázati 
tőkebefektetéseinek 
ösztönzése 

A rendelkezésre álló 
tőkét emeli, de 
kockázatot jelent a 
leendő nyugdíjasok 
számára 

Egyesült Államok 
ERISA-
programja, 
Hollandia  

Gompers és 
Lerner 1998, 
Cumming és 
Johan 2006, 
Karsai 2010 

 A szellemi alkotások 
nemzetközi védelme 

Az innovatív 
vállalkozások számára 
számottevő előnyt 
jelent, de kialakítása 
széles körű nemzetközi 
előkészítést igényel. 

EU-
jogharmonizáció a 
szellemi alkotások 
oltalma terén 

Európai 
Szabadalmi 
Egyezmény 

Direkt Adókedvezmény a 
kockázati tőkealapok 
bizonyos típusainak 

 Kanada, Egyesült 
Államok, 
Csehország 

Cumming 
2003, Karsai 
2008a 

 Kormányzati kutatási Ösztönzi az innovációt Egyesült Államok Lerner 1999, 

                                                 
56 Ld. Kovács 2011 
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díjak és a vállalatalapítást, de 
rendkívül költséges, és 
a kiválasztási 
szempontok 
politikaiak. 

SBIR-programja Zachariadis 
2008 

 Állami támogatás a 
működési költségek 
támogatására 

Növeli a kockázati 
tőkealap nyereségét, de 
felesleges költségeket 
indukálhat. 

Európai Magvető 
Tőke Program 

Jääskeläinen 
et al 2007 

 Állami kedvezményes 
kölcsön 

A beruházó vállalkozás 
számára jelentős 
kedvezmény, de 
egyben megnöveli a 
befektetési kockázatot 
is. 

Egyesült Államok 
SBIC-programja, 
Magyarországon 
az MFB Invest 
gyakorlata 

Lerner 1999, 
2002 

 Állami tőke bevonása a 
privát kockázati 
tőkealapokba 

Növeli a rendelkezésre 
álló tőkét, de a politikai 
befolyást is. 

Ausztrália Cumming és 
Johan 2009 

 Az állami tőkerész 
hátrasorolása 

A befektetésből az 
államot fizetik ki 
utoljára, amely a 
magántőke nyereségét 
növeli, de a 
kockázatvállalási 
hajlandóságot is. 

Nagy-Britannia 
regionális 
kockázati 
tőkealapjai 

Jääskeläinen 
et al 2007 

 Veszteségmérséklés A magántőke 
nyereségét növeli, de 
az alapkezelő 
kockázatvállalási 
hajlandósága is 
nagyobb. 

Németország 
WFG-programja, 
francia SOFARIS 
program, Új 
Magyarország 
Kockázati 
Tőkeprogram 

Jääskeläinen 
et al 2007 

 Az állami tőke magántőke 
általi kivásárlási 
lehetősége 

Az állami tőkerész 
likvid, újra 
felhasználható, de 
elsősorban a befektető, 
és nem a céltársaság 
érdekeit szolgálja. 

Izraeli Yozma-
program 

Avnimelech 
2009 

 Kizárólagos állami 
tulajdonú kockázati 
tőketársaságok 

Finanszírozhat olyan 
vállalkozásokat, akik a 
szabad piacon nem 
kapnának forrást, de 
igen költséges is lehet, 
illetve jelentős a 
politikai befolyás 
veszélye. 

Kanada, 
Magyarország 
(Corvinus, IKTA) 

Lerner 2002 
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4.2. Közép-Kelet-Európa viszonya a kockázati tőkéhez 

 

4.2.1. Történeti áttekintés 

 

A közép-európai térségben a kockázati tőkeipar elérte a „nagykorúságot” – közel 18 

éve van jelen a gazdasági életben a vállalkozások finanszírozásának e formája. Az 

első befektetési alapok röviddel a kommunizmus bukását követően, már 1990-ben 

létrejöttek, és már ekkor megtörténtek az első befektetések is (EVCA 2004). 

A régió kockázati tőkeiparának történeti fejlődésében (a magyar piacéhoz hasonlóan) 

négy szakaszt különít el a szakirodalom.57

A térség kockázati tőkebefektetéseit kezdetben a bizalmatlanság és a bizonytalanság 

jellemezte. A vállalatok finanszírozásának ez a módja jóformán ismeretlen volt mind 

 A rendszerváltástól a kilencvenes évek 

közepéig tartó első időszakban a külföldi kormányzati tőkét befektető globális alapok 

mellett az országalapok dominanciája jellemző. A befektetések körében döntő 

szerephez jutottak a privatizációhoz kapcsolódó ügyletek. A második szakasz a 

kilencvenes évek végéig tartott. Az ebben az időszakban tért hódító regionális alapok 

mellett már megjelennek kisebb méretű országalapok és néhány szektorális alap is 

(Norton és Tennenbaum 1993). A jellemző alapméret az első szakasz 50 millió dollár 

körüli országalapjaihoz képest sokszorosára nőtt: 100–200 millió dollár a kezelt tőke 

nagysága. A harmadik szakaszban a regionális alapok változatlan dominanciája 

mellett egyaránt jelen voltak a piacon a nagy pénzügyi intézményi befektetők, illetve 

az Európa egészét megcélzó finanszírozók is. Az alapok mérete már a 250–300 millió 

dollárt is elérte. A befektetők már nem csak a cégek expanzív szakaszát 

finanszírozták, hanem megjelent a kockázati tőke klasszikus funkciója, a 

vállalkozások korai fázisába történő befektetés is. A finanszírozás fő területét a 

média, a kommunikáció és az IT adta. A 2001–2006 közötti időszakra elhelyezett 

negyedik szakaszt a piac tisztulása, racionalizálódása jellemezte; csak a sikeres 

befektetők maradtak talpon. Megfigyelhető volt a piacon a specializált befektetők 

jelenléte, és általános tendencia az, amit Magyarországon a statisztikák mutattak: a 

finanszírozás egyre nagyobb mértékben terjedt ki a kivásárlásokra is (Karsai 2008a). 

 

                                                 
57 A magyar részben már idézett: EBRD (2006) tanulmánya alapján Karsai Judit: „Az aranykor vége" 
A kockázati- és magántőke-ágazat fejlődése Közép- és Kelet-Európában. 7-8. o. A korszakolással a 
korábban kifejtetteknek megfelelően továbbra sem tudok egyetérteni, de megemlítését ebben a 
fejezetben is fontosnak tartottam. 
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a vállalkozók, mind a jogalkotók és hatóságok körében. A gazdasági társaságok 

tőkéhez jutásának elsődleges módja a banki hitelezés volt (EVCA 2004). A kockázati 

tőke ekkor egyrészt ismeretlen, másrészt jogilag szabályozatlan befektetési forma, 

tehát a vállalatok számára cseppet sem vonzó alternatíva (Black és Gilson 1998). 

 

A közép- és kelet-európai régió azonban igen gyors növekedési kilátásokat kínált, és 

ezáltal egyre vonzóbb célponttá vált a külföldről érkező tőkebefektetők számára 

(Martin et al 2003). 

A térségben befektetők pozitív tapasztalatai tovább vonzották a befektetőket (Bliss 

1999). A befektetések megtérülése sokszor az előzetes várakozásokat felülmúló 

hozamokat hozott. A kezdeti befektetések elsősorban a vállalatok expanziós 

szakaszára, valamint a kivásárlásra koncentrálódtak. Ez a tendencia egyrészről a piac 

gyors ütemű növekedésével volt magyarázható, aminek során a vállalkozások nagy 

mértékben keresték az expanzióhoz szükséges tőkét. Másrészről a régió vállalatai a 

piacgazdaság korai éveiben még maguk sem voltak elég érettek ahhoz, hogy a 

későbbi szakaszokhoz kapcsolódó befektetések célpontjai legyenek. A korai fázisú 

befektetések alacsony számát a szakirodalomban a relatíve magas tranzakciós 

költségekkel, a minőségi projektek korlátozott számával és az ilyen típusú ügyleteket 

szolgáló infrastruktúra hiányával magyarázzák (Karsai 2008a). 

 

Az egyes ügyletek mérete a 2000-es évek közepéig jelentősen elmaradt az európai 

átlaghoz képest, a kifejezetten nagyméretű (200 millió euró és afölötti) ügyletek 

száma rendkívül alacsony volt. Ennek az okai a kelet-közép-európai térség 

vállalatainak kis méretében és az elérhető hitelek korlátozott számában keresendők 

(EVCA 2004). 

A kezdeti években a finanszírozott projektek alacsony számát a fent említett tényezők 

mellett a finanszírozásra érdemes kezdeményezések ritkaságával magyarázzák. A 

befektetők a bizonytalansági tényezők között elsősorban a vállalkozások 

menedzsereinek tapasztalatlanságát emelték ki. A befektetések kelet-közép-európai 

kudarca mögött ugyanis a tapasztalatok szerint az esetek jelentős hányadában a rossz 

vállalatvezetési döntések állnak (Ghosh és Ray 1997, Casson 2008). Az első évtized 

végére azonban már jóval nagyobb mértékben állt rendelkezésre az a képzett és 

tapasztalt menedzseri kör, amely a befektetőket meg tudta győzni arról, hogy a 

vállalkozás sikeres lesz (Karsai 2008a). Ennek ellenére azonban az EVCA legfrissebb 
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(2008 májusi) felmérése szerint továbbra is a szakképzett vezetői réteg hiányát tartják 

a befektetők a legnagyobb akadálynak a régióba irányuló befektetések tekintetében. 

Az előző fejezetben leírt befektetések értékelésekor a magyar kockázati tőkealap-

kezelők is visszaigazolták ezt a megállapítást, tudniillik hogy a további 

befektetéseknek is elsődleges akadályai azok a vállalatvezetők, akik nem 

akarják/tudják kezükből kiadni a gyeplőt.  

 

4.2.2. A térségbe érkező kockázati tőke jellege 

 

Ahogyan az Magyarország esetében is látható volt, a 2000-es évek elején a kockázati 

tőkeipar kiépülésével a befektetések biztonsága növekedett, a sikeres közép- és kelet-

európai befektetők újra és újra nagy mennyiségű tőkét tudtak a térségre koncentrálni. 

A 20. ábra az összegyűjtött kockázati tőke összvolumenét mutatja a közép- és kelet-

európai régió egészére.58

A befektetett tőke a GDP arányában szintén dinamikusan növekszik, bár a régió még 

mindig messze elmarad az európai átlagtól. 2006-ban a befektetések értékének a 

GDP-hez mért aránya mindössze 40 százaléka volt az összeurópai értéknek. Ez a 

szám 2007-ben 0,325% volt, ami 57 százaléka az összeurópai 0,571 százalékos 

 Az elmúlt öt évben az összegyűjtött tőke összege több mint 

tizenháromszorosára nőtt.  

 

Ugyan 2004-től kezdődően a felhalmozott tőke volumene minden évben csaknem 

megduplázódott, azonban 2007-ben a közép- és kelet-európai térségben összegyűjtött 

tőke összege így is csak öt százaléka az összeurópainak. A fejlődés azonban 

figyelemreméltó, ugyanis ez a részarány 2006-ig nem érte el a 2%-ot. 

 

A befektetett tőke összege a 2007. évben elérte a 3,01 milliárd eurót. Ez csaknem a 

kétszerese az előző évi adatnak. A régió népszerűségét mutatja, hogy ugyanebben az 

évben az Európai Unióban a tőkegyűjtés közel harmadával esett vissza. Az egyes 

országok konkrét adatai ugyan jelentős megoszlást mutatnak, a trend azonban 

továbbra is összességében növekvő tendenciát mutat. 

 

                                                 
58 Az adatsorban a következő országok adatai szerepelnek: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Montenegró, 
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia 
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értéknek (EVCA 2008). Látható azonban, hogy a térség még mindig számottevő 

tartalékokkal rendelkezik. 

 

A 2006-os Flash Eurobarometer megállapítása szerint az EU-hoz újonnan 

csatlakozott országokban a kockázati tőke a kis- és középvállalati finanszírozás 

„gyakorlatilag nem létező formáját képviseli”. A felmérésben résztvevő cégek 

átlagosan mindössze 1%-a fordult kockázati tőkebefektető szervezetekhez befektetés 

reményében, s a megkérdezett kis- és közepes méretű vállalkozások 2%-a nyilatkozott 

arról, hogy tervezi kockázati tőke igénybevételét a jövőben. (Karsai 2008a és GKM 

2007). 

 

A kockázati tőkebefektetések országonkénti értéke rendkívül hullámzó trendeket 

mutat. Az elmúlt évben több olyan ország is előre tört, amely az utóbbi években 

csekély jelentőségűnek számított. A kelet- és közép-európai kockázati tőkeipar 

számára a legjelentősebb országok a kezdetek óta Csehország, Lengyelország és 

Magyarország voltak. A legutóbbi (2007. évi) adatok is azt mutatják, hogy továbbra is 

a fent említett országokba áramlik a régióba irányuló kockázati- és magántőke-

befektetések zöme. A 2004. évi kiugró értékű bolgár kivásárlások okozta 

arányeltolódás kivételével e három piac részesedése minden vizsgált évben 

meghaladta a 70%-ot, sőt 2006-ban a kiugróan magas magyar befektetések folytán 

80%-nál is magasabb volt. 2006-ban a régióbeli befektetések mintegy 90%-át a cseh, 

lengyel, magyar és román piac produkálta (Karsai 2008a). 

 

A 2007. évben azonban a három legjelentősebb ország együttes részesedése a bolgár, 

a román és a baltikumi országokban végrehajtott jelentős finanszírozás nyomán 

először esett 50% alá. Ez részint magyarázható ezen országok EU-s csatlakozásának 

hatásával, illetve a baltikumi országok esetében a közeledés az európai zónához. 

Minthogy ezeknek a területeknek a kockázati besorolása korábban a nagyon rizikósak 

közé tartozott, s jogharmonizációval, és a térség szerepének növekedésével ők is 

kedvezőbb célcsoporttá váltak.  Jelentős növekedést könyvelhet el ezeken kívül a 

szerb és a lengyel piac is. Magyarország és Csehország részesedése viszont csökkent 

az előző évi adatokhoz képest. A legaktívabb kockázati tőkepiaccal Lengyelország 

büszkélkedhet, ahol a befektetések összértéke 2007-ben elérte a 684 millió eurót, ami 

a régió összes befektetésének csaknem 23 százaléka (EVCA 2008). Kiemelkedő 
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Bulgária teljesítménye, ahol a befektetések összértéke az előző évinek több mint a 

tizenötszöröse. Ezzel az 556 millió eurós értékkel Magyarországot megelőzve 

Bulgária a régióban a második. 

20.ábra 

Régiós befektetések 2002–2007 

 
 

A régióban a kilépések bekerülési költségen számított összértéke 2007-ben 33 

százalékkal haladta meg az előző évit, és így csaknem elérte a 600 millió eurót. 

Európa egészét tekintve azonban a kilépések értéke mintegy az ötödével esett vissza, 

amiből látható a régió befektetéseinek sikeressége. 

A kilépési útvonalakat tekintve a szakmai befektetők számára való értékesítés jelenti a 

legnépszerűbb kilépési módot. 2007-ben ez tette ki az összes kilépés több mint a felét, 

53,2 százalékot. A szakmai befektetőknek értékesített részesedések összértéke a 2006-

os 210 millió eurós értékről egy év alatt 311,8 euróra emelkedett.  

Ezzel egy időben az eladott cégek mennyisége 36-ról 29-re csökkent, azaz az egyes 

értékesített vállalati részesedések általában nagyobb értékűek voltak, mint az előző 

évben. A szakmai befektetőknek történő értékesítés a kilépési utak közül jóval 

nagyobb arányban van jelen a közép- és kelet-európai régióban, mint Európa egészét 

tekintve (Karsai 2008a, Cumming és MacIntosh 2003). 
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A tőzsdei eladás részaránya jelentősen alulmarad az európai átlaghoz képest. A 

csökkenés a 2007-es évi kedvezőtlen tőzsdei feltételekkel magyarázható Közép- és 

Kelet-Európában. Az ezt a kilépési utat választók között a legnépszerűbb börze évek 

óta töretlenül a Varsói Tőzsde volt (EVCA 2008). 

A második legnépszerűbb kiszállási mód a másik magántőke-befektetőnek történő 

értékesítés volt. Ennek a részaránya azonban még mindig nem éri el az európai 

átlagot, ahol 30 százalék feletti részesedéssel ez lett a 2007. évben leggyakrabban 

alkalmazott kilépési mód. 

 

A kilépések összértékét tekintve a régió országai közül Magyarország állt az első helyen, 

ahol közel 230 millió euró értékű kilépés történt 2007-ben. Utána Lengyelország, majd 

azt követően Bulgária és Románia következik. A térségben a megelőző évhez képest 

drámaian visszaesett Csehország, ahol 2007-ben mindössze nyolcmillió euró értékű 

kilépést hajtottak végre, szemben az előző évi 115 millióval (Karsai 2008a). 

 

Az, hogy a befektetések mely vállalati életszakaszra koncentrálódnak, sokat elárul a 

térség vállalatainak fejlettségéről és az előttük álló perspektíváról. A korai fázisú 

(magvető és induló fázis) finanszírozás szolgálja leginkább az innováció előmozdítását, 

míg az expanzív fázis a vállalatok megerősödését, terjeszkedését, regionális jelentőségű 

vállalatok létrejöttét szolgálja. A kivásárlásoknak a meglévő vállalkozások tulajdonosi 

körének átalakításában, illetve a régióban specifikusan az állami tulajdonú vállalatok 

privatizációjának végrehajtásában van szerepe (Huntsman és Hoban 1980). 

 

A közép-kelet-európai régióba irányuló befektetések között a kivásárlási, expanzív és 

helyettesítő tőke adta az összes tőkebefektetés 99 százalékát a 2007. évben, míg Európa 

egészére vetítve ez az érték nem sokkal haladja meg a 96 százalékot (EVCA 2008). 

A kockázati tőkebefektetések első éveiben domináló expanzív szakaszok 

finanszírozása után el kellett telnie jó néhány évnek, hogy a kivásárlások részaránya 

felnőjön az Európa többi részében megszokott szint közelébe. A 2007-es év 

rendelkezésre álló adatai szerint az expanzióra szánt tőkebefektetések aránya 

megközelítőleg megfelel az Európa egészére vetített 13 százalékos szintnek. Ez az 

összeg meghaladja a 388 millió eurót, ami közel négyszerese a megelőző évinek 

(Karsai 2008a). 
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A kivásárlások értéke folyamatos növekvő tendenciát mutatott az elmúlt években. 

Míg az évtized első éveiben alig érte el az összes befektetés felét, 2006-ban a 

részaránya több mint 90 százalék volt. Európa egészét tekintve a kivásárlások aránya 

ezekben az években mindvégig 60 és 70 százalék között mozgott. Az elmúlt években 

a nagy összegű kivásárlások voltak azok, amelyek a régióban végrehajtott ügyletek 

összértékét rendre jelentősen megnövelték. A kivásárlások régióban is dominánssá 

válása azt jelenti, hogy az itteni befektetések is egyre inkább követték a világ többi 

részén zajló változást. A korábban az új vállalkozások létrejöttét, fejlesztését, 

bővülését finanszírozó kockázati tőkebefektetők immár a cégek új tulajdonoshoz 

kerülésének elősegítésében láttak nagyobb üzletet. Így többek között az állami cégek 

privatizáció keretében történő átvételében, a régió országaiban azonos szakterületen 

működő önálló vállalatok felvásárlásában és összeépítésében, a multinacionális cégek 

leányvállalatainak átstrukturálásában, valamint tőzsdéről történő kivonásában (Karsai 

2008a). 

 

Ha a régiós kivásárlások arányának növekedését vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az 

előző fejezetben tárgyalt magyar sajátosságok (főleg a 2006–2008-as évek) 

eredményei nem meglepőek, vagy nem a magyar piac egyedüli jellemzői.  

 

A korai fázisokra (magvető és indító) allokált tőke azonban Közép- és Kelet-

Európában mindvégig jócskán alatta maradt az Európai átlagnak (Murray 1998). Ez 

az a terület, ahol a régió vállalkozásai leginkább hátrányt szenvednek az európai 

versenytársaikhoz képest (Ljungvist 2003). Míg 2007-ben a korai fázisban nyújtott 

finanszírozás a térségben nem érte el az egy százalékot, Európa összességét tekintve a 

négy százalékot is meghaladta. Sokkal szembetűnőbb a különbség, ha megvizsgáljuk 

az előző évek adatait is. Azt tapasztaljuk, hogy míg Európában a magvető és indító 

fázisban nyújtott támogatás részaránya az összes befektetés 6 és 10 százaléka között 

mozgott, Kelet- és Közép-Európában mindössze egyetlen alkalommal érte el az öt 

százalékot, az évek többségében azonban két százalék körül alakult. Az egy-egy 

cégnek nyújtott átlagos befektetési összeg is rendkívül alacsony, mindössze 850 ezer 

euró, vagyis nem éri el az európai 1,2 millió eurós átlagot sem (Karsai 2008a). 

 

Az induló és korai fázisban tartó vállalkozások tőke iránti kereslete és az ezen 

fázisokba irányuló befektetések kínálata közötti különbség egy igen jelentős tőkerést 
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(equity gap) hozott létre a térségben (EVCA 2004). Az ebben a fázisban tartó 

vállalkozások helyzetét tovább nehezíti, hogy a régióban a tőkéhez jutás egyéb 

lehetőségei – üzleti angyalok, állami támogatás, stb. – is jóformán hiányoznak. Az 

Európai Bizottság, felismerve a jelenlevő piaci hiányosságokat, kezdeményezéseket 

tett egyes régiók kis- és középvállalkozásai kockázati tőke hiányának feloldására59

 

. 

A megoldási tervek közé tartozik a már ismertetett JEREMIE-projekt is.  

 

21. ábra 

A vállalkozások egyes létszakaira jutó finanszírozás megoszlása a régióban, 2007 

Közép- és 

Kelet-Európa 

(1000 €) 

részarány % 

Európa 

összesen 

(1000 €) 

részarány % 

Magvető 3 673 0,1 170 670 0,2 

Indító 24 198 0,8 2 287 142 3,2 

expanzív 388 190 12,9 9 665 262 13,4 

helyettesítő 263 933 8,8 3 048 462 4,2 

kivásárlás 2 319 079 77,2 56 843 899 78,8 

Összesen 3 005 162  72 165 484  

Forrás: Central and Eastern Europe Statistics 2007 – an EVCA special paper  

(EVCA CEETF 2008) 

 

 

A közép-kelet-európai térségben a vállalkozások finanszírozását szolgáló kockázati és 

magántőke jellemzően külföldről származik. A régión belülről származó tőke 

részaránya 2007-ben alig érte el az összes összegyűjtött tőke két százalékát. Ez 

messze alatta marad az Európai Unió országaiban mért 42 százalékos átlagos 

aránynak. A térségbe érkező tőke kétharmada Európán belülről származott. Az összes 

összegyűjtött tőke egyharmadát kitevő Európán kívülről érkező tőke túlnyomórészt 

Észak-Amerikából származott. A felhalmozott tőke nagy része a régió egészét 

megcélzó regionális alapokba került, nem pedig az egyes országokra koncentráló ún. 

országalapokba (EVCA 2008). 

                                                 
59 A közelmúltban két munkaanyag is készült az Európai Bizottság neve alatt: 2005-ben a „Best 
Practices of Public Support for Early-Stage Equity Finance: Final Report”, majd 2006-ban a „Report of 
the Alternative Investment Expert Group: Developing European Private Equity” 
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2007-ben a korábbi évekhez képest átrendeződést mutat azonban a befektetők köre. A 

tendencia végső soron a nyugdíjalapok előretörését mutatja (közvetlenül és más 

alapok közbeiktatásával). A legnagyobb részarányt a más alapokba fektető alapok 

(„alapok alapjai”) képviselték, az összegyűjtött tőke közel egynegyedét ezek adták ki, 

ami a duplája az európai átlagos részarányuknak (Karsai 2008a, 2010).  

Ki kell emelni a vállalatközi befektetők teljesítményét, amely befektetői kör 

részaránya a régiós tőkegyűjtésben közel háromszorosa az európai átlagnak. Jócskán 

az európai átlag feletti részt vállaltak a magánszemélyek is (Bygrave et al. 2003). A 

kormányzati intézmények által gyűjtött tőke közel kétszerese az európai átlagnak, ami 

a régióban tapasztalható tőkehiány enyhítését célzó kormányzati igyekezettel 

magyarázható. 

22. ábra 

A befektetett tőke forrása Kelet- és Közép-Európában, 2007 

 Kelet- és Közép-
Európa Európa összesen 

Alapok alapjai 23,5 11,2 
Nyugdíjalapok 13,4 18,0 
Magánszemélyek 10,4 4,7 
Kormányzati intézmények 10,3 5,4 
Bankok 10,2 11,8 
Biztosítók 8,7 8,3 
Vállalatközi befektetők 7,3 2,5 
Alapítványok 3,1 1,6 
Egyéb források 13,1 36,5 

Forrás: Central and Eastern Europe Statistics 2007 – an EVCA special paper 

 (EVCA CEETF 2008), és EVCA Yearbook 2007, (EVCA 2008) 

 

 

 

4.2.3. A befektetések jogi háttere 

 

Ahogyan azt már az elméleti keretek tárgyalásakor megállapításra került, a kockázati- 

és magántőke minden kétséget kizáróan igen jelentős szerepet tölt be a vállalkozások 

finanszírozásában. Különösen igaz ez a világgazdaság recessziós időszakaiban. A 

befektetők tevékenységére azonban rendkívül nagy hatással van az a szabályozási 

környezet, amelyben működnek. A megfelelő környezetben a befektetőknek 
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lehetőségük van a vállalkozásokat megerősíteni, amelyek a szükséges tőke birtokában 

még nehéz gazdasági helyzetben is növekedhetnek. 

 

Az EVCA 2003-ban adta ki először az Európai Adó- és Jogi Környezet 

Összehasonlító Elemzését (Benchmarking European Tax and Legal Environment). A 

kétévente kiadott elemzések részletesen bemutatják az európai országok jogi és 

adózási környezetét a kockázati tőkebefektetések szempontjából. A felmérésben az 

egyes országokra hét vizsgált szempont (ezek a következők: a nyugdíjalapok és a 

biztosítótársaságok adózási és jogi környezete, a befektetési alapok szerkezete, a 

befektetéseket ösztönző szabályozás, társasági jogi ösztönzők, a K+F tevékenység 

pénzügyi ösztönzői, valamint a tehetségek megtartása lehetőségei a vállalkozásokban) 

alapján meghatároznak egy kompozit pontértéket. Ez az összesített pontérték 1 

(legjobb) és 3 (legkedvezőtlenebb) pont közötti skálán értékeli az adott ország adózási 

és szabályozási környezetét. 

A 2008. évi felmérésben a régió országai az összesített rangsorban Magyarország 

kivételével az európai átlag (1,85) alatt teljesítettek. Magyarország is éppen csak 

felkerült az átlag fölé 1,84-es pontszámával. Közép- és Kelet-Európa országainak 

átlaga 2,1 pont, ami az alsó negyedbe helyezi a régiót. A térség országai közül 

egyedül Lengyelország és Magyarország volt az, amelyik jelentősen javítani tudta a 

helyezését az előző évekhez képest. A korábbinál valamivel jobb eredményt kapott 

Lettország és Észtország. A 2006-os felméréskor elért pontszámához képest rosszabb 

értékelést kapott Románia, Szlovákia és Szlovénia, a legsúlyosabb visszaesést 

azonban Csehország szenvedte el, amely 2,40-es pontértékével a vizsgált európai 

országok közül az utolsó helyen végzett (EVCA 2008). 

 

Ezek a pontszámok természetesen nem a befektetések nagyságát vagy a térség 

vonzerejét hivatottak értékelni, hanem az egyes államok jogi környezetét. Ebből a 

szempontból azonban megállapíthatjuk, hogy a régió országai nem teremtettek olyan 

kedvező szabályozási környezetet a kockázati- és magántőke-befektetők számára, 

mint az Európai Unió többi tagországa. Számos ország kormánya igyekszik 

fejleszteni a jogi és adózási környezetét annak érdekében, hogy az országba vonzza a 

külföldi magántőkét, és ezáltal biztosítsa a vállalkozások számára a fejlődéshez 

szükséges pénzeszközöket (Lerner és Schoar 2005). A Közép- és Kelet-Európai térség 

országaiba érkező tőke volumenének folyamatos növekedését azonban nem a vonzó 
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szabályozási környezet, hanem továbbra is a régióban rejlő nagy növekedési potenciál 

magyarázza. 

 

Az elmúlt években a régió számos országában (ahogy azt Magyarország példáján is 

láttuk) alkottak törvényeket a kockázati tőkealapokról. Ezek a jogszabályok több éves 

hiányokat pótoltak, és nagy előrelépést jelent, hogy a legtöbb államban már létezik a 

saját jog szerint létrehozható kockázati tőkealap. Azonban ezek az alapstruktúrák 

sokszor elmaradnak az optimumtól, valamint hiányoznak belőlük olyan kulcselemek, 

amelyek a megfelelő működéshez elengedhetetlenek (EVCA 2008). 

 

A saját alapstruktúra kialakítása nagy jelentőségű, azonban talán még ennél is 

fontosabb lépés lenne a tagállamok számára egymás befektetési alap-struktúrájának 

kölcsönös elismerése. Ezáltal a térség államai vonzóbbá és átjárhatóbbá válnának az 

Európa más országaiból, valamint Európán kívülről érkező tőkebefektetések számára. 

A befektetési alapok határokon átnyúló működése még mindig jóformán megoldatlan 

probléma. 

 

Azon kelet- és közép-európai államok közül, amelyek rendelkeznek saját befektetési 

alap-struktúrával, Lettország és Litvánia szabályozása mondható a leginkább 

ideálisnak. Ezen államokban a külföldről érkező befektetéseknek sem állja útját olyan 

jogszabályi intézkedés, amely megnehezítené a tőkebefektetést. A külföldi partnerek 

el tudják kerülni a kettős adóztatást és az adott országban a képviselet létrehozását is. 

 

Csehországban a szabályozási környezet ugyan tartalmaz rendelkezéseket, amelyek 

kimondottan a kockázati- és magántőke-alapokkal foglalkoznak, ennek ellenére az 

országban leggyakrabban külföldi offshore struktúrákat alkalmaznak. Létezik azonban 

egy speciális szabályozás alá eső struktúra, amelyet Minősített Befektetési Alapként 

fordíthatunk le. Egy ilyen alap létrehozásához a Cseh Nemzeti Bank hozzájárulása is 

szükséges. A Minősített Befektetési Alapok kedvezményes adózási körbe tartoznak 

(5% társasági adó fizetésére kötelezettek), az alapkezelő szervezet tevékenysége áfa-

mentes, és nincsenek korlátozva az alap által eszközölt befektetések sem. Az 

alapokon keresztül történő befektetéshez nem szükséges a befektető partnernek 

állandó képviseletet létrehoznia az országban. 
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Bár Lengyelország már létrehozott a kockázati- és magántőke-befektetések 

végrehajtására szolgáló struktúrákat, ezek viszonylag újnak számítanak, ezért még 

csak kevéssé alkalmazzák őket a gyakorlatban. A legmegfelelőbb eszköznek a 

zártvégű befektetési alapokat tekintik, amely nem igényli állandó képviselet 

létrehozását a partnertől, azonban adókedvezményt csak a belföldi befektetők 

élvezhetnek. 

 

Szlovéniában 2007 végén hoztak létre egy társasági formát a kockázati 

tőkebefektetések kezelése számára. A kockázati tőketársaság, formáját tekintve 

kifejezetten a kockázati- és magántőke-befektetések kezelésre szolgál, azonban 

számos szabályozási tényező még megnehezíti a megfelelő működését. A nem 

belföldi partnereknek a befektetésekhez rendelkezniük kell szlovéniai állandó 

képviselettel, és az adójogszabályok sem kedvezőek a befektetők számára. 

 

A kockázati tőkeiparra leginkább ható állami szabályozási eszköz a megfelelő 

alapstruktúrák mellett a vállalkozások fejlesztésének ezt a módját előnyben részesítő 

adórendszer és egyéb pénzügyi ösztönzők létrehozása lehet.  

 

Az állami fiskális szabályokat egyrészt a kockázati- és magántőke-befektetők 

szempontjából mint befektetés-ösztönzőket, másrészről a támogatásban részesülő 

vállalkozások nézőpontjából mint állami vállalkozásfejlesztési politikát vizsgálhatjuk. 

A fejlődésük korai szakaszában tartó innovatív vállalkozások tevékenységének állami 

eszközökkel való támogatása nagyban hozzájárul a hazai vállalkozói szektor 

megerősítéséhez. Sajnálatos módon a közép- és kelet-európai térség államai csak igen 

kevés esetben éltek az állami ösztönzők eszközeivel. A kis- és középvállalkozások 

fejlesztése terén sem bizonyultak nagyvonalúnak a térség kormányai. A vizsgált 

országok közül csak néhányban juthatnak adókedvezményhez vagy egyéb pénzügyi 

támogatáshoz a vállalkozások. 

 

A szabályozás piaci visszhangját jól mutatja a Deloitte 2008-as bizalmi felmérése, 

amely az új befektetési alapok létrehozásával kapcsolatos befektetői véleményt 

mutatja az alapokba irányuló tőkegyűjtés esetleges nehézségeiről. Míg 2004-ben a 

piaci szereplők úgy érezték, hogy „ennél bonyolultabb már nem lehet”, vagyis várták 

a piaci szabályok enyhülését, 2008 közepén már döntő javulásra nem számítanak, sőt, 
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(talán a JEREMIE-program indítása körüli bizonytalanságok miatt) az új alapok 

létrehozásának nehezedését várják. 

 

A negatív példának is tekinthető Cseh Köztársaság adójogi és szabályozási környezete 

egyértelműen kedvezőtlennek mondható a tőkebefektetések szempontjából, a fent 

említett szűk kedvezményezett körtől eltekintve. A vállalkozások tőkéhez jutását 

nagymértékben megnehezíti, hogy az összeurópai viszonylatban legfontosabb 

befektetői körnek számító nyugdíjalapok és biztosítótársaságok számára egyáltalán 

nem lehetséges a kockázati tőkealapokba való befektetés. A nyugdíjalapok esetében 

súlyos büntetéssel fenyegetik az olyan befektetések megtételét, amelyek esetlegesen 

veszteséggel fenyegethetnek. Ehhez hasonlóan a biztosítótársaságok számára sem 

engedélyezett a kockázati tőke-típusú befektetések végrehajtása. 

Az állam nem nyújt semmiféle pénzügyi vagy adójogi ösztönzőt a magántőke-

befektetések, illetve befektetők számára. A fiatal és innovatív vállalkozásokat sem 

támogatja az állam semmilyen szabályozási ösztönző útján, valamint a kis- és 

középvállalkozások sem juthatnak adókedvezményhez.  A fenti nehézségeket részben 

enyhíti, hogy Csehország társasági adókulcsa az európai 24 százalékos átlag alatt van, 

mindössze 21 százalék, amely a tervek szerint 2010-től 19 százalékra csökkent. A 

vállalkozások innovációs tevékenységét támogatja, hogy a K+F projektekre fordított 

költségek teljes egészében leírhatók a társaság adójából. 

 

Lengyelországban a nyugdíjalapok csak a jogszabályban kifejezetten felsorolt 

eszközökbe fektethetik szabad pénzeszközeiket. A kockázati tőkealapok eredetileg 

nincsenek itt feltüntetve, azonban a zártvégű befektetési alapok útján mégis 

befektethetik a pénzeszközeik legfeljebb 10 százalékát. A biztosítótársaságokra 

hasonló szabályok vonatkoznak, a kockázati tőkebefektetések itt is a zártvégű alapok 

útján valósulhatnak meg. 

A lengyel szabályozás nem biztosít kedvezményeket a fejlődésük korai fázisában levő 

innovatív vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások számára sem. A 

vállalkozások helyzetét enyhíti, hogy a 19 százalékos lengyel társasági adókulcs a 

cseh megoldáshoz hasonlóan szintén jóval az európai átlag (24%) alatt marad. 

 

Szlovákiában a jogi és adózási környezet nagyon kedvezőtlen mind a befektetők és az 

alapkezelők, mind a támogatott társaságok számára. A nyugdíjalapok által 
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végrehajtott kockázati tőkebefektetéseket olyan mértékű korlátozásoknak vetik alá a 

szlovák jogszabályok, hogy az a gyakorlatban lehetetlenné vált. A biztosítótársaságok 

ugyan mennyiségi korlátozások nélkül tehetnének befektetéseket a kockázati- és 

magántőke alapokba, azonban a biztosítóknál pénzt elhelyező ügyfeleknek kifejezett 

hozzájárulást kell adniuk, hogy a társaság a pénzüket ilyen célra használja fel. A 

fiatal, innovatív vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások sem részesülnek 

kedvezőbb elbánásban semmilyen téren. Az állami ösztönzők teljességgel hiányoznak 

a vállalkozások K+F tevékenységét érintően is. A társasági adó szintje európai 

viszonylatban kedvező, mindössze 19 százalékos. 

 

4.3. A német kockázati tőkepiac sajátosságai 

 

4.3.1. A német kockázati tőkepiac általános jellemzői 

 

A német kockázati tőkepiac egyes források szerint az 1960-as évekig vezethető 

vissza, amikor az első alapkezelők létrejöttek, amelyek közül is az „Allgemeine 

Kapitalunion GmbH & Co KG” 1966-ban, mint a legfontosabb tőkealap. Az európai 

viszonylatban hosszúnak mondható múlt ellenére a német kockázati tőkepiac nem 

sokkal fejlettebb, mint a térség többi államának piaca, bár az utóbbi néhány évben, és 

főleg a gazdasági válság hatására a kiútkeresés egyre hangsúlyosabbá válik a 

kormányzati oldalon.  

A német kockázati tőkepiac hiányosságait Krahnen és Schmidt (2004) a 

következőkben foglalta össze: 

- Német mentalitással összefüggő sajátosságok. A németek túlságosan 

kockázatkerülőek, a tulajdonosok és a menedzsment attól fél, hogy elveszíthetik a 

kontrollt a vállalat felett. Továbbá a habitusból adódik a bizalmatlanság is, ami azt 

eredményezi, hogy nem vonnak be külső tagokat a vállalkozásaikba, amely a külső 

tulajdonosi kultúra hiányához vezet. A legtöbb vállalkozás a mai napig a német 

„gazdasági csodát” létrehozó „Mittelstand” kezében van, azonban ennek a társadalmi 

rétegnek a vállalkozási szokásai alapjaiban különböznek az Egyesült Államok 

középosztályának vállalkozói hozzáállásától, hiszen Németországban a családi 

vállalkozásokba nem szívesen vonnak be külső tagokat. Ezen felül hiányoznak a 

magasan kvalifikált kockázati tőkebefektetők, hiszen ez a réteg ritkán marad az 

országban, mivel a tengerentúlon jóval nagyobb megtérülést remélhetnek.  
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- Jogi és megtérülési akadályok. A transzparencia hiánya és a 

kikényszeríthetetlen kisebbségvédelem, valamint a belső szabályozások növelik a 

kívülről jövők költségeit, ha be akarnak lépni a piacra. A kilencvenes évekig nyolc 

különálló tőzsde létezett tartományi ellenőrzés alatt, és a kereskedelmi tevékenységek 

központi ellenőrzése csak az 1993-as Deutsche Börse AG megalakulásával indult 

meg. Az innovatív, fejlődőképes társaságok legnagyobb részben korlátolt felelősségű 

társaság (GmbH) formában működnek, és a tőzsdére kerülés alapfeltételének 

teljesítése, hogy részvénytársaságok (AG) legyenek, rendkívül szigorúak (Krahnen és 

Schmidt 2004). A jogi oldalt tekintve azonban a gazdasági világválság hatása ezen a 

területen sem maradhat el. Nemrég jelentették be a német gazdasági minisztériumban, 

hogy az adójogszabályok változtatását tervezik, olyan módon, hogy az a kockázati 

tőketársaságokba történő befektetést ösztönözze. A törvény végleges formája a kézirat 

lezárása után készül el.  

- A finanszírozás alternatív forrásai. Németországban a belső finanszírozási 

piac elégséges volta, illetve a befektetési kockázatkerülő mentalitás miatt nincs 

kényszer a külső finanszírozási formák bevonására. Az olyan belső források, mint a 

bankok és nyugdíjbiztosítók elegendő forrással rendelkeznek a vállalkozások 

finanszírozásához. Ezt erősíti az is, hogy történelmi múltra tekint vissza a bankok és a 

vállalkozások közötti együttműködés, hiszen a második világháború óta a bankok 

voltak azok, amelyek elsősorban hosszú lejáratú és kedvezményes kamatozású 

kölcsönökkel ösztönözték a vállalkozásokat. A német nyugdíjbiztosítási rendszer 

lehetőséget ad arra, hogy a nyugdíjalapba befolyt pénzt szabadon befektessék, amely 

ugyancsak azt eredményezi, hogy a külső finanszírozási források lehetősége 

korlátozódott. A bankok és a biztosítók mellett a kilencvenes évektől további 

alternatív finanszírozási lehetőség, hogy a vállalkozásokat, a kockázati tőkepiacon 

nagyobb tapasztalattal rendelkező ország tőzsdéjén jegyzik be.  

 - A bankok kiemelkedő szerepe.  A német kockázati tőkepiacról nem túlzás azt 

állítani, hogy 2001-ig a nagy bankok által ellenőrzött piac volt (Blacks és Gilson 

1998). A bankok képviselői ott voltak a tőzsdei kereskedelmet meghatározó 

szervekben, beleértve azokat a bizottságokat is, amelyek a tőzsdei jegyzés szabályait 

határozták meg. Az IPO piac korlátozott volta is azzal magyarázható, hogy a bankok 

magas standardokat állítottak fel ahhoz, hogy egy cég a tőzsdén jegyezhesse magát. 

Ez abban a szabályban csúcsosodott ki, hogy a jegyzés feltétele az volt, hogy a 
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vállalkozás egy bank támogatását bírja, azaz a bank a jegyzéséhez aláírásával 

hozzájárul. 

A kialakult szigorú szabályozás alapja a befektető-védelemből nőtt ki. Ez mai 

szemmel furcsának tűnhet, hiszen ma befektető-védelem alatt a vállalkozások 

megfelelő, hiteles információkkal való ellátását értjük, de a német rendszer a 

befektetőket az üzleti kockázattól akarta megvédeni. Ez a védelem a szabályozásban 

úgy jelenik meg, hogy csak a már jól működő, profitábilis cégeket engedték bekerülni 

a tőzsdére. 

A bankok másik meghatározó hatása a kockázati tőkepiacra, hogy saját érdekük 

védelmében nem támogatták a külső tőke bevonását, hiszen ez saját befektetéseiket 

rontotta volna. De a liberalizáció, a dereguláció és az új technológiák miatt a német 

szektor is átalakult. A megtakarítások szerepe csökkent, a belépés jogi keretei 

lazultak, és a külföldi tőkebejegyzés egyre gyakoribbá vált.60

- A résztvevők érdekei. A német politikusok büszkék az Európában is 

példaértékű szociális piacgazdaságra, amely azonban nehezen integrálja a 

változásokat, és a szociálisan megkérdőjelezhető ügyleteket, mint például a 

versenytársaknak tőkebevonásért ideiglenesen átadott részvények problematikája, és a 

külső finanszírozók többletjogokkal való felruházása. Az állami vezetőknek nem áll 

érdekében megváltoztatni a rendszert, hiszen az állam és a bankok által kontrollált 

vállalkozásokból a nagy méretük, korlátozott tulajdonosi jogok és a verseny hiánya 

miatt könnyebb kivonni a tőkét. Illetve a politikai elit számára a nyomásgyakorló 

 

Ugyanakkor, ha a nemzetközi összehasonlításokat is vizsgáljuk, Mayer (et al. 2005) 

készített egy összehasonlító elemzést a német, japán, izraeli és brit kockázati 

tőkepiacra vonatkozó adatokból, igaz, hogy az általa felhasznált adatsorok 2000–

2001-es lezárásúak voltak. Ebben a tanulmányában Mayer megállapítja, hogy bár a 

kutatás elvárása az volt, hogy hasonlóságokat mutatnak majd a bank-orientált 

országok és a tőzsde-orientáltak, az elemzés végén mégis az látszott, hogy a német 

piac egyre jobban közelít a nála sokkal nagyobb részvényfinanszírozási múlttal 

rendelkező Egyesült Királyság adataihoz, mint a hozzá hasonló gazdasági 

beállítottságú Japánéhoz.  

                                                 
60 1995–96-ban a kockázati tőke hátterű IPO-k  90%-a külföldi tőzsdén került bejegyzésre. Hasonló a 
helyzet Magyarországon is, ahol szintén nem az alacsony likviditású Budapesti Értéktőzsde az IPO-k 
színtere. 
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csoportok, mint a bankok részéről érkező negatív publicitás hátrányosan hatna a 

választások szempontjából. 

 

Németország „küzdelmét” a kockázati tőkepiaccal Fohlin (2003) a fentiekhez 

hasonlóan egyértelműen a nagy, erős gazdasági háttérrel rendelkező kereskedelmi 

bankokra, illetve a valódi tőkepiac hiányára vezeti vissza abban a tanulmányában, 

amelyben párhuzamba állítja az Egyesült Államok és Németország II. világháború 

utáni fejlődését a kockázati tőkepiaci szegmensben.  

 

4.3.2. Egy elrettentő példa: WFG61

                                                 
61 „Deutsche Wagnisfinanzierungsgesellschaft” rövidítése 

 program, 1975 

 

A német kormányzat deklarált célja az volt 1975-ben, hogy egy jól működő kockázati 

tőkepiacot generáljon állami segítséggel. A részleteit Becker és Hellmann (2001) 

elemzi részletesen, és erre, valamint Gilson (2003) összehasonlító elemzésére 

támaszkodom a program ismertetésekor.  

A kormányzati tervben a 21. századból nézve a szerződési struktúra a leginkább 

figyelemre méltó. Ha figyelembe vesszük az Európai Unió előírásait a kockázati 

tőkealapok állami támogatásával kapcsolatban, szembetűnő a korai német 

szabályozásban az, hogy minden olyan elvet megszegtek, minden olyan gazdasági 

szabályt aláaknáztak, amely egy kockázati tőkeprogram sikeréhez vezethet.  

A program 1975-ben 10 millió DM alaptőkével indult, amely 50 millió DM-ig 

emelkedett, és 29 német bank és hitelintézet tőkéjéből állt. A magánszektor 

részvételét elsősorban a program mögé rakott állami garancia inspirálta: a kormány 

ugyanis a befektetők esetleges veszteségeinek 75%-ának visszafizetésére garanciát 

vállalt. A szerződési feltételek másik érdekes végén a vállalkozói ösztönző áll: a 

céltársaságok ugyanis a kockázati tőkealap által befektetett tőke visszavásárlására 

jogot kaptak úgy, hogy a befektetett összegen felül egy minimális hozamelvárást 

kellett teljesíteni. Mondhatjuk tehát, hogy a mozgástér alulról és felülről is korlátos 

volt: a veszteségmérséklés miatt a finanszírozónak nem állt érdekében a legsikeresebb 

ügyletek felkutatása, hiszen veszteségeit nagyrészt fedezték, a vállalkozó pedig adott 

esetben még a banki hitelnél is kedvezőbb ajánlatot kapott, ha a befektetőt végül ki 

tudta vásárolni a társaságból.  
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A WFG döntéshozó szerve 12 tagból állt az alábbiak szerint: 2 gazdasági szakember, 

3 bankár, 3 kormányzati delegált, 2 menedzsment tag és 2 tudományos munkatárs. Az 

összetételből egyébként akár az is következhetett volna, hogy a sokszínű szakember-

gárda a céltársaságok életében meghatározó befolyással és szakmai előnnyel bírhat, 

ugyanakkor a struktúra ezt sem engedte meg: a WFG ugyanis kisebbségi részesedést 

szerzett a vállalkozásokban, és egyidejűleg a céltársaság menedzsmentjében 

semmilyen jogokat nem szereztek! A vállalatirányításban sem operatíve, sem a 

tanácsadás szintjén nem vettek részt. Gilson így fogalmaz: „Valójában a WFG 

számára nehézséget okozott volna az ennél is rosszabb szerződései feltételek 

kialakítása.62

Gompers és Lerner (2001b) a következőket állapítják meg a német kormányzati 

törekvéseket összefoglalva: „Németországban (…) több mint 600 kormányzati 

program támogatta a kockázati tőkepiacot 1965 és 1995 között, kevés említésre méltó 

sikerrel

”  

A mérleg nem lehet meglepetés: fennállása alatt a program éves nettó –25,07%-os 

teljesítményt nyújtott. Ez nem csak azt jelenti, hogy az éves befektetések egynegyedét 

elveszítették, hanem hogy a céltársaságok is hasonló arányú veszteségeket 

szenvedtek, amely tapasztalat a kockázati tőkepiac szempontjából rendkívül negatív 

hatású volt.  

 

4.3.3. Kormányzati programok 1990 után 

 

63

Plagge (2006) szintén úgy foglalja össze a kormányzati lépéseket, mint teljes 

sikertelenséget: „úgy látszik, hogy a jelenlegi kínálati politikával az ellenkező hatás 

figyelhető meg, vagyis csak a legkevésbé sikeres alapkezelők szorulnak rá az állami 

segítségre, a jobbaknak nincs szükségük külső beavatkozásra, mert a szabad piacon is 

tudnak finanszírozót találni.”

” 

64

A ’90-es évek ugyanakkor a magántőke és a kockázati tőkebefektetések 

robbanásszerű növekedésének időszaka is. Nem csak Európában, hanem az Egyesült 

Államokban, és Ázsia bizonyos részein is ebben az időben figyelhető meg az az 

 

                                                 
62 Gilson 2003 39.o. 
63 Gompers, P. – J. Lerner: The money of invention. Boston, HBS Press, 16.o. 
64 Plagge im. 58.o. 
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emelkedő trend, amely egészen a 2000-es évek eleji technológiai részvénypiaci 

zuhanásig tart (Schertler 2006).  

Az első kormányzati kísérletek kudarca után 1983 és 1988 között működött a 

„Förderung technologiorientierter Unternehmensgründung” (TOU), ezt követően 

1989 és 1994 között a „Beteiligungskapital für junge Technologieunternehmen” 

(BJTU), végül 1995-től a „Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen” 

(BTU). Ezek a programok igazoltan jobb eredményességgel működtek, de hasonló 

vezérelvek mellett: refinanszírozási lehetőség, közös állami és magán tőkealap, 

veszteségmérsékléssel és egyéb garanciákkal (Gaida 2002). Az OECD 1997-ben 

ugyanakkor azt állapította meg, hogy nem egyértelműen magyarázható az így létrejött 

kockázati tőkealapok mindössze 17%-os bedőlési aránya65

Ezt támasztja alá egyrészt az EVCA azon tanulmánya is, amelyben az egyes európai 

országokat hasonlítják össze a kockázati tőkebefektetések környezetét képező jogi és 

adózási szempontból, másrészt a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) éves 

 a jó programelemekkel, 

mikor az átlagos piaci arány 41%, vagyis egy kockázati tőkealap által kiválasztott 

portfólió-vállalatok áltagosan 41%-ban nem bizonyulnak nyereséges befektetésnek, 

de az alap egész teljesítménye természetesen a többi befektetésnek köszönhetően 

nyereséges. Vagyis az OECD álláspontja az volt, hogy az állami tőkével működő 

kockázati tőkealapok a túlzott biztonságra törekszenek, és eleve a kockázatmentes 

vállalkozásokat támogatják, akik egyébként is tőkéhez juthatnának, így az állami 

szerepvállalás a piac egészére nézve torzító hatással van.  

Bascha és Walz 2001-es tanulmánya már úgy írja le a német kockázati tőkepiacot, 

mint a kontinens legerősebb piacát, amely elsősorban a Neuer Markt 1996-os 

bevezetésének köszönhető, valamint az aktív állami részvételnek. Az utóbbinak el- 

annyira, hogy felmérésük szerint a BVK (Német Kockázati Tőke Társaság) adatai 

alapján az összes Németországban bejegyzett kockázati tőkealap 48%-a állami!  

Gilsonnal (2003) egyetértésben szintén arra a megállapításra jutnak, hogy az Egyesült 

Államok fejlett kockázati tőkepiaca Európában nem valósítható meg egyik napról a 

másikra, valamint azt is megállapítják, hogy a magántőke hiánya és a várt eredmény 

elmaradása egyértelműen a felek által alkalmazott pénzügyi megoldásokból, és a 

szerződési struktúrából következik.  

 

                                                 
65 A „bedőlés” alatt itt azt értjük, hogy a befektetés a könyvelésben végül 100% veszteségként kerül 
leírásra.  
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jelentései, amely a vállalkozási környezetet elemzik. Az EVCA 2006-os jelentése 

szerint a 26 vizsgált országból Németország a 21. helyen állt, az összeurópai átlagnál 

kedvezőtlenebb jogi és adózási feltételekkel. A GEM 2009-es elemezése szerint a 

GDP-hez viszonyítva a vizsgált 30 országból Németország mindössze a 13. helyen áll 

a befektetett tőke nagyságával, és a kockázati tőke igénybevételéhez szükséges 

adminisztratív költségek terén is csak a középmezőnyben helyezkedik el.  

A tanulmányok a következő okokat nevezték meg:  

- a vállalkozás alapításához Európában átlagosan 25,7 munkanap szükséges, míg 

Németországban 30-40 

- a csődvédelem jogi szabályozása nem kedvez a nehéz helyzetbe került 

vállalkozásoknak 

- míg a társasági adó európai átlaga 29%, addig Németországban vállalati típustól 

függően 38% és 40% az adó mértéke, a tőkejövedelmek adója 24% az európai átlagos 

16%-hoz képest. Nem találunk sem kisvállalkozói kedvezményeket, sem olyan 

adókedvezményeket, amelyek kifejezetten a kockázati tőkebefektetésekhez 

kapcsolódnának.  

- a részvénytársaság első nyilvános tőzsdei kibocsátása magas alaptőkéhez kötött, és 

relatíve költséges ügylet 

- a részvényopciók adózási előírásai kedvezőtlenek. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy bár Németország gazdasági adottságai kedvezőek 

lehetnének a kockázati tőkepiac eredményes működéséhez, nem sikerült áttörést 

elérni ezen a területen annak dacára, hogy a kormányzat számos programmal 

igyekezett azt megvalósítani.   

 

4.4. Európán kívüli sikertörténetek 

 

A kockázati tőkebefektetések szakirodalmában egyértelmű etalonnak számít az 

Egyesült Államok kockázati tőkepiaca. Minden ország hozzá igazítja és hasonlítja 

adatsorait, noha egyértelmű, hogy a kockázati tőke szülőhazája helyzeti előnnyel 

rendelkezett legalábbis a ’90-es évekig. Gilson (2003) határozottan állítja, hogy az 

amerikai példa nem másolható, mindössze tanulságokat tudunk levonni belőle, mert a 

piaca és a jogi környezete olyan egyedi sajátosságokkal rendelkezik, amelyek 

predesztinálják a sikeres kockázati tőkepiac működtetésére.  
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Egy országnak azonban mégis sikerült a megfelelő modellt kialakítani: Izrael. Az 

izraeli piacot kutatók azonban szintén azt állítják: a példa megismételhetetlen, mert a 

környezeti-gazdasági hatások kedvező együttállása nagymértékben meghatározta a 

program sikerét.   

Ennek ellenére számos ország igyekszik megérteni és modellezni azt, ahogyan ez a 

két ország egy eredményes és sikeres kockázati tőkepiacot ösztönző programokkal 

meghatározó versenyelőnyre tett szert.  

 

4.4.1. SBIR, Egyesült Államok 

 

Az amerikai Small Business Innovation Research (SBIR) program az eddigi 

legsikeresebb, kockázati tőke-ösztönző, amely kormányzati támogatással valósult 

meg. Szerkezetét, formáját tekintve eltér az Európában alkalmazott modellektől, 

bizonyos szempontból a mai napig egyedi megoldásnak mondható.  

Legfőbb különbségként kiemelném, hogy a folyósított állami támogatás egy „díj”, 

amely nem jelent tulajdonszerzést a célvállalkozásban, nem jelent menedzsment-

támogatást, és nem tartalmaz kiszállási stratégiát sem. Vagyis nem klasszikus 

kockázati tőkebefektetésről van szó, csupán az innovatív vállalkozások célzott 

pénzügyi támogatásáról, illetve (és talán ez a lényeg) a vállalkozások felkészítése a 

piaci kockázati tőke fogadására! 

Az állami beavatkozás formája tehát egy díj (grant), amelyet a vállalkozások egy szűk 

csoportja kaphat:  

- amely legalább 51%-ban amerikai tulajdonú, 

- profitorientált vállalkozás  

- aki főállású kutatót munkaviszonyban foglalkoztat, és 

- alkalmazotti létszáma nem haladja meg az 500 főt. 

 

A támogatás 3 fázisban valósul meg. Az első fázisban 100.000 USD-t kap (a program 

1983-as indításakor ez az összeg 50.000 USD volt) a vállalkozás, hogy innovációs 

ötletét kidolgozza. A díj elnyerését 11 szövetségi tanácsban döntik el, ahol mérlegelik 

a vállalkozás, illetve a vállalkozási ötlet innovativitását, a vállalkozói kvalitásokat, és 

a jövőben realizálható nyereséget is.  

A második fázisban 2 éven keresztül 750.000 USD (eredetileg 500.000 USD) 

finanszírozással segítik a korábbi szakasz nyerteseit abban, hogy a kidolgozott és 
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megvalósított innovációs ötletet üzleti alapokra helyezze. A harmadik fázis, vagyis a 

piaci bevezetés már nem jár pénzügyi támogatással, ebben a szakaszban a 

vállalkozónak a kockázati tőkepiac szereplői közül kell finanszírozóra találnia.  

Lerner (1999) kutatása alapján elmondható, hogy az első fázisban a jelentkezők 

nagyjából 10%-a nyeri el a támogatást, míg a nyertesek fele jut később 

finanszírozáshoz a jóval nagyobb tőkét jelentő második fázisban66

A döntéshozók a szövetségi államok Kutatási és Fejlesztési Ügynökségei, akiknek az 

éves költségvetésükből kell elkülöníteni a program fedezetét. A döntés 

meghozatalakor több, szakterületekre bontott testületet hoznak létre, ahol a 

mérlegelési szempontok alapján elsősorban a pályázatban rejlő technológiai 

lehetőségeket kell értékelni, és nem a sokkal szubjektívebb piaci bevezetés esélyét. 

Az elbírálás kapcsán Lerner egy olyan befolyásoló tényezőt említ, amely hatással volt 

a döntéshozókra: a földrajzi kiegyenlítettség hiánya. Az első évek során ugyanis az 

látszott, hogy California és Massachusets államba áramlik a SBIR tőkeállományának 

mintegy 40%-a

.  

67

Az elemzés 2 szempontot vizsgált: az eladások növekedését, és a munkavállalók 

számának növekedését. Megállapítása az, hogy a támogatást nyert vállalkozások 

mindkét területen szignifikánsan jobban teljesítettek, mint a támogatásban nem 

részesült, hasonló vállalkozások. Azonban a kutatás másik nagyon fontos eredménye 

az volt, hogy azok a vállalkozások, akik támogatást nyertek, és olyan helyen 

rendelkeztek székhellyel, ahol a kockázati tőkepiac aktív, más támogatást nyert 

vállalkozásokhoz képest is sokkal jobban teljesítettek a vizsgált 10 éves időszak 

alatt

. 

A másik torzító hatás, amelyről több szerző is beszámol, a kormányzati 

kommunikáció. A program indulásakor az ügynökségek maguk is népszerűsítették a 

nyerteseket, növelve azok piaci esélyeit a nem-nyertesekkel szemben, illetve egyfajta 

ingyenes marketing-kampányt alakítottak ki egyes kiemelt vállalkozások számára. 

Ezen hatások azonban legfeljebb rövid távon jelentkezhetnek, hosszú távon azonban 

Lerner nagy számú mintán igazolja (541 nyertes vállalkozást hasonlít össze 894 

hasonló vállalkozással), hogy a program gazdaságilag sikeres volt.  

68

                                                 
66 Lerner 1999, 295.o. 
67 Uő 296.o. 
68 Uő 304.o. 

.  
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A program általános sikeréhez nem férhet kétség. Ennek elsődleges jele az, hogy az 

1983-as meghirdetése óta a támogatások folyósítása folyamatos. A kormányzat által 

felkért akadémiai bizottság 2004-ben is azt állapította meg, hogy bár néhány nyitott 

kérdés még mindig van a megvalósítás kellő hatékonyságával kapcsolatban, a 

statisztikai adatok és a támogatott vállalkozások teljesítménye nem indokolja a 

lényegi változtatásokat. A kiszorító hatással kapcsolatban a bizottság arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a díjban kódolva van a „hello-effektus”69

Avlimenech és Teubal (2006) az izraeli kockázati tőkepiac fejlődését a következő 

szakaszokra osztja: előkészítő szakasz (1969–1985), korai fejlődés (1986–1992), 

robbanásszerű fejlődés (1993–2000), krízis (2001–2004), konszolidáció (2005–)

, vagyis hogy egyes nyertes 

társaságokra felhívja a piaci kockázati tőkebefektetők figyelmét, és bizalmat ébreszt 

bennük azzal, hogy egy szakmai grémium már támogatásra érdemesnek ítélt egy 

innovációs ötletet, és mindezt a hatást relatíve kis támogatási összeggel is el lehet 

érni.  

 

4.4.2. Yozma, Izrael 

 

70

Avnimelech (2009)

. 

Az 1993-as év azért volt döntő az izraeli piac számára, mert ekkor indult meg az 

állami támogatású Yozma program, amely elsődleges célkitűzése volt, hogy 

megteremtse az izraeli kockázati tőkepiacot, és létrehozzon egy hosszú távon is 

fenntartható modellt, amely a high-tech szektor finanszírozási igényét ki tudja 

elégíteni.  
71 és Gilson (2003) is kiemelik72

                                                 
69 Wessner, C.W (ed): SBIR: Program diversity and assessment challenges. Report of a symposium. 
The National Academic Press, Washington D.C, 2004, 27.o. 
70 Avnimelech és Teubal 2006, 1483.o. 
71 Uo. 
72 Gilson im. 1098-99.o. 

, hogy a kockázati tőkeprogramok 

sikere nagyban függ a céltársaságok minőségi és mennyiségi kondícióitól, illetve 

hogy a piacon nagyobb legyen a kereslet a kockázati tőke iránt, mint amennyi a 

rendelkezésre álló tőkenagyság, így lehet ugyanis hatékonyan válogatni az egyes 

befektetési lehetőségek között. Izraelben az előkészítő fázis során (1969-1985) 

számos olyan technológia-intenzív kis- és középvállalkozás jött létre, akik számára a 

hagyományos finanszírozási formák nem nyújtottak megfelelő tőkenagyságot, vagy 

túl kockázatosnak találták. A nagy számban létrejövő vállalkozás tehát generált egy 
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olyan keresleti piacot, amely az államilag támogatott kockázati tőke számára ideális 

„táptalajnak” bizonyult a hosszú távú fejlődésre.  

Mayer és szerzőtársai 2002-ben végeztek összehasonlító elemzést 4 országra vetítve, 

és tanulságként azt állapították meg, hogy míg Németországban teljes mértékben a 

bankok uralják a kockázati tőkefinanszírozást is, addig Izraelben jellemző a vállalati 

vagy intézményi kockázati tőke fölénye. Szintén megállapításra került, hogy az izraeli 

alapkezelők a vállalkozások korai szakaszaiba fektetnek be jellemzően, míg az 

összehasonlításban szereplő Japán és egyesült királyság-beli alapkezelők az expanzív 

szakaszokat preferálják. Megfigyelhető volt a vizsgálati mintában az az összefüggés 

is, hogy azon országok, ahol a vállalati és magántőke-befektetők túlsúlya volt 

jellemző (pl. Izrael), ott a korai életszakaszok finanszírozása is nagyobb arányban 

fordult elő. Ez az összefüggés számunkra és a jelen tanulmány számára azért is bír 

különös jelentőséggel, mert ahogyan azt a harmadik fejezetben rögzítettük, az Európai 

Unió elsősorban ezt a korai szakaszban történő finanszírozást tartja támogathatónak, 

szemben az általános európai gyakorlattal, amely eltolódott a későbbi finanszírozási 

szakaszok felé. A Mayer és társai által készített tanulmány azonban egyértelműen azt 

mutatta 4 ország részletes vizsgálatával, hogy a banki és kormányzati hátterű 

befektetések a későbbi szakaszok finanszírozásához vezetnek73

A Yozma program jelentőségét éppen abban látjuk, hogy elkerülte azt a csapdát, 

amelybe számos ország beleesett: a kiszorító hatást. Ennek elérésére érdekében az 

állami támogatási program szigorú szabályokat vezetett be a támogatható társaságok 

és az alapkezelők vonatkozásában. Ennek értelmében létrehozásra került egy 100 

millió USD alaptőkével rendelkező kormányzati alap, amely kettős funkcióval 

rendelkezett: egyrészt 80 millió USD erejéig tőkét közvetített újonnan létrejövő 

kockázati tőkealapokba, másrészt direkt befektetéseket hajtott végre izraeli székhelyű, 

innovatív kkv-kba 20 millió USD kerettel. Az első funkció célja az volt, hogy olyan 

kockázati tőkealapok jöjjenek létre, amelyek csak a korai fázisban lévő kkv-kat 

finanszírozzák, és amelyek tulajdonosai között nagy múlttal rendelkező, külföldi 

kockázati tőkealapok állnak. A hazai alapnak új alapításúnak kellett lennie, amellyel 

el akarták kerülni a régi, megrögzött szokások áthagyományozódását az új 

.  

 

                                                 
73 Mayer et al. (2005) 595.o. Szintén mutat ki összefüggést abban, hogy a kormányzati programok 
elsősorban a helyi és nemzeti illetőségű befektetési céltársaságokat keresik, és kevésbé jellemző a 
nemzetközi befektetések jelenléte az ilyen támogatású kockázati tőkealapoknál.  
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finanszírozási formába. Amennyiben a létrehozott tőkealap a fenti feltételeknek 

megfelelt, a Yozma-alap a tőke legfeljebb 40%-áig szerzett részesedést, vagyis a 100 

millió dollárnyi kormányzati tőke minimálisan 150 millió USD rendelkezésre állását 

jelentette a finanszírozási rendszer alapján. Minden új alapnak opciós vételi joga volt 

a kormányzati rész tekintetében, a tőke és rögzített kamat mellett74 az alapítástól 

számított 5 évig. Így a befektető növelni tudta a nyereségét azzal, ha az alapból 

kivásárolta az államot, így a nyereséget nem kellett megosztania, mindössze az előre 

kialkudott kamatrátával növelt összeget kellett megfizetnie, vagyis minél sikeresebb 

az alap, az állam kivásárlásával annál nagyobb nyereségre lehetett szert tenni. A 

program eredményességét mutatja, hogy a létrejött 10 alapból 8 élt a kivásárlás 

lehetőségével75

A program működése alatt 1993 és 2000 között a kockázati tőkealapok éves átlagos 

növekedése 85%-os volt. Ugyanebben az időszakban az állami tőkével nem érintett 

magántőke alapok nem növekedtek a korábbi mértékben, tehát Avnimelech szerint 

megállapítható, hogy ez a kormányzati program a működési ideje alatt kiszorította a 

klasszikus, és korábban működő magántőkét a piacról

.  

A német kormányzati programokkal összehasonlítva láthatjuk, hogy a Yozma több 

lényegi ponton is eltér az európai mintáktól:  

1. nem nyújt védelmet veszteség ellen 

2. csak nyereség esetén motiválja a magántőkét 

3. az állami alapkezelő nem hozott befektetési döntést. Bár az állam így passzív 

résztvevője volt a befektetésnek, de a döntést hozó menedzsmentet maximálisan 

motiválta a nyereséges üzletek megkötésére.  

76

                                                 
74 A tőkén és a kamaton felül a befektetést kapott vállalkozások jövőbeli nyereségének 7%-át kérte az 
állam.  
75 Avnimelech  2009, 8.o. 
76 Uo. 10.o. 
 

. Ugyanakkor ha a teljes 

kockázati és magántőke piacot vizsgáljuk, látható, hogy bár a Yozma mindössze 4 

évig nyújtott tőkét, a piaci kockázati tőkealapok teljesítményére milyen döntő hatással 

volt a program.  
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23.ábra 

Izraeli „private equity”77

 

 alapok tőkéje 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Piaci 

KT 

40 49 27 33 82 93 287 595 653 1160 2712 

Yozma 0 0 0 149 40 15 30 19 0 0 0 

Inbal78 0  0 54 22 0 0 0 0 0 0 0 

Más 

MT 

5 9 79 168 262 25 620 134 33 258 66 

Összes 

MT 
45 58 160 372 384 133 937 777 686 1418 2778 

Forrás: Avnimelech 2009 

 

Az izraeli példát számos országban tanulmányozták, köztük Olaszországban, 

Izlandon, Új-Zélandon, de az átültetés során sehol nem értek el olyan egyértelmű 

áttörést, mint amely az eredeti program után megfigyelhető. 

 

4.4. Nemzetközi tapasztalatok elméleti értékelése 

 

A legtöbb szerző, aki foglalkozott már az állami szerepvállalással megvalósított 

kockázati tőkepiac egyes összefüggéseivel, fogalmazott meg valamiféle lehetséges 

fejlődési-fejlesztési irányt az állami részvétel hatékonyabbá, eredményesebbé tételére. 

Legutóbb Gompers és Johan (2009) foglalták össze a nemzetközi szinten megvalósult 

befektetési gyakorlat egyes elemeit, igaz, hogy bár az elemzésük rendkívül részletes, 

számos hiányosságot találunk az ismertetett programok kapcsán. Ilyen például, hogy 

                                                 
77 A KT a „kockázati tőke” vagyis Venture Capital, az MT a „magántőke” vagyis Private Equity 
kifejezéseket takarja. A fogalmi elhatárolás körében ld: 1. fejezet. 
78 Az Inbal az izraeli kormányzat párhuzamosan futó támogatási programja, amelyben a támogatás 
formája a veszteségmérséklés volt: a kockázati tőketársaságok a tőzsdére vezetés során szenvedett 
veszteségeik 70%-ára kaptak állami garanciát. A program a szakértői megállapítások szerint nem volt 
igazán sikeres, de a kockázati tőkepiac egésze szempontjából jelentőséggel bír, ezért is szerepel a 
táblázatban.  
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az Európai Unió által elfogadott irányelveket és működő programokat teljes 

mértékben kihagyták az anyagból79

1. az államok a kockázati tőke közvetlen ösztönzésén túl kevés figyelmet 

fordítanak a jogi-gazdasági körülmények javításán keresztül elérhető pozitív 

hatások fokozására (Jääskeläinen et al 2007, Cumming 2003, Plagge 2006) 

.  

Az utóbbi 3-4 évben megjelent elemzések eredményeit kiegészítve a saját kutatásom 

eredményeivel, a nemzetközi kockázati tőkepiacon megfigyelhető elvárások és az 

elfogadott kormányzati intézkedések összefüggéséről a következőt lehet elmondani:  

2. az adminisztratív akadályok leküzdése a vállalkozás-alapítás könnyítése 

céljából a legtöbb európai államban akadozik, vagy inkább egyre 

nehézkesebbé válik (Klapper et al 2006, GEM 2009) 

3. az indirekt beavatkozások közül az adókedvezmények valamilyen formája a 

legtöbb országban legalább időlegesen megfigyelhető (Armour és Cumming 

2006, Gilson és Schizer 2003, Cumming és Johan 2006, 2009, Fleischer 2008) 

4. az intézményi befektetők ösztönzése és a szigorú transzparencia elve közötti 

választás során kevés kivétellel a jogi szigorítás elve győz, így kevés teret 

hagyva például a jelentős tőkét kezelő nyugdíjalapok számára a kockázati 

tőkebefektetésekhez való hozzáférésben (Gompers és Lerner 1998, Cumming 

és Johan 2009, de pozitív változásokat prognosztizál a magyar piacon Karsai 

2010) 

5. az állami részvétellel megvalósított befektetések körében gyakori a politika 

által befolyásolt döntéshozatal (OECD 2003, Buigues és Sekkat 2009, 

Wessner 2004) 

 

Az alábbiakban összefoglalom azokat a feldolgozott eseteket, amelyeket a nemzeti 

kockázati tőkepiacok ösztönzésére alakítottak ki, és hozzájuk kapcsolva az elérni 

kívánt gazdasági-jogi eredményt.  

                                                 
79 Erre hívtam fel a figyelmet egy 2011-es tanulmányomban is (Kovács 2011), ahol a szerzők munkáját 
a saját kutatásaimmal kiegészítve közöltem egy módosított, kiterjesztett összefoglaló táblázatot angol 
nyelven, amelyet jelen dolgozatban magyar nyelven teszek közzé.  
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Összefoglalás 

 
A hipotézisek értékelése, kutatási eredmények 

 

A dolgozatomban négy hipotézist állítottam fel, melyeknek igazolásához széles 

nemzetközi szakirodalmat tekintettem át a kutatás első részében, majd a magyar 

vonatkozású hipotézisekhez primer kutatást készítettem. Kutatásom célja annak 

vizsgálata volt, hogy az állami részvétel milyen hatással van a magyar kockázati 

tőkepiacra. 

 

Az első hipotézisem az volt, hogy az államnak a kockázati tőkepiacon való közvetlen 

részvétele torzító hatással van a piac egészére nézve. Tekintettel arra, hogy ezt a 

feltevést nem a magyar piacra szűkítettem, a kérdés vizsgálatakor elsősorban a 

kurrens nemzetközi irodalmat használtam fel, mint szekunder kutatási adatok. 

Ezekből, és a magyar publikált adatokból is megállapítottam, hogy a közgazdasági és 

jogi szakértők abban ugyan egyetértenek, hogy az állam ezen piacon történő 

szerepvállalása elkerülhetetlen, sőt szükséges, abban a legkevésbé értenek egyet, hogy 

ez a beavatkozás milyen formát öltsön.  

A beavatkozási formák vizsgálatakor két területet különböztettem meg: közvetett és 

közvetlen beavatkozási formákat, illetve ezek hatását a kockázati tőkepiac egészére. A 

kutatásban megállapítottam, hogy míg a közvetett beavatkozási formák mellett 

mindenki egyetértő véleményt fogalmaz meg, úgy a közvetlen beavatkozás egyes 

módjai (elsősorban a kockázati tőkealapok indítása, közvetlen tőke juttatása a kis- és 

középvállalkozásokhoz) már megosztja a tudományos véleményeket. A két véglet 

azonban nem a merev elutasítás és az abszolút támogatás voltak, hanem a merev 

elutasítással szemben csak a szükségszerű tűrés mellett találtam érveket. Még a 

leginkább támogató közgazdászok sem mondták ki egyértelműen, hogy az állami 

tőkeprogramoknak nincsenek „mellékhatásai”, vagy olyan jelenségei, amelyeket a 

legnagyobb politikai-gazdasági jóindulat mellett sem lehet kiküszöbölni (Gompers és 

Lerner 1999, Lerner 1999).  

A szekunder adatok elemzése során kialakuló nézőpontot igazolta az empirikus 

kutatás is, amelyben mind a kérdőíves kutatás, mind az esettanulmányok feldolgozása 
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azt az eredményt hozta, hogy a megvalósult befektetések jelentős részének volt reális 

és hozzáférhető piaci alternatívája.  

Mindezek alapján első hipotézisemet (H1) igazoltnak tekintem.  

 

A magyar kockázati tőkebefektetések vonatkozásában vizsgáltam, hogy az állami 

kockázati tőkealapok és azok kezelői milyen befektetési elvek szerint végzik 

tevékenységüket. Ehhez megvizsgáltam a befektetési politikájukat, a létrehozásuk és 

működtetésük irányelveit, és feltételeztem ezek alapján, hogy Magyarországon az 

állam nem kockázati tőkebefektetéseket, hanem a fejlesztő tőke egy speciális 

változatát valósítja meg (H2). Ennek igazolásához a fenti befektetési politikák 

vizsgálatán túl szükség volt az elmélet empirikus igazolására is, ezért a legtöbb tőkét 

kihelyező állami társaságok vezetői körében mélyinterjús felmérést készítettem, 

amely alapján a finanszírozást kapott vállalkozások szűrt körében kérdőíves felmérést 

készítettem. A felmérésben elsősorban az volt a célom, hogy fényt derítsek a 

finanszírozási ügyletek lebonyolításának hátterére, az államnak, mint finanszírozónak 

a szerepére koncentrálva.  

A felmérés értékelése során igazolást nyert egyrészt, hogy a vállalkozások egy 

jelentős részének, mintegy harmadának volt lehetősége más, piaci finanszírozási 

modellből választani. A kérdőívet kiegészítő mélyinterjúk során pedig az is kiderült, 

hogy még a kockázati tőkével megvalósított befektetések mögött is nem kevés 

esetben állnak bankok, mint az egyes projektek társfinanszírozói.  

Ha az elméleti kutatás során azt állapítottuk meg, hogy a kockázati tőke fogalmi 

körébe olyan befektetések tartoznak, amelyek fiatal, innovatív vállalkozásoknak 

nyújtanak olyan forrásokat, amelyekhez máshonnan nem férnének hozzá, akkor meg 

kell állapítanunk, hogy a megvalósult befektetések a célt nem teljes mértékben 

valósítják meg. Különösen igaz ez akkor, amikor az Európai Unió tagjaiként az állami 

támogatások (és a tőkeprogramok is ide tartoznak) igazolt piaci rés esetén kaphatnak 

zöld utat, mint kivételek az állami támogatások általános tilalma alól. 

Az állam azonban nem csak ezen az egy ponton látszik eltérni a hagyományos 

kockázati tőke-típusú finanszírozástól. Az éppen végrehajtás alatt lévő Új 

Magyarország Kockázati Tőkeprogram egyes elemeiről részletes elemzést közöltem, 

hogy olyan pontokon, mint a veszteségmérséklés és különösen a hozammaximálás, a 

kockázati tőke elveivel és céljával ellentétes alaptételeket fogalmaz meg. 
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A kérdőíves kutatás szintén rámutatott arra, az irodalomban is elemzett kérdésre, 

amely szerint az állami tőkeprogramok kiszorítják a piaci finanszírozási formákat. Ezt 

az igazolta, hogy az állami tőkével elégedett vállalkozások mintegy harmada nem 

kíván más kockázati tőkebefektetővel szerződni a jövőben.  

Azt igazolva tehát, hogy a magyar kockázati tőkebefektetések nem fedik a kockázati 

tőkebefektetések fogalmának nemzetközileg elfogadott elemeit, a hipotézist (H2) 

bizonyítottnak tekintem. 

A jövő elé nézve, a szakma és a vállalkozások is nagy várakozással tekintenek az 

Európai Unió támogatásával megvalósított JEREMIE-programra. Ennek 

Magyarország is a részese, és a 2007-ben elfogadott program napjainkban már a 

megvalósítás fázisában tart. A program nagy vonalakban vázolt európai szinten, az 

egyes tagállamok nagy döntési szabadsággal rendelkeznek a megvalósítás konkrét 

feltételeit illetően. Ezen programnak a magyar vonatkozásai kapcsán állítottam fel a 

harmadik hipotézisemet, mely szerint a jelenleg kialakított keretek nem elégségesek  a 

gazdaság ezen ágazatának gyors fellendítéséhez (H3).  

A program deklarált célja, hogy a piaci kockázati tőkefinanszírozásban 

alulreprezentált réteget, az induló és korai fázisban lévő vállalkozásokat tőkéhez 

juttassa. Az intézményrendszer reformján túl kiírásra kerültek a pályázati feltétek, 

amelyek alapján a nyerteseket kiválasztásra kerültek. Ugyanakkor a feltételeken már 

most látszik, hogy míg egyik oldalról motiválja a befektetőket, hogy a 

veszteségmérsékléssel bátrabban társuljanak az állam mellé finanszírozóként, 

ugyanakkor az alapkezelők motiválásáról a program hallgat, noha ők azok, akik a 

későbbi finanszírozásra kerülő vállalkozásokat kiválasztják és menedzselik. Mivel 

JEREMIE-program visszatérítendő forrás, nem mindegy, hogy a közös európai 

kasszába mennyit sikerül visszaforgatni, mennyi lesz az újra kihelyezhető tőke 

összege. A magyar program ugyanakkor maximálja az állami hozamot, nem tesz 

lehetővé tőkeemelést vagy pótbefizetést, ami az esetleges hozamot növelhetné. Ezek 

olyan tényezők és motívumok, amelyeket már kipróbáltak más országok, és 

bizonyított, hogy a program csak korlátozott eredményre képes. Ahhoz, hogy ezt a 

szabályozói mechanizmust értékelni tudjuk, a már lezárult és értékelésre került 

nemzetközi gyakorlati példákat vizsgálva megállapítható, hogy az eddigi, a 

JEREMIE-hez hasonló megoldásokat alkalmazó országok kockázati tőkeprogramjai 

sikertelenek (példaként Németország hasonló programját ismertettem). 
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Ha a forrásallokáció során a kockázati tőkealap tulajdonosának menedzsment-jogkört 

adunk a kezébe, félő, hogy a piaci és szigorúan gazdasági érdekekkel szemben más 

szempontok is előtérbe kerülnek. Különösen igaz ez akkor, amikor az állam az a 

bizonyos befektető, aki már a szerződési feltételek között beleszólási jogot biztosít 

magának a befektetési döntésekbe, így valószínűsíthető, hogy (mint más külföldi 

államok esetén is, pl. USA) a piaci szempontokat kiszorítják a gazdaságpolitikai 

szempontok. Ez azonban a várt piaci hatásokat nem segíti elő, sőt, hátráltatja. 

Mielőtt abba a hibába esnénk, hogy azt gondoljuk, csak a magyar állam nem valósít 

meg klasszikus kockázati tőkekihelyezést, vagy azt gondolnánk, hogy a fent 

megfigyelt jelenségek tipikusan hazánkat jellemzik, szükségesnek tartottam 

összehasonlítási alapként megvizsgálni a régió országait, és azok kockázati tőke-

tevékenységét. Hipotézisemben feltételeztem, hogy a kockázati tőkebefektetések 

nemzetközi modelljei sem valósítják meg maradéktalanul a gazdasági szereplők 

elvárásait (H4).  A vizsgálat során a legnagyobb európai szervezet, az EVCA 

statisztikai adatait és elemzéseit használtam fel, valamint Karsai Judit egy 2008-as 

részletes tanulmányát a témában, valamint a közelmúltban megjelent azon 

tanulmányokat, amelyek a különböző beavatkozási módszereket a megvalósult állami 

kockázati tőkeprogramok kapcsán elemzik és értékelik.  

Ezek az adatok jól mutatták, hogy Magyarország a kockázati tőkebefektetések jogi és 

adminisztratív feltételei körében Európa középmezőnyében foglalnak helyet, a 

szabályozást tekintve pedig a régió élvonalába tartozunk. A piaci jelenségek 

összhangjára gyakorlatilag minden szerző felhívja a figyelmet, külön kiemelve, hogy 

a nemzetközi alapkezelők a közép-kelet-európai térséget kockázati szempontból is 

egységként kezelik.  

Külön ismertetésre érdemesnek találtam Németországot, bizonyítandó, hogy a 

kockázati tőke szempontjából gyerekcipőben járó országok, mint ma Magyarország, 

és korábban Németország, az idő múlásával igen hasonló problémákkal 

szembesülnek. Németország példája azért volt fontos, hogy látszódjék egy lehetséges 

megoldási minta is, amelyben egy ország a tőkepiacok likviditásának növelésével volt 

képes lépéselőnyhöz jutni.  

A nemzetközi tapasztalatok között kiemeltem két olyan országot is, amelyek sikeres 

állami kockázati tőkeprogramot tudhatnak maguk mögött, és mindkettőből értékes 

tanulságok szűrhetők le a jövőre nézve. 

  



 139 

 

A disszertációm új tudományos eredményeit az alábbiakban foglalnám össze:  

- Összehasonlító vizsgálat alá vetettem a kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatos 

fogalmi kört, a kapcsolódó szakkifejezések tartalmának nemzetközi meghatározását, 

illetve annak hazai szakirodalmát. 

- A dolgozat céljaként megfogalmazott kérdést körbejárva (ti. mi a magyar állami 

kockázati tőke sajátossága) az elérhető szakirodalom alapján meghatároztam az állami 

szerepvállalás lehetséges formáit, és annak eddigi gyakorlati tapasztalatait, valamint a 

megvalósult esetek alapján levont tanulságokat. 

- Elemeztem és összefoglaltam az állami kockázati tőkével kapcsolatos elvárások 

összességét, és összevetettem a gazdasági elvárásokat a jogi-szabályozási 

lehetőségekkel, megállapítva, hogy a piac által megfogalmazott követelményeknek az 

állami eszköztár kis mértékben felel csak meg. 

- Részletesen elemeztem a közvetlen állami beavatkozás torzító hatását a kockázati 

tőkepiac vonatkozásában, amelyet primer kutatással is igazoltam.  

- Kutatási eredményekkel igazoltam, hogy az állami háttérrel megvalósított kockázati 

tőkebefektetések nem hordozzák a kockázati tőke fogalmának egyes immanens 

elemeit. 

- Megállapítottam, hogy a magyar kockázati tőkeprogram milyen olyan sajátosságokat 

mutat, amelyeknek imperfekt működéséről a szakirodalom beszámol. Ezen belül 

részletesen bemutatattam a kockázati tőkebefektetésként aposztrofált finanszírozási 

formák egyes részletszabályait, megállapítva, hogy a fogalom használata a legtöbb 

finanszírozási forma esetén megtévesztő, helytelen.  

- A primer kutatások eredményeként megállapítottam, hogy a magyar kormányzat 

által kockázati tőkebefektetésként hirdetett finanszírozási programok egy része 

valójában a fejlesztő tőke finanszírozás fogalmi körébe vonható, minthogy nem 

hordozzák a korábban elemzett kockázati tőkebefektetések jellemzőinek nagy részét.  

- Valószínűsítettem, hogy melyek azok a pontok, amelyek a magyar JEREMIE-

program gyenge elemei lehetnek a jövőben, változatlan megvalósulási forma mellett 

(ex ante értékelés keretében). 

- Régiós és nemzetközi összefüggésben vizsgáltam a kockázati tőkepiac működését és 

egyes jelenségeit az állami szerepvállalás viszonylatában. Ezzel összefüggésben 

bemutattam sikeres és sikertelen állami kockázati tőkeprogramokat, és összefoglaltam 



 140 

részben a szakirodalom, részben a saját kutatásaim alapján azokat a főbb tényezőket, 

amelyek meghatározzák az állami politika lehetséges fejlődési irányait.  

 

A kutatás további fejlesztési irányai között egyértelműen adódik a JEREMIE-program 

monitoringja, valamint a kormányzati közvetett beavatkozások hatásainak vizsgálata a 

kockázati tőke szektorra. A program ex ante elemzése azt prognosztizálja, hogy a 

nemzetközi téren, hasonló feltételek között megvalósult programok korlátozott 

eredményeket tudtak elérni. A további vizsgálati szempont így adott:  a programban 

résztvevő kockázati tőkealapok eredményessége, a céltársaságok eredményességi 

mutatói alapján lehet majd következtetéseket levonni arra nézve,  hogy az európai 

program tudott-e többlet-tartalmat adni a hibrid finanszírozási módnak, illetve az 

ezzel kapcsolatos átpolitizálódási aggályok mennyire voltak alaposak. Az Európai 

Unió versenyképességének javítása továbbra is prioritás, ezért a gazdaságfejlesztés és 

a munkahely-teremtés egy eszközeként is felfogható kockázati tőkebefektetések 

ösztönzése várhatóan a jövőben sem kerül le a közösségi döntéshozók asztaláról.  
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Függelék 1 – Kutatási kérdőív 

Kérdőíves felmérés 
Állami kockázati tőke a kkv-finanszírozásban 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 

A kérdőív az „Állami kockázati tőke a kkv-finanszírozásban” c. doktori (PhD) 
értekezésem részeként készül. A kitöltése önkéntes, névtelen, és kereskedelmi célokat 

nem szolgál. 
 

1. Az Ön vállalkozása:  
 

 Egyéni vállalkozás 
 Betéti Társaság (Bt) 
 Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft) 
 Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Nyrt) 
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt) 

 
2. Mióta működik a vállalkozás?  
 

 1-2 év 
 3-5 év 
 5-7 év 
 8-10 év 
 10-15 év 
 15 évnél régebben 
 /nincs válasz/ 

 
3. Hány főt foglalkoztat a vállalkozás?  

 Alkalmazott nélküli 
 1-9 fő 
 10-49 fő 
 50-249 fő 
 250 fő felett 
 /nincs válasz/ 

 
4. Innovatívnak tartja-e a vállalatát?  
 

 Igen 
 Nem 
 /nincs válasz/ 

 
5. A vállalkozás fő tevékenységi köre:  
 

 Ipari termelés  
 Mezőgazdasági termelés 
 Szolgáltatás 
 Kereskedelem 
 Pénzügyek 
 Egyéb:…………………… 
 /nincs válasz/ 
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6. Hány fő dönt a vállalkozás pénzügyi kérdéseiben?  
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 több 
 /nincs válasz/ 

 
7.  Milyen finanszírozási formákat vett igénybe a vállalkozás az elmúlt 2 naptári 
évben?  
 

 Banki hitel 
 Lízing (operatív és pénzügyi is ide értendő) 
 Faktoring 
 Bankgarancia 
 Kockázati tőke 
 Pályázatok 
 Állami támogatási programok 
 Egyéb: …………………………………. 
 /nincs válasz/ 

 
8. A kockázati tőkével való találkozásának formája: (több válasz is lehetséges, 

húzza alá a megfelelőket) 
 
Üzleti angyal (business angel – tehetős magánszemély befektetése) 
Üzleti angyal hálózat (pl. Innostart) 
Állami kockázati tőke programok 
 Informatikai Kockázati Tőkealap 
 Corvinus Kockázati Tőkealap 
 Hitelgarancia Zrt. 
 Start Tőkegarancia Zrt. 
Állami tőkeprogramok  

Kisvállalkozás Fejlesztő Pénzügyi Zrt. 
 Regionális Fejlesztési Holding 

 MAG – Magyar Gazdaságfejleszési Zrt. 
 MFB Invest Zrt. 
      Egyéb:…………………………………………………………………    
 
 

9. Kötött-e szerződést a fentiek valamelyikével?  
 

 Igen 
 Nem 
 /nincs válasz/ 

 
10. Az igénybevett finanszírozásnak volt-e versenyképes alternatívája?  

 
 nem 
 banki hitel 
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 saját forrásból való finanszírozás 
 magánkölcsön 
 pályázati forrás 
 másik kockázati tőkebefektető 
 egyéb: …………………………………… 
 /nincs válasz/ 

 
 

11. Milyen szempontokat mérlegelt a döntés meghozatalakor? (Több válasz 
esetén rangsorolja a fontosabbakat. Minél nagyobb szerepe volt egy 
faktornak, annál alacsonyabb ranghelyet kapjon. 1- a legfontosabb) 

 
… pénzügyileg a legolcsóbb megoldás volt 
… rövidtávon megoldotta a finanszírozási nehézségeket 
… a befektető szimpatikus volt 
… a befektetőt ajánlóban megbíztam 
… a befektetőnek jó hírneve 
… a cég hosszú távú érdekei szempontjából a lépés elkerülhetetlen volt 
… az alternatívák közül a legjobb volt 
… nem volt alternatívája 
… motivált az, hogy az állam áll a befektető mögött 
… a döntés elhalasztása nagyobb költséggel/kockázattal járt volna, mint a most 
befektetett tőke 
… a vállalat versenyképességének javítása 
… egyéb: …………………………………………………………………. 

 
12. Hogyan került kapcsolatba a befektetővel? (több válasz is lehetséges) 

 A befektető keresett meg. 
 Én kerestem a vállalkozás számára befektetőt. 
 A vállalkozásnál dolgozó alkalmazott keresett finanszírozási 

alternatívákat. 
 Szakmai fórumon szereztem róluk tudomást. 
 Egy ismerősön keresztül vettem fel a kapcsolatot. 
 Pénzügyi/szakmai közvetítőn keresztül vettük fel a kapcsolatot. 
 Egyéb: …………………………………….. 
 /nincs válasz/ 

  
13. Az ön eredményesnek értékeli-e saját szempontjából az aláírt szerződést?  
 

 Igen, teljesen 
 Igen, nagyrészt érvényesíteni tudtam saját szempontjaimat 
 Igen, de nem volt más választásom 
 Nem, mert érvényesülhettek volna jobban az én szempontjaim 
 Nem, egyáltalán nem volt befolyásom a szerződési feltételekre 
 /nincs válasz/ 

 
14. Milyen távon tervezi a befektetővel való együttműködést?  
 

 Ameddig a szerződésben erről megállapodtunk. 
 Ameddig nekem előnyös. 
 Ameddig ki nem tudom vásárolni.  
 Ameddig szakmailag segíteni tudja a munkámat.  
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 Ameddig a befektető ki nem száll a szerződésből. 
 /nincs válasz/ 

 
 
15. A szerződéskötéskor megtervezte-e a kiszállási lehetőségét/lehetőségeit?  

 Igen, részletesen 
 Igen, de csak nagy vonalakban 
 Nem, mert nem szükséges 
 Nem, mert nem akartam 
 /nincs válasz/ 

 
16. Igénybe venné-e ismét a mostani befektetője szolgáltatásai?  
 

 Igen 
 Nem 
 /nincs válasz/ 

 
17. Szerződne-e más kockázati tőkebefektetővel?  
 

 Igen 
 Nem 
 /nincs válasz/ 

 
18. Ha mostani ismereteivel kellene döntenie abban a korábbi finanszírozási 

kérdésben, amelyben akkor a kockázati tőkebefektetőt választotta, ugyanazt 
a döntést hozná-e?  

 
 Igen 
 Nem 
 /nincs válasz/ 

 
19. Ha ön lenne a jogalkotó (állam) helyében, milyen módon segítené saját 

vállalkozása fejlődését? (Több válasz esetén rangsorolja a fontosabbakat. 
Minél nagyobb szerepe volt egy faktornak, annál alacsonyabb ranghelyet 
kapjon. 1- a legfontosabb.) 

 
… Képzési programokkal 
… Képzettebb munkaerővel 
… Több pénzügyi forrással 
… Innovációt támogató programokkal 
… Adócsökkentéssel 
… Jogszabályok egyszerűsítésével 
… Járulékcsökkentéssel 
… Egyéb: ……………………………………….. 
 
Köszönöm, hogy válaszaival segítette tudományos kutatásomat, további sok sikert 

kívánok Önnek vállalkozásához! 
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Függelék 2. Az állami hátterű kockázati és fejlesztő tőke befektetések 2003 után80

Befektető 

 
 
 

Céltársaság Befektetett tőke 
és/vagy tulajdoni 

hányad 

Egyéb 
megjegyzés 

Corvinus – CELIN Agroinvent Zrt. 47,01%, jelenleg 
100% 

2010-től kft 

 Literaton Kft. 48,15%, jelenleg 
felszámolás alatt 

Felszámolás 
alatt 

 N-Gene Kft. 640 millió, 25,09% Folyamatban 
 Maggot 2006 Kft. 160 millió HUF, 

44,39% 
Folyamatban 

Informatikai Kockázati 
Tőkealap 

BLOGTER.COM Kft. n.a. 2007-2009 

 EDUSYS Zrt. 29,41% n.a. 
 EME Zrt. 40% n.a. 
 Inter.net Média Kft. 49% Exit:2007 
 Gergi Háló Kft. 149,5 millió HUF, 

49% 
2007- 

 Medismart Kft. 48% n.a. 
 Meditcom Kft. 37% Exit:2007 
 ODIN Technologies 49% Exit:2007 
 Opticon Kft. 49,75% n.a. 
 Stormregion Kft. 49,49% Exit: 2007 
MFB  Aranykapu Zrt.  39,5%  
 Biwatec-Felcsút Kft. 48,78%  
 Budai Egészség Központ 

Kft. 
49%  

 Bükkszéki Gyógy- és 
Sporthotel Kft. 

48,98%  

 Csepeli Lakásfejlesztő Zrt. 49%  
 Csépány és Társai Kft. 48,62%  
 Debreceni Hús Zrt. 49%  
 Duna-Resort Kft. 48,72%  
 Egressy Ingatlanberuházó 

Zrt. 
48,91%  

 EUR-ÉP Kft. 48,5%  
 Európai Építő Zrt. 47,88%  
 Építőkiv 2004 Kft. 49%  
 FIREBIRD-Füredi Kapu 

Zrt. 
48,95%  

 Grafika Press Zrt. 48,98%  
 Hotel Egerszalók Zrt. 23,64%  
 Intergas Hungária Zrt. 48,78%  
 Kenguru Kid Kft. 48,99%  
 Keresztúri 

Ingatlanfejlesztő Zrt. 
48,98%  

                                                 
80 A dolgozatban kifejtetteknek megfelelően az MFB Invest, a RFH-csoport, a Kisvállalkozás-fejlesztő 
Pénzügyi Zrt. és a Beszállótói Befektető Zrt. tevékenységét nem tekintem kockázati 
tőkebefektetéseknek. A klasszikus értelemben vett kockázati tőkebefektetésekhez tartozó lényeges 
kiegészítő információkat így csak a Corvinus, az IKTA és a JEREMIE-céltársaságok esetében 
részleteztem. 
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 Kiskunhalasi 
Baromfifeldolgozó Zrt. 

47,85%  

 KÖZÉP Zrt. 47,89%  
 Lamba Rt. 48,84%  
 Laurel Kft. 48,73%-ról 38,61%  
 Monofix Zrt. 48,89%  
 Park Otthon Klub Kft. 48,78%  
 Pólus Palace Zrt. 48,99%  
 Royal Balaton Golf & 

Yacht Zrt. 
48,44%  

 Skubics és Társai Kft. 48,89-ről 38,78%  
 Solvo Biotechnológiai Zrt. 24,24%  
 Soproni Diákotthon Kft. 100%  
 Stúdió 96 Zrt. 49%  
 Szalók Holding Zrt. 48,93%  
 Sz+C Kft. 48,08%  
 Telepes Projekt Kft. 48,78%  
 Terra Invest Zrt. 48,98%  
 Zöldolaj BB Zrt. 30%  
Kisvállalkozás-fejlesztő 
Pénzügyi Zrt.81

 
 

  

 Alukol Szerkezetépítő Kft. 56m  
 BonFreeze Zrt. 95m  
 Corvus Aircraft Kft. 85m  
 DIMÉ CNC Tech. Kft. 49,5m  
 Festékipari Kutató Kft. 25m  
 FÜRI Kft. 50m  
 Gradiens Kft. 35m  
 Green Network Kft. 90m  
 Gyopár Kft. 38,5m  
 Gyöngyösi Mezőgép Kft. 70m  
 Helka 2005 Kft. 50m  
 Hotel Happy Day Kft. 98m  
 Imperial Holding Kft. 45m  
 Jamal-Tátra Trans Kft. 49m  
 Kővári Kereskedelmi Kft. 50m  
 Lipid+B Kft. 50m  
 LURA Kft. 95m  
 Mould-Tech Kft. 24,4m  
 Onix Csomagolástechnikai 

Zrt. 
95m  

 PR-TELECOM Zrt. 90m  
 Szakovill 97 Kft. 42,46m  
 Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 93  
 Tesiomed Kft. 50m  
 Univerzál 90 Zrt. 60m  
RFH-csoport tagok Agricola Rt. 25%  
 Ajkait Kft. 39,59%  
 Bátaapáti Inkubátorház 

Kht. 
33,33%  

 Baumix Építőipari Kft. 48,4%  

                                                 
81 Csak a lezárt, exittel rendelkező ügyletek listája. 
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 Bayer és Társa Kft. 37,5%  
 Biofotonika Kft. 49,15%  
 Bio-Gen Kft. 25%  
 Bio-Life Zrt. 25%  
 Biopolisz Kft. 24%  
 Bio-Projekt Kft. 30%  
 Bone Vita Egészségügyi 

Centrum Kft. 
7,6%  

 Café 5 Kft. 25%  
 Consorg-Energo Kft. 40%  
 Di-Men Kft. 40%  
 DINA Faipari Kft. 41,18%  
 Faép-Ház Kft. 28,57%  
 Gender Coop Kft. 26%  
 Guardien Angel Kft. 49,5%  
 H-Eggs and Rabbits Kft. 20%  
 HO-GA Kft. 46,36%  
 Hunnia Kft. 25%  
 Kendimajor Kft. 25%  
 Lessus Kft. 26%  
 Magasházi és Fia Kft. 36,99%  
 META-FORGÁCS Kft. 44,78%  
 Multitech Kft. 28,99%  
 Paktum Energo Kft. 33%  
 Perfect Pack Kft. 25%  
 Pig&Hús Kft. 26%  
 Polgár Invest Kft. 10%  
 Ráctherm Kft. 49,02%  
 T-Bau Hungária Kft. 26%  
 TIMA-BAU Hungária Kft. 41,67%  
 Tiszatavi 

Ingatlanberuházó és 
Szolgáltató Kft. 

29%  

 Turul Invest 2000 Kft. 49%  
 Unistar Kft. 48,39%  
 Városföld Energia Kft. 49,37%  
 Vöröskő Kft. 25%  
Beszállítói Befektető  Bone Vita Egészségügyi 

Centrum Kft. 
41,81%  

 Hajdunánás Lux Kft. 29,99%  
 HBF Építőipari Kft. 47,98%  
 In-Q-Tech Kft. 48,89%  
 ReMat Kft. 17,81%  
 Robina Wood Kft. 49,16%  
 Zelion Pharma Kft. 32,83%  
JEREMIE Számlaközpont 

Gazdaságfejlesztő Iroda 
Kft. 

Többségi tulajdon Biggeorge’s 
NV 

 Saunik Kft. Kisebbségi tul., 
alapító 

Biggeorge’s 
NV 

 Gartrans Logistic Kft. n.a. Central Fund 
 C-Tech Menedzsmet Kft. 315m DBH 

Investment 
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 Nanoform Magyarország 
Kft. 

340m DBH 
Investment 

 Proinvest Hungary Kft. 200m DBH 
Investment 

 CE On-Demand Kft. 410 m DBH 
Investment 

 GPS City Guide Kft. 1,5m EUR Finext 
 Digital Recognitions 

System Kft. 
185m PortfoLion 

 Cryo Management Kft. 220m PortfoLion 
 Stringdrive Kft. 220m PortfoLion 
 Intellio Kft. 400m PortfoLion 
 3G Multimédia Kft. 355m PortfoLion 
 Ominis Kft 400m PortfoLion 
 Comforce Kft. 70m, 26% Primus 
 AdFit Kft. 190m Primus 
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