
Impact befektetések jelentősége a jövő gazdaságában

Dr. Matuz János

Budapest, 2023. február 15.



• Az Egyesület azon szemléletmódot, befektetési szándékot hívatott erősíteni hazánkban és a 
régióban, hogy minden befektetés kettős céllal szülessen:
– egyrészt, hogy a befektetett tőke eredményesen megtérüljön,
– másrészt, hogy a befektetés tervezett és mérhető társadalmi hasznot hajtson.

• A társadalmi hatásteremtés iránt elkötelezett befektetői közösség vagyunk. Arra törekszünk, 
hogy tudásmegosztással, szakmai és kapcsolatépítő események szervezésével serkentsük a hazai 
társadalmi hasznosságú ökoszisztémát, és segítsük a társadalmi hasznosságú befektetések 
számának növekedését.

• Rendszeres eszmecserére, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre alkamas
szakmai találkozókat szervezünk tagjaink és a téma iránt éredeklődők számára.

• A nemzetközi tudásanyag és jógyakorlat összegyűjtésével, megosztásával és szakmai szereplők 
bevonásával egy élő tudásközpontot működtetünk a szektor szakmai fejlesztése és támogatása 
céljából.

• Együttműködünk az ökoszisztéma hazai és külföldi szereplőivel hogy serkentsük a társadalmi 
hasznosságú befektetésekbe áramló tőkét.
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Az Egyesületnek 30 – többségében jogi személy – tagja van, hat bank, befektetők, 
vállalkozók és céltársaságok.



Klasszikus megfogalmazás:
„The business of business is business” (Milton Friedman, 
1970)

A mi indítékunk és alapvetésünk:
„The purpose of our organization is to see more 
businesses with purpose.”
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A célon van a hangsúly!

A cégtulajdonos(ok) szándéka a döntő!
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Nem csak a nemzetközi szervezetek által kitűzött célokat megvalósító vállalkozások 
minősülnek társadalmilag hasznosnak, ugyanakkor fontos a társadalmi hatás 

mérhetősége! 
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Forrás: PRI

A felelős befektetések száma és volumene világszinten mára 
már elérte az egy trillió dollárt!



www.thbe.hu

Forrás: Growing positive social impact, EIF, Mr. GOUIFFES Cyril, 2022
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IMPACT VENTURES I. MAGÁNTŐKEALAP
Kezelt tőke: 5 312 millió Ft
Befektetési időszak: 2018.12.14. - 2023.12.14.
Alap futamideje: 10 év
Potenciális befektetési fázis: korai, növekedési
Befektetési összeg: 100-600 millió Ft
Kiegészítő befektetés lehetséges: igen
Földrajzi fókusz: Magyarország és az EU tagjelölt és tagországai

IMPACT VENTURES II. MAGÁNTŐKEALAP
Kezelt tőke: 1 250 millió Ft
Befektetési időszak: 2018.12.14. - 2023.12.14.
Alap futamideje: 10 év
Potenciális befektetési fázis: magvető, korai
Befektetési összeg: 45-100 millió Ft
Kiegészítő befektetés lehetséges: igen
Földrajzi fókusz: Magyarország és az EU tagjelölt és tagországai

A Kék Bolygó Tőkealapok együttes jegyzett 
tőkéje 15,5 milliárd forint. A 10,5 milliárd Ft 
jegyzett tőkéjű Klímavédelmi Kockázati 
Tőkealapot a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi 
Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 100%-ban jegyez le és kezeli. 
A Víz Alap befektetési jegyeinek tulajdonosa az 
MFB Invest Zrt., kezelője a KBKB Alapkezelő 
Zrt.. Az Alapkezelő a H-EN-III-584/2021. számú 
MNB határozat alapján alternatív befektetési 
alapkezelőként működik, egyedüli tulajdonosa 
a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány.

Sajnos mindezidáig privát alapítású impact alap nem jött létre Magyarországon!
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Az alapok korát éljük, ugyanakkor Kelet-Közép-Európára 1,6% „jut”!

Forrás: Karsai Judit: A kockázati tőke gazdaságfejlesztő hatása Kelet-Közép-Európában, 2021, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 

A tőkegyűjtés évenkénti értéke Kelet-Közép-Európában és Európában, valamint a kelet-közép-
európai régió részarányának évenkénti alakulása, 2016-2020 (milliárd euró és százalék) 
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Forrás: Karsai Judit: A kockázati tőke gazdaságfejlesztő hatása Kelet-Közép-Európában, 2021, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 
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Forrás: 30 Éves Jubileumi Évkönyv, 2021, 
HVCA, Magyar Kockázati és Magántőke 
Egyesület



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Matuz János
email: matuz.janos@besimple.hu

mobil: +36 30 553 4241 
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