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A Startup 
Mentőprogram célja 

Egy meghatározott ideig (pl. 6-12 hónap), olyan gyors 
befektetési konstrukció biztosítása, amely lehetővé teszi, 
hogy a válság miatt nehéz likviditási helyzetbe került startup 
vállalkozások gyors finanszírozáshoz jussanak, így elkerülve 
ezen innovatív, magas hozzáadott értékű, tudásintenzív 
vállalkozások tönkremenetelét. 

Időbeli keret 

A rendelkezésre álló forrás kimerülésekor ér véget a Startup 
Mentőprogram (az Átmeneti Keretszabály által notifikált 
jogcím esetében 2021. december 31. a támogatási időszak 
vége). 

Célcsoport A (részben) VC tulajdonban lévő startupok (így a Hiventures 
portfóliócégei is): 

Jelentkezési 
feltételek 

Mini csomag: 
 

1. Korábban legalább 50 millió Ft tőkebefektetésben 
részesült. 

 
Midi csomag: 
 

1. Korábban legalább 100 millió Ft tőkebefektetésben 
részesült; és 

2. Validált üzleti modellel rendelkeznek, továbbá: 
a. Vagy: B2C területen legalább 3000 aktív 

felhasználó; 
b. Vagy: B2B területen legalább 100 ügyféllel 

vagy felhasználóval rendelkeznek; 
c. Vagy: Nagyvállalati ügyfeleket kiszolgáló 

startup esetén megrendelt pilottal rendelkezik; 
d. Vagy: Legalább 10 millió forint árbevételt 

termeltek a legutolsó lezárt 3 év 
valamelyikében (2018, 2019, 2020) a 
finanszírozandó termékből/szolgáltatásból. 



 
 
 
Maxi csomag: 
 

1. Korábban legalább 100 millió Ft tőkebefektetésben 
részesült; és 

2. Legalább éves 50 millió forint árbevételt termeltek a 
legutolsó lezárt 3 év valamelyikében (2018, 2019, 
2020) a finanszírozandó termékből/szolgáltatásból; 
és 

3. Teljeskörű menedzsmenttel, valamint validált sales és 
marketing csatornákkal rendelkeznek. 

 
Maxi+ csomag: 
 

1. Korábban legalább 100 millió Ft tőkebefektetésben 
részesült; és 

2. Legalább éves 100 millió forint árbevételt termeltek a 
legutolsó lezárt 3 év valamelyikében (2018, 2019, 
2020) a finanszírozandó termékből/szolgáltatásból; 
és 

3. Teljeskörű menedzsmenttel, valamint validált sales és 
marketing csatornákkal rendelkeznek. 

Befektetési méret 

Mini csomag:  65 millió forint 
Midi csomag:  100 millió forint 
Maxi csomag:  150 millió forint 
Maxi+ csomag: 300 millió forint  

Befektetés feltételei 

Dobozos termék a gyorsabb átfutási idő érdekében: 
• Valuation: legutóbbi kör post-money értékelésén; 
• 1%-os belépési tulajdonrészt kapunk, továbbá 
• átváltható tulajdonosi kölcsönt nyújtunk, amely 

o elsősorban alapítók, másodsorban céltársaság 
által visszafizethető (mindkét esetben az 5,1% 
éves kamatot a céltársaság fizeti); vagy 

o konvertálásra kerül 
 következő körös tőkebevonás esetén 

20%-os diszkonttal; vagy 
 lejáratkor (2 év futamidő) a tőkeemelés 

árfolyamán; 



 
• A Hiventures tulajdonrésze nem vásárolható vissza 

előre meghatározott hozam mellett;  
• A Hiventures passzív befektetőként viselkedik, nem 

kér irányítási jogokat IG-ben; 
• Korlátozott commercial, jogi és pénzügyi átvilágítás 

(kivéve GINOP, ahol szűkített DD lesz, illetve ha 1 
éven belül volt a VC befektetés). 

 
Kért jogok: 

• Hasonló jogok a korábbi VC-vel TGY/KGY-ben; 
• Exit felosztásnál a VC-k mögött, utána catch-up 

mindenkinek; 
• Tag-along; 
• Drag along jog csak súlyos szerződésszegés esetén; 
• Következő körös befektetés esetén a Hiventuresnek 

joga van a befektetés minimum 25%-át nyújtani. 
 
Nem kért jogok: 

• Anti-dilution protection; 
• Drag-along üzleti alul-teljesítés esetén; 
• Flip-over üzleti alul-teljesítés esetén; 
• Irányítási jogok IG-n keresztül; 
• Extra kisebbség védelmi jogok TGY/KGY-ben. 

Befektetési folyamat 

Gyorsított befektetési folyamat, becsült időigény akár 1-1,5 
hónap: 

• Jelentkezési csomag hiánytalan feltöltése a honlapra 
• A jelentkezési csomag alapján előszűrés 
• Bizottsági döntés 
• Szerződéskötés 
• Folyósítás 

 

A Termékleírásban foglaltakat elolvastam és tudomásul vettem. 


