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Nagy András 

ügyvezető igazgató 
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Főbb tevékenységeink 

 Finanszírozás (Mikrohitel, OMA, HMA, Széchenyi Kártya) 

 Enterprise Europe Network (EEN) 

 Nemzetközi KKV Projektek 

 Rendezvények 

 Tanácsadás (Vállalkozói, Marketing, Innováció, Cégalapítás, Jogi) 

 Vállalkozói képzések 

 Pályázatkészítés vállalkozóknak 

Inkubátorház program 

 Klaszter tevékenység (PANFA, NYITOK) 

 Innováció 

 Megújuló energiák 

 Befektetés - és exportösztönzés 

 Beszállítóvá válás segítése 



Inkubátorház program 

Lentiben 16, Zalaegerszegen 10, Zalaszentgróton 5 bérelhető 
helyiséggel, tanácsadással, mentorálással segítjük a kezdő 

vállalkozásokat. 

Zalaegerszeg 

Zalaszentgrót 

Lenti 



ZMVA Hitel Konstrukciók 

Beruházási 
hitel 

• üzleti célú ingatlan vásárlás, felújítás 

• gépek, berendezések, járművek vásárlása 

 

Forgóeszköz 
hitel 

• forgóeszköz: egy termelési cikluson át 
elhasználódnak, vagy értékük az előállított új 
termék részévé válik, pl. alapanyagkészlet, 
árukészlet, üzemanyag vásárlására 



ZMVA Hitel Konstrukciók 

Beruházási és Forgóeszköz Hitel 

–10MFt 

–3 éves futamidő 

–3,9%-tól 

–saját erő nélkül 

–1 v 2 éves türelmi idővel 

• Kezdő vállalkozás is 

• Készfizető kezességvállalás  

• Ingatlan fedezet szükséges 

 

 

Akár 



Széchenyi Kártya 

‐ 25, illetve 50 mFt 

‐ 3, illetve 10 éves futamidő 

‐ ingatlanfedezet nélkül 

‐ 2,4%-tól 

‐ saját erő nélkül 

‐ 2 éves türelmi idővel 

• Minimum 1, illetve 2 lezárt gazdálkodói év 

• Garantiqa kezességvállalás 

• Készfizető kezességvállalás 

• Akár szabad felhasználású folyószámlahitel 

• Ingatlan fedezet Bank döntése szerint 

• Kötelező számlaforgalom bizonyos termékeknél 

 

Akár 



Széchenyi Kártya 

Széchenyi 
Kártya 

konstrukciók 

Forgóeszköz
hitel 

Beruházási 
hitel 

Önerő 

Kiegészítő 

hitel 

Támogatást 

megelőlegező 

hitel 

Folyószámla
hitel 

Agrárhitel 

2014. szeptember 1-től a már ZMVA-nál is! 



Enterprise Europe Network 

• A világ LEGNAGYOBB 

vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata! 

• Célja: A kis- és középvállalkozások nemzetközi 

együttműködésének, finanszírozáshoz való 

hozzájutásának elősegítése valamint 

innovációs és kutatás-fejlesztési aktivitásának 

elősegítése 

• Egyedülálló földrajzi lefedettség és 

tevékenységi kör 4000 szakember 

tapasztalatával 

• Magyarországon a hálózat országos 

konzorcium keretében 8 partnerrel működik, a 

Nemzeti Kereskedőház vezetésével 

• Széleskörű, ingyenes szolgáltatások KKV-k 

részére 



Enterprise Europe Network Hungary 

• GYMSKIK 

• MNKH 

• ATEKNEA 

• PRIMOM 

• CSMKIK 

• HBKIK 

• PBKIK 

• ZMVA 

• FMKIK 

• MNKH 

• MNKH  



Szolgáltatásaink 

I. Üzletfejlesztési tevékenység  
 

II. Finanszírozáshoz való hozzáférés segítése 
 

III. Innovatív kkv-kat támogató  
szolgáltatások 
 

IV. Kis- és középvállalkozások részvételének 
elősegítése az EU Kutatás-fejlesztési 
Programjaiban 



PANFA történet 

• 2001-ben, Magyarország második 
klasztereként alakult meg a Pannon Fa-és 
Bútoripari Klaszter (PANFA), 15 alapító 
taggal. Zalaegerszegről indult el az 
együttműködés, a ZMVA, mint 
munkaszervezet támogatásával. 

• Programokban és közös tevékenységben 
gazdag időszak következett: szakmai és 
népszerűsítő kiadványok, tanulmányutak, 
oktatásfejlesztés a szintén klasztertag 
Nyugat-magyarországi Egyetemmel. 

 



Nemzetközi sikereink 

• Innovatív finanszírozási eszközök cseréje és kifejlesztése  

• A Fa- és Bútoripari Klaszterek, Kutatóintézetek és KKV-k 

nemzetközi együttműködése 

• Munkaügyi szolgáltatások, képzési és ösztöndíjprogramok 

• EU források hatékonyabb lehívása és felhasználása  

• Családi vállalkozások generációváltásának elősegítése 

• Energiaoptimalizált építészeti képzés és tananyag 

kidolgozása szakmunkások részére 

• Katonai barnamezős területek gazdasági hasznosítsa 

• Interregionális Innovációs Rendszer kialakítása 

• Vállalkozói kedv ösztönzése, kapcsolatépítés 

 



A ZMVA tevékenységei a TOP projektekben 

Önfoglalkoztatásra való felkészítés 

• Zala megyei természetes személyek részére 

• Cél: 

Megfelelő gazdálkodási forma kiválasztása 

 Adózási formák közötti eligazodás 

 Forrásszervezési lehetőségek megismerése 

 Az üzlet lehetőségei szerinti célcsoport kiválasztása, ennek 

alapján az üzlet választékpolitikáját, árpolitikáját és arculatát 

 Eligazodni az EU intézményrendszerében, 

támogatáspolitikájában 

 Projektterv elkészítése 

 Pályázatok megkeresése és megértése 

 A vállalkozás elhelyezése a világhálón 

 Ügyfélkapu rendszerének és szolgáltatásinak kezelése 



A ZMVA tevékenységei a TOP projektekben 

Önfoglalkoztatásra való felkészítéshez kapcsolódó tevékenységek 

• Toborzás a projekt futamideje alatt 

• Személyre szabott tanácsadási program ( 6 hónap) 

1. Általános, csoportos tanácsadás: 

o Vállalkozás indítása, gazdálkodási 

formák bemutatása 

o Adózási formák ismertetése 

o Forrásszerzés lehetőségei 

o Marketing ismeretek 

o Kommunikáció, tárgyalástechnika 

2.  Személyre szabott tanácsadás: 

o Pályázati tanácsadás 

o Innovációs menedzsment 

o Üzletfejlesztés 

o Stratégiai szemlélet kialakítása 

o Minőségbiztosítás 



Vállalkozási tanácsadási rendszer működtetése, 

szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára 

• KKV tanácsadási konstrukció a foglalkoztatást ösztönző 

fejlesztések érdekében 

• Tanácsadási területek: 

 Finanszírozás (mikrohitel, JEREMIE alapok) 

 Marketing (piac és versenyhelyzet elemzés, értékesítés, PR) 

 Üzletfejlesztés (cég- és részstratégiák, üzleti terv, 

külkereskedelem, oktatás-továbbképzési lehetőségek) 

 Turizmus (idegenforgalmi attrakciófejlesztése, helyi termékek, 

stb.) 

 Pályázati tanácsadás 

 Családi vállalkozások átvétele 

 Foglalkoztatás bővítése, igénybe vehető adózási és 

járulékkedvezmények 

 Regisztrált álláskeresők foglalkoztatása esetén igényelhető 

támogatások 



Vállalkozási tanácsadási rendszer működtetése, 

szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára 

Tevékenységek: 

 

o Vállalkozás bevonása: konzorciumi partnerek ajánlása, a helyi 

média által, a ZMVA meglévő ügyfélállományának aktív 

részvételével 

o Személyre szabott tanácsadási program. Menete: a ZMVA 

szakképzett munkatársai nyújtanak segítséget, speciális 

témákban külső szakértő bevonása 



További tevékenységek a projektben 

• Gazdasági és foglalkozatási jövőképének és stratégiájának 

kidolgozása 

• Kapcsolódó projektjavaslatok kidolgozásának előkészítése 

• Gazdaság- és foglalkozatás-fejlesztési projektcsatorna-

rendszer felállításának segítése 

• A helyi és MJV paktumokban érintett KKV együttműködések 

összehangolása 

• Stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló projekttervek 

kidolgozása 

• Kapcsolódó szórólapok, ismertető füzetek kiadása 

(célcsoportokra szabottan) 

• Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása (mentorálás, egyedi 

szükségletfeltárás, stb.) 



Fiatal vállalkozók 

    Érdemes különbséget tenni a különböző 
kezdő-vállalkozói csoportok, típusok között: 

 
• fiatal vállalkozók: vállalkozói tapasztalattal még nem 

rendelkeznek 
 
• start-upok: magas növekedési potenciállal 

rendelkező ötletre épülő KKV, amely a nemzetközi 
piacokon való jelenlétet tűzte ki célul 

 
• spin-off cégek: egyetemi vagy közfinanszírozású 

(non-profit) kutatóhely fejlesztési eredményeinek 
piaci hasznosítására létrehozott KKV 



Fiatal vállalkozók 

Milyen szolgáltatásokat ajánlunk nekik?  

• vállalkozásindítással kapcsolatos tanácsadás (gazdálkodási formák) 

• adózási információk 

• forrásszerzés (hitel és pályázati lehetőségek)  

• vállalkozói ismeretek bővítése - piaci trendek, munkaerő-piaci 

ismeretek, marketing-média ismeretek 

• szellemi tulajdon védelemmel kapcsolatos információk, tanácsadás 

• vállalkozások nemzetköziesedését segítő tréningek, képzések  

jó gyakorlatok 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

 

 

PP Light konstrukció  

az új programozási időszakban 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

A program területe: 
 

 2.1 millió lakos – folyamatosan 
csökken! 

 76 850 működő vállalkozás 

 5 nagy város, de többségében 
kisebb városok, települések 

 Korlátozott gazdasági kapacitás 
és szolgáltatás 

 Speciális ágazatok: 
mezőgazdaság, élelmiszeripar 
és turizmus 

 KKV felemelkedése a gazdasági 
válság után 

 Források hiánya KKV-nál 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

Résztvevők 

HR oldalról:  

- Koprivnica-Križevci  

- Međimurje   

- Osijek-Baranja   

- Virovitica-Podravina   

  

 

 

 

HU oldalról: 

- Baranya megye 

- Somogy megye 

- Zala megye 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

Nemzetközi példák 

 

Flandria és Németalföld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

Észtország és Lettország 

 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

Tervek a magyar-horvát határon átnyúló programról 

Tények: 

 Horvátország csatlakozása az EU-hoz – lehetőség egy erősebb gazdasági 

együttműködésre 

 KKV-k támogatása mindkét országban  

 KKV versenyképesség fő prioritás   

 Költségvetése: 60,82 millió ERDF/ TO3 (KKV) budget: 9,96 millió ERDF 

(16,4%) 
 

Célunk: a támogatási keret ésszerű felhasználása 

 

 Korábban nem volt együttműködés a magyar és a horvát KKV között 

 Pénzügyi, innovációs és kapcsolati problémák  

 Nincsenek korábbi tapasztalatok a CBC programban 

 Állami támogatások 
 

Lehetőségeink: közvetlen finanszírozás/globális támogatás/PP Light 

 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

PP Light a magyar-horvát CBC Programban 

 

Miért? 

 

 Kapcsolat:  az egész stratégia segít a KKV-nak egymásra találni 

 Támogatás: segítség a KKV projektek létrehozásában és 

menedzsmentjében 

 Egyszerűség és rugalmasság:  egy ,,normál” CBC projekt 

 Vonzerő: magas támogatás intenzitás, KKV-k belső költségei 

elszámolhatóak  

 

 

 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

Hogyan? 
 

- Lebonyolítók: 7 partner (1-1 minden megyéből) + 1 vezető partner 

- A partnereknek nagy tapasztaltuk van a KKV –k finanszírozásában, a 

projekt támogatásokban és létrehozásában 

- KKV-k előfinanszírozási rátája ~70-80%, de minimis szabályok alatt 

      (várhatóan 30 000-130 000 EUR/KKV) 

- Határon átnyúló sajátosságok:  

- Közös marketing,  

- Innováció 

- Beszállító láncok,  

- Termék és technológiai fejlesztés,  

- Befektetés 

 

 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

 Projekt típusok:  

- KKV projektek (legalább 2 KKV együttműködése a határ két oldalán) 

 Cél szektor:  

 Feldolgozóipar /gyártás 

 Villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ellátás 

 Vízellátás , csatornázás, hulladékgazdálkodás , kármentesítés 

 Nagy- és kiskereskedelem; Gépjármű és motorkerékpár javítás 
(korlátozott számú projektek ebben a témában) 

- Szálláshely- szolgáltatás és élelmiszer-szolgáltatás 

- Információ és kommunikáció (IT) 

- Szakmai, tudományos , műszaki tevékenységek 

 

 



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

SMEs’
project proposal

CDA

SME SMESME

Elaboration of SMEs’ 
DETAILED project proposal with
assistance of external experts

Separate SME project management 
with assistance of external experts

LEA

SME SMESME

Decision making / project selection Project Selection Board
(LB+LEAs+CDAs+MA+NA+JS)

Overall assessment / decision making proposal 3 HU LEAs + 4 HR CDAs

Eligibility assessment 3 HU LEAs + 4 HR CDAs

SMEs’
concept note

Elaboration of SMEs’ 
concept note

HU-HR SMEsSME CRO SME HU

Outline of SMEs’ project implementation process



Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation 

Programme 2014-2020 

Ahol most tartunk… 

 Az együttműködési program Brüsszel által elfogadva 

 PP Light egy stratégiai projekt a program keretében  

 HAMAG a vezető partner 

 PP Light pályázati rendszer kidolgozása (szakértő konzorcium került 

megbízásra) 

 PP Light projekt terv szerint 2016 végén indul 

 

Elvárások/remények:  

 A program területén legalább 80 KKV támogatása 5 év alatt 

 A legjobb gyakorlatot szerezni az INTERREG világában 

 

 



www.zmva.hu 
                 

Köszönöm a figyelmet! 


