
 
 

 

 

Sajtóanyag 

Dél-koreai forrásokkal bővül a hazai innovatív vállalkozások finanszírozása  

 

Budapest, 2014. május 27. - A mai napon a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, valamint a KDB Bank 

Európa Zrt. elnök-vezérigazgatója együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, melynek keretében 

a két intézmény kifejezi szándékát, hogy hidat építsen a magyar innovatív technológiák és a koreai 

befektetők között. Lehetőség nyílik forrás biztosítására koreai partnercégeken keresztül az ICT, a 

megújuló energia, a vízgazdálkodás, a biotechnológia, a gyógyszer és gyógyászati eszközöket 

fejlesztő hazai innovatív, nemzetközi szinten is piacképessé tehető hazai vállalkozások számára. Az 

együttműködés létrejöttével így új távlatok nyílhatnak a hazai innovatív vállalkozások számára. 

 

(Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke és Roh Yung-Gi, a KDB Bank Európa Zrt. elnök-vezérigazgatója) 

 

Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, valamint Roh Yung-Gi, a KDB Bank Európa Zrt. 

elnök-vezérigazgatója a mai napon együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, melynek 

keretében a két intézmény kifejezi szándékát, hogy hidat építsen a magyar innovatív technológiák és 

a koreai befektetők között. Továbbá lehetőség nyílik forrás biztosítására koreai partnercégeken 

keresztül egyedi finanszírozási konstrukció keretében a piacképes innovatív technológiákat fejlesztő 

hazai vállalkozások számára. A létrejött együttműködés kiemelkedő példája a két ország között 

immáron 25 éves múltra visszatekintő, kiváló magyar és dél-koreai kapcsolatoknak a gazdaság, a 

tudomány és a technológia területén egyaránt. Az együttműködés keretében a magyar és koreai fél 

elkötelezett a kölcsönös információcserében annak érdekében, hogy a magyar innovatív cégek és a 

koreai szakmai partnercégek egymásra találjanak és közös piaci sikereket érjenek el.  

 

 



 
 

 

 

A szándéknyilatkozat értelmében az intézmények közötti információcsere bázisát kereskedelmi 

hasznosításra alkalmas projektek, technológiák és szabadalmak jelentik. A Nemzeti Innovációs Hivatal 

vállalja, hogy felkutatja és kiajánlja a koreai fél részére azokat a hazai innovatív, piacképes, fejlett 

technológiákat előállító vállalkozásokat, melyek készek együttműködni a koreai befektetőkkel 

termékük, szolgáltatásuk piacra vitelét illetően. A KDB Bank Európa Zrt. közvetlenül továbbítja az 

egyes projekteket a koreai központjukba és felkutatja az egyes projektekhez kapcsolódó partnereket, 

illetve biztosítja a kooperáció keretében megvalósuló fejlesztések forrásigényét. A koreai pénzintézet 

a koreai befektetőkön keresztül finanszírozási formákat biztosíthat a magyar cégek számára. A forrás 

felhasználásával lehetőség nyílik az egyes projektek piacképessé tételére, a termékek és 

szolgáltatások nemzetközi színtérre juttatására. 

 

Press release 

South Korean resource to enhance financial support of innovative Hungarian ventures 

 

27th May 2014 Budapest – The President of the National Innovation Office and The President & CEO of 

KDB Bank Europe Ltd. have signed the Memorandum of Understanding today in which both 

institutions declare their intention to make a bridge for innovative Hungarian technologies to Korean 

investors. Financial resources can be provided through Korean partner companies to innovative 

Hungarian ventures with the potential to step on the international markets of ICT, renewable energy, 

water economy, biotechnology, medicine and medical equipment development. The co-operation 

opens new horizon to innovative Hungarian enterprises.  

Mr. Endre Spaller, President of the National Innovation Office and Mr. Yung-Gi Roh, President & CEO 

of KDB Bank Europe Ltd. have signed today the Memorandum of Understanding in which both 

institutions declare their intention to be a bridge for innovative Hungarian technologies to Korean 

investors. Also financial resources can be provided through Korean partner companies by tailor-made 

financial constructions to marketable ventures developing innovative technologies. The co-operation 

is a significant momentum in the fruitful, 25-years-long relationship between Hungary and South 

Korea in the fields of economy, science and technology. The co-operation expresses the Hungarian 

and the Korean party’s commitment in mutual exchange of information in order to build 

relationships between innovative Hungarian companies and professional Korean partners and 

achieve mutual success on the market.   

The Memorandum describes that the base of the information exchange are projects, technologies 

and licences for commercial purpose. The National Innovation Office takes on to research for the 

appropriate, innovative, marketable Hungarian companies which are producing developed 

technologies and aim to co-operate with Korean investors in order to introduce their product or 

service on the market; then the Office recommends them to the Korean party. KDB Bank Europe Ltd. 

will directly forward the projects to the Korean Headquarters and look for the proper Korean 

partners to the different projects; besides this, the Bank provides the needed financial resource for 

the developments during the co-operation. The Korean financial institution offers financial 

constructions through the Korean partners to the Hungarian companies. By using the financial 

resources, the Hungarian companies gain new chance to make their projects more marketable and 

introduce their products and services on the international markets.  


