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A

v ilággazdasági növekedés tovább lassult 2016-ban. A fékezésben meghatározó szerepet játszott
a világkereskedelem dinamikájának csökkenése és a protekcionizmus erősödésének irányába mutató
fejlemények. A fejlett gazdaságokban az alacsony kamatkörnyezet és infláció, valamint a likviditásbőség
ellenére is lassult a növekedés üteme, míg a feltörekvő gazdaságok csoportja lényegében változatlan tempóban
bővült, kivéve Kínát, ahol lassult a konjunktúra. Az amerikai monetáris politika újabb év végi szigorítására
megfelelő kommunikációs előkészítés után került sor, így az nem okozott turbulenciát, a likviditásbőség
fenntartásában az Európai Központi Bank bővülő eszközvásárlásai is egyre nagyobb részt vállaltak.
A gazdasági növekedés folytatódott Magyarországon, bár az ütem lassult 2015-höz képest. A növekedés
összetevőit tekintve felhasználási oldalon hangsúlyos maradt a lakossági fogyasztás, míg termelési oldalon
dominánssá vált a szolgáltató szektor súlya. A nemzetközi kamatkörnyezetben és az alacsony inflációs
környezetben a jegybanki élénkítés is új lendületet kapott. A forint euróval szembeni árfolyama viszonylag
stabil maradt, miközben a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe emelkedett, az állampapírhozamok
pedig tovább süllyedtek 2016-ban.

NEMZETKÖZI REÁLGAZDASÁGI FOLYAMATOK
A világgazdaság növekedése 2016-ban 3,1%-ra lassult az előző évi 3,2%-os ütemről, amely 2009 óta
a legalacsonyabb rátát jelenti. Az élénkülés megtorpanásának oka, hogy a fejlett gazdaságok összesített
GDP-növekedési üteme 2,1%-ról 1,6%-ra esett vissza, a feltörekvő és fejlődő gazdaságokra számolt átlagos
növekedési ráta pedig 4,1% maradt. A világkereskedelem bővülésének üteme 2,7%-ról 1,9%-ra, hétéves
mélypontra süllyedt 2016-ban. A protekcionista irányba forduló világgazdaságban a világkereskedelem
lassulásával az előző évek egyik fontos növekedési hajtóereje, a komparatív és kompetitív előnyök további
kiaknázása is szűkült, ami fékezően hatott a világgazdaság bővülésére is.

GDP-NÖVEKEDÉS (ÉV/ÉV, %)
2015

2016

Amerikai Egyesült Államok

2,6

1,6

Kína

6,9

6,7

Eurózóna

2,0

1,7

Németország

1,7

1,9

Csehország

4,5

2,4

Lengyelország

3,9

2,8

Románia

3,9

4,8

Szlovákia

3,8

3,3

Magyarország

3,1

2,0

Forrás: IMF, BEA, Eurostat
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Az inflációs nyomás egyelőre mérsékelt maradt 2016-ban a világgazdaságban és támogatta a fogyasztást.
A fogyasztói árak átlagosan 2,9%-kal nőttek, az ütem 0,1 százalékponttal haladta meg az egy évvel
korábbit. Az árak emelkedését fékezte, hogy éves átlagban tovább süllyedt az olajár (a Brent-típusú kőolaj napi
világpiaci ára átlagosan 43,8 dollár/hordó volt 2016-ban, az egy évvel korábbinál 16,4%-kal alacsonyabb).
Az év során ugyanakkor megtorpant a nyersolaj évek óta tartó csökkenése és drágult a nyersanyag, a 2016 végi
hordónkénti 55,2 dolláros ár 51,6%-kal haladta meg az év elejit. Az olajár stabilizálódása is közrejátszott abban,
hogy az ipari nyersanyagok és az agrárnyersanyagok ára is emelkedett az év során (+12,9%, illetve +1,1%).
A magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró eurózóna a 2016. évi 2,0%-ot követően 1,7%-os
növekedést ért el. A tagállamok zömében bővült a bruttó hazai termék (GDP), csupán Görögországban stagnált
a gazdaság. Termelési oldalon a szolgáltató szektor volt a növekedés motorja, 1,2 százalékponttal hozzájárulva a gazdasági növekedéshez. Az ipar dinamikája lassult és csupán 0,3 százalékponttal támogatta a szektor
a növekedési rátát, míg az agrárium, illetve az építőipar érdemben nem befolyásolta a növekedést. Felhasználási
oldalról az éves szinten 2,6%-kal bővülő bruttó állóeszköz-felhalmozás és az 1,9%-os ütemben bővülő fogyasztás
játszott kiemelt szerepet, utóbbi tíz évvel korábban, 2006-ban ért el ennél gyorsabb dinamikát. Erőteljesen
lassult a külkereskedelem dinamikája: az áru- és szolgáltatás export csupán 2,9%-kal, az import 3,5%-kal nőtt.
A külkereskedelmet nem segítette az sem, hogy júniusban népszavazáson Nagy-Britanniában a lakosság az
ország EU-ból történő kilépése mellett döntött, valamint megrekedtek az európai-amerikai szabadkereskedelmi
tárgyalások. Az eurótérségben a 2016. évi gazdasági növekedéshez a fogyasztás 1,5 százalékponttal, a bruttó
állóeszköz-felhalmozás 0,5 százalékponttal járult hozzá, míg a nettó export 0,1 százalékponttal fogta vissza
a GDP bővülést. A gazdasági növekedésnek köszönhetően egy év alatt 10,9%-ról 10,0%-ra süllyedt a munkanélküliségi ráta az euróövezetben, azonban Görögországban továbbra is 20% felett maradt az állástalanok
aránya. A fogyasztói árakat stabilitás jellemezte, az éves átlagos inflációs ráta a 2015. évi 0,0%-ról 0,2%-ra
emelkedett 2016-ban. A GDP-arányos bruttó államadósság csökkent, a ráta egy év alatt 92,6%-ról 91,5%-ra
mérséklődött, miután a GDP-arányos államháztartási hiány 2,1%-ról 1,7%-ra süllyedt az euróövezet országaiban.
Az eurózóna legjelentősebb súlyú gazdaságának számító Németországban a növekedés lendülete kitartott,
sőt a 2015-ben elért 1,7%-os ütemet 1,9%-os bővülés követte 2016-ban. Az ipar az előző évhez hasonlóan
1,6%-os ütemben nőtt, az építőipar pedig a 2015. évi 0,2%-os csökkenés után 2,8%-os ütemben bővült.
A német gazdaság növekedésében is fokozódott a belső motorok jelentősége: a fogyasztás és a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,5, illetve 2,3%-kal nőtt (0,3, illetve 0,6 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbit),
míg az áru- és szolgáltatás export mindössze 2,6%-kal emelkedett a 2015. évi 5,2%-os dinamika után.
Az Egyesült Államokban csupán 1,6%-kal nőtt a GDP, ami 1,0 százalékponttal maradt el az egy évvel
korábbitól. A lassulás fő oka, hogy a lakossági fogyasztás üteme 3,2%-ról 2,7%-ra süllyedt, a lakossági
beruházások pedig 1,6%-kal estek az egy ével korábbi 5,0%-os növekedés után. Az USA gazdasága egyre
jobban maga mögött tudhatja a válságból való kilábalás időszakát: egyrészt a munkanélküliségi ráta egy
év alatt 5,3%-ról 4,9%-ra süllyedt, másrészt az éves átlagos inflációs ráta az egy évvel korábbi 0,1%-ról
1,3%-ra emelkedett. A válságot követően felborult költségvetési egyensúly konszolidálódása megtorpant:
a GDP-arányos költségvetési hiány 2015-2016 között 3,5-ről 4,1%-ra emelkedett, így a bruttó államadósság
GDP-hez viszonyított nagysága egy év alatt 3,1 százalékpontot emelkedve 108,2%-ot ért el.
2016-ban folytatódott a kínai gazdaság tempójának mérséklődése, a beruházásvezérelt növekedésről
a fogyasztás által hajtott növekedésre való áttérés a GDP bővülés lassulásával járt együtt. A gazdaság
a 2015. évi 6,9% után 2016-ban 6,7%-os ütemben bővült, amely 1990 óta a legalacsonyabb rátának
felel meg. A világkereskedelem meghatározó szereplőjévé vált gazdaságban az áru- és szolgáltatás export
volumene 1,9%-kal nőtt, ami előrelépés az egy évvel korábbi ugyanilyen ütemű visszaesést követően,
azonban töredéke a 2000-2015 között elért, éves átlagban 15,5%-os bővülésnek.
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NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FOLYAMATOK
2016-ban a pénz- és tőkepiacok irányát a világgazdasági konjunktúra tartósságával kapcsolatos várakozások, a világkereskedelem bővülését érintő politikai fejlemények és a globális likviditást befolyásoló
monetáris politikai lépések szabták meg. A nemzetközi piacokon alapvetően a hangulat és a likviditási
helyzet is kedvező maradt 2016-ban, ami felfelé hajtotta az eszközárakat.
Az USA-ban és az eurózónában a monetáris politika iránya összességében továbbra is eltérő maradt.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed korábbi jelzéseinek megfelelően és a piaci várakozásokkal
összhangban decemberben 0,25-0,50%-ról 25 bázisponttal 0,50-0,75%-ra emelte az irányadó rátát.
Az Európai Központi Bank (ECB) ezzel szemben további élénkítő intézkedések mellett döntött. Március
ban a betéti kamatot 10 bázisponttal -0,40%-ra, az alapkamatot 5 bázisponttal 0,00%-ra csökkentette;
az eszközvásárlások havi keretét 60-ról 80 milliárd euróra növelte áprilistól kezdődően, amelybe befektetői osztályzattal rendelkező euróban denominált vállalati kötvények is bekerülhetnek; valamint júniustól
négy célzott hosszú lejáratú finanszírozási műveletet (LTRO) hirdetett meg az intézmény a kereskedel
mi bankoknak. Az ECB decemberben kilenc hónappal kitolta, így 2017 végéig meghosszabbította
az eszközvásárlási programját, ugyanakkor a szűkítés irányába tett első lépésnek tekinthető, hogy a havi
eszközvásárlások volumenét 2017. áprilistól kezdődően 60 milliárd euróra szűkítette.
Június 23-án népszavazásra került sor Nagy-Britanniában, melynek során a szavazók többsége az Európai
Unióból való kilépésre voksolt. A Bank of England az eredmény ismeretében és a szigetország gazdaságának lassulása nyomán augusztusban 25 bázisponttal 0,25%-ra, rekord alacsony szintre csökkentette
az alapkamatot, továbbá a 375 milliárd fontos kötvényvásárlási programját 435 milliárd fontra növelte.
A svájci központi bank nem módosított a monetáris kondíciókon 2016-ban, így a három hónapos bankközi
kamat számára megszabott célsáv (-1,25% – -0,25%) változatlan maradt.
A bankközi kamatlábak közül a 3 hónapos dollár LIBOR az év első felében viszonylag alacsony volatilitás
mellett 0,61-0,69% között mozgott, majd az év második felében a monetáris szigorítással kapcsolatos
várakozások erősödésével, illetve a Fed irányadó rátájának decemberi megemelésével 1,00%-ra, hét és fél
éves rekordszintre emelkedett. Az európai bankközi piacon a monetáris élénkítő intézkedések következtében a 3 hónapos EURIBOR az év eleji -0,13%-ról 2016 végére fokozatosan -0,32%-os szintre süllyedt.
Az eurótérségben folytatódott a vállalati hitelkamatok csökkenése, a legalább 5 éves kölcsönök átlagos
kamatlába a 2015 végi 2,69%-ról 2016. decemberre 2,39%-ra süllyedt. Az euróövezetben a korábbi évek
csökkenését követően stagnált a vállalati hitelek állománya, 2016 végén a vállalati kölcsönök állománya
0,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

BUBOR

Forrás: MNB, ECB, FED, Reuters

EURIBOR

Euróhitel - eurózóna

2016. 12.

2016. 11.

2016. 10.

2016. 09.

2016. 08.

2016. 07.

2016. 06.

BUBOR

2016. 05.

MNB alapkamat

EURIBOR

2016. 04.

ECB alapkamat

Dollár LIBOR

2016. 03.

Fed alapkamat

-1%

2016. 02.

2016. 12.

2016. 11.

2016. 10.

2016. 09.

0%
2016. 08.

-0,50%

2016. 07.

1%

2016. 06.

0,00%

2016. 05.

2%

2016. 04.

0,50%

2016. 03.

3%

2016. 02.

1,00%

2016. 01.

4%

2015. 12.

1,50%

2016. 01.

Bankközi kamatok (3 hónapos) és (minimum 5 éves)
vállalati hitelkamatok alakulása

2015. 12.

Jegybanki alapkamatok és bankközi kamatok
(3 hónapos) alakulása

Forinthitel - Magyarország

Forrás: MNB, ECB, Reuters
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A kulcsdevizák árfolyamának alakulását továbbra is elsősorban a viszonylag kedvező befektetői hangulat,
a monetáris politikai lépések valamint a politikai fejlemények mozgatták. Az euró amerikai devizával
szembeni árfolyama 2016 derekáig jelentős volatilitással ugyan, de folyamatosan erősödött. Ez a tendencia májusban megtorpant, és a Brexit okozta sokkot követően nagyobb ingadozások kíséretében a dollár
az év végéig összességében határozottan erősödött az euróval szemben. 2016-ban összességében a közös
európai deviza a dollárral szemben 2,9%-ot veszített értékéből és 1,05 USD/EUR szinten zárta az évet.
A svájci deviza euróval szembeni árfolyama többnyire a dollár-euró kurzusának mozgását követte 2016-ban,
azaz az év első felében erősödött a közös európai deviza, majd az év második felét a menedékeszköznek
számító alpesi deviza felértékelődése jellemezte. A 2016 végi árfolyam (1,07 CHF/EUR) összességében
a svájci fizetőeszköz 1,4%-os euróval szembeni felértékelődését jelentette.

MAGYARORSZÁGI REÁLGAZDASÁGI FOLYAMATOK
A magyar gazdaság 2013-ban újraindult növekedése folytatódott 2016-ban, a tempó azonban fokozatos lassulást mutat 2014 óta. 2014-ben és 2015-ben 4,0, illetve 3,1%-os ütemben bővült a bruttó
hazai termék, majd 2016-ban 2,0%-kal nőtt a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok
szerint a 2016. év első két negyedévében 1,3%-kal, illetve 2,3%-kal nőtt a gazdaság éves szinten, majd
a következő negyedévekben 2,0, illetve 1,5%-ra mérséklődött a növekedés tempója. A dinamika lassulását
a magyarországi cégek válaszai is visszaigazolták a 2015 őszén végzett, a jövőre vonatkozó kérdéseket is
tartalmazó MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés során. A 2016. évi magyar GDP-adat a tagországok
közötti rangsorban a középmezőnyben foglal helyet, azonban a régiós országok között alacsonynak számít
(Csehország: +2,4%, Lengyelország: +2,8%, Szlovákia: +3,3%, Románia: +4,8%).
A GDP termelési odalát tekintve az agrárium kibocsátása 16,8%-kal nőtt az előző évi alacsony bázis
következtében, az építőiparé 17,9%-kal süllyedt. Az ipar 0,8%-os, a szolgáltató szektor 3,0%-os növekedést
ért el. A szekunder szektor dinamikája jelentősen lassult (-7,4 százalékpont), ezzel szemben a szolgáltató
szektor az egy évvel korábbinál 1,3 százalékponttal gyorsabban bővült, ami elsősorban a belső kereslet
erősödéséből fakadt. A 2016. év egészét tekintve az agrárium, az ipar és a szolgáltató szektor 0,6, 0,2,
illetve 1,6 százalékponttal járult hozzá a gazdasági növekedéshez, míg az építőipar 0,6 százalékponttal
fékezte azt.

százalékpont

Hozzájárulás a magyar GDP növekedéséhez (év/év)
(termelési oldal)
5,0

6%

2,5

3%

0

0%

-2,5

-3%

-5

Mezőgazdaság

Építőipar

2016. III.

2015. III.

2016. I.

2015. I.

2014. III.

2014. I.

2013. III.

2012. III.

Feldolgozóipar

2013. I.

2012. I.

2011. III.

2011. I.

2010. III.

2010. I.

2009. III.

2009. I.

2008. I.

-7,5

2008. III.

6%
-9%

Szolgáltató szektor

GDP-növekedés (jobb t.)

Forrás: KSH, MFB
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Az egy évvel korábbi 3,1%-os növekedés után 2016-ban 4,2%-kal emelkedett a háztartások tényleges
fogyasztása. A fogyasztás dinamizálódását számos tényező segítette, a reálbérek növekedése, az alacsony
szintről csupán az év vége felé emelkedésbe kapcsoló üzemanyagárak, a foglalkoztatás bővülése, valamint
a továbbra is viszonylag erős fogyasztói bizalom. A hitelezés egyelőre nem ad pótlólagos lendületet a fogyasztás bővülésének: a háztartásoknak nyújtott kölcsönök állománya tovább zsugorodott – egy év alatt
5 886,3 milliárdról 5 736,5 milliárd forintra süllyedt (-2,5%).
A magyar gazdaság növekedésének motorját felhasználási oldalról a háztartások fogyasztása és a nettó
export jelentette, amelyek 2,5, illetve 0,6 százalékponttal járultak hozzá a gazdasági növekedéshez.
A közösségi fogyasztás szerepe semleges volt, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,3 százalékponttal fogta
vissza az éves GDP-növekedést.

7,5

7,5%

5,0

5,0%

2,5

2,5%

0,0

0,0%

-2,5

-2,5%

-5,0

-5,0%

-7,5

-7,5%

Bruttó felhalmozás

Nettó export

GDP-növekedés (jobb t.)

2016. III.

2015. III.

Végső fogyasztás összesen

2016. I.

2015. I.

2014. III.

2014. I.
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2012. III.

2013. I.
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2011. III.

2011. I.

2010. III.

2010. I.

-15,0%

2009. III.

-12,5%
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Forrás: KSH, MFB

A hazai külkereskedelmi szektor változatlanul a magyar gazdaság kiemelt húzóereje. Az áru- és szolgáltatás export 5,8, az import 5,7%-kal nőtt éves szinten. Az export dinamikája a régiós átlagnak felelt meg,
és az EU-ban a felső harmadba tartozott. A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege rekord magas
(3 094,3 milliárd forintos) szufficittel zárta az évet.
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Forrás: KSH, MFB
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Az egyes negyedévekben csökkenés jellemezte a bruttó állóeszköz-felhalmozás éves szintű dinamikáját,
a visszaesés 2016-ban az előző évhez képest összességben 15,5%-ot ért el. A bruttó állóeszköz-felhalmozás
GDP-arányos rátája az egy évvel korábbi 22,8-ről 18,9%-ra, régiós átlag alatti szintre csökkent. A magyarországi beruházások volumene 20,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A vállalati beruházásokat
fékezte a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus fejlesztési forrásainak kifutását követően a 2014-2020-as
periódusban elérhető támogatásokig eltelt átmeneti szünet, a Növekedési Hitelprogram révén előbbre
hozott vállalati beruházások, a 2015. évi magas bázis, valamint az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) során a 2015 végén tapasztalt mérséklődő beruházási kedv. A vállalati szektorban 8,9%-kal,
míg a költségvetési szektorban 62,7%-kal süllyedtek a beruházások az előző évhez képest. Szektorális
bontásban az agráriumban, az építőiparban és a szolgáltató szektor ágazatainak többségében csökkent
a beruházások volumene 2015-höz képest, míg a feldolgozóiparban bővülés volt regisztrálható. Az építési
beruházások elmaradtak 2016-ban a gép- és berendezés-beruházások összegétől, miután előbbi 31,7%-kal,
utóbbi 6,6%-kal csökkent az előző évhez képest.
A beruházási tervekben 2014 őszén tapasztalt, majd 2015 őszére tovább fokozódó elbizonytalanodás 2016
végére megállt és nőtt a beruházási kedv, amely várhatóan majd 2017-től érezteti hatását a beruházási számokban. A fejlesztési, bővítési kedv erősödéséhez hozzájárult a vállalatok válaszai szerint az erősödő kapacitáshiány, a piaci értékesítési lehetőségek szélesedése, valamint a különböző beruházási korlátok mérséklődése.
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Forrás: KSH, MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérések

A 15-74 éves korosztályban mért munkanélküliségi ráta 2016-ban 5,1%-ot ért el, ami 1,7 százalékpontos csökkenést jelent 2015-höz viszonyítva. Egy év alatt az aktivitási ráta 1,2 százalékponttal 61,1%-ra
emelkedett, a foglalkoztatási ráta pedig 2,1 százalékponttal 58,0%-ra nőtt. Az alkalmazásban állók száma
2016-ban 2,9%-kal bővült: a versenyszférában 3,4%-os, a költségvetési intézményekben pedig 0,5%-os
volt a létszámemelkedés. A munkaerő iránti igény erősödését mutatta, hogy a 2016. január és december
között bejelentett nem támogatott új munkahelyek száma 3,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit,
míg a támogatott új álláshelyek száma 8,7%-kal esett vissza. Emelkedett a közfoglalkoztatottak száma:
2016-ban havi átlagban 202,5 ezer közfoglalkoztatott kapott munkát a munkaerőpiacon, ami 5,5%-kal
múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó, illetve a nettó átlagbérek 6,1, illetve 7,8%-kal nőttek 2016-ban,
így a nettó keresetek reálértéke a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése révén 7,4%-kal nőtt az egy évvel
korábbi 4,3%-os emelkedést követően.
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Az aktivitási, a foglalkoztatási és a munkanélküliségi
ráta alakulása (15-74 éves népesség)
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Forrás: KSH, MFB

2016-ban is folytatódott a mérlegkiigazítás a magyar gazdaságban. A fizetési mérleg adatok alapján
a magyar gazdaság nettó finanszírozási képessége az utolsó négy negyedév átlagában a GDP 5,5%-át érte el
a külkereskedelmi szufficit és az EU-s transzferek lehívása nyomán többletet mutató tőkemérleg következtében. A GDP-arányos finanszírozási képesség mintegy 2,6 százalékpontot romlott, mivel az új, 2014-2020-as
uniós költségvetési periódusra ráfordulva átmenetileg lassult az uniós források lehívásának volumene.
Az államháztartás GDP-arányos hiánya 2016-ban a GDP 2,0%-a körül alakulhatott. Az államháztartás
bruttó adóssága az előzetes adatok szerint a GDP 74,1%-át érte el 2016 végén – a ráta egy év alatt 0,6
százalékpontot süllyedt.
2016-ban Magyarországon a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal nőttek. A piaci javak átlagosan
0,4%-kal, míg a fogyasztói kosárban közel egyötödös súllyal szereplő szabályozott árú termékek átlagosan 0,2%-kal drágultak. Az olajárak nemzetközi alakulása tovább csökkentette az üzemanyagok árát:
a termékkörben 7,0%-os áresés következett be 2016-ban. A 12 havi fogyasztói árindex hullámzóan alakult
évközben: a januárban éves szinten 0,9%-kal emelkedő fogyasztói árak júliusban 0,3%-kal süllyedtek,
majd decemberben 1,8%-kal emelkedtek éves bázison. Az árindex évközben tapasztalt mozgása jelentős
mértékben az üzemanyagárak hullámzásából fakadt.
A fogyasztói árak éves és havi szintű
változása Magyarországon
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MAGYARORSZÁGI PÉNZPIACI FOLYAMATOK
A külföldi és hazai forrásköltségek szempontjából egyaránt kedvező tendenciák jellemezték a 2016-os évet.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa március és május között a támogató nemzetközi
kamatkörnyezetet kihasználva a deflációs kockázatok enyhítése, valamint a növekedés élénkítése végett
folytatta a kamatcsökkentési ciklust. Az alapkamat március – május között havi 15 bázispontos lépésekben
1,35%-ról 0,90%-ra, új rekordszintre süllyedt. A pénzpiaci kamatok közül a 3 hónapos BUBOR az év
eleji 1,35%-ról év végére 0,37%-ra mérséklődött.
2016-ban csökkentek a magyar állampapírhozamok, a hozamgörbe lefelé tolódott és meredekebbé
vált. A 3, 6 és 12 hónapos diszkontkincstárjegy hozamok 74-78 bázispont közötti mértékben süllyedtek
az év során, az 5 és 10 éves államkötvények referenciahozama 88, illetve 17 bázispontot csökkent és 1,67,
illetve 3,16% volt a hozam 2016 végén. A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe a 2015. évi 43,8%-hoz
hasonló, 33,8%-os emelkedést ért el 2016-ban, s így régiós szinten megőrizte a legdinamikusabb emelkedést produkáló értéktőzsde szerepét.
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) forrásbevonása szempontjából is meghatározó, a magyar államra vonatkozó 10 éves kockázati felár az év eleji 207 bázispontról június elejére fokozatosan 182 bázispontig süllyedt,
majd a Brexit okozta feszültség hatására a hónap végére átmenetileg 229 bázispontra ugrott, végül további
csökkenést követően 167 bázisponton zárta az évet. A nemzetközi hitelminősítők öt év után ismét befektetésre
ajánlott osztályzatba emelték stabil kilátással a magyar államkötvényeket. 2016. májusában a Fitch javított
a magyar szuverén devizaadósság besorolásán, melyet szeptemberben a Standard & Poor’s, novemberben pedig
a Moody’s követett.
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Forrás: MNB, Reuters

A csökkenő jegybanki kamat és a magyar eszközök csökkenő hozamfelára a forintgyengülés irányába
mutatott, ugyanakkor a viszonylag kedvező globális befektetői hangulat, a likviditásbőség, a folyó fizetési
mérleg többlete, a fiskális fegyelem és az ország felminősítése visszafogta azt. Az euróval szembeni kurzus
az év során a 303-319 HUF/EUR sávban mozgott. 2016-ban összességében a forint 1,9%-ot erősödött
az euróval szemben, az évet 309,8 HUF/EUR mellett zárta a kurzus. A keresztárfolyamok változása nyomán
a hazai deviza 2016-ban 1,3%-os ütemben értékelődött le az amerikai dollárhoz viszonyítva, illetve 1,1%-kal
erősödött a svájci frank ellenében. Az év végi árfolyam 293,9 HUF/USD, ill. 288,5 HUF/CHF volt.
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A forint árfolyama az amerikai dollárral,
a svájci frankkal és az euróval szemben
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2016-ban folytatódott a forintban és euróban nyújtott vállalati kamatlábak közötti rés szűkülése. Az 1-5 éves
forint kölcsönök kamatlába átlagosan 2,92%, az ennél hosszabb hitelek kamata 3,15% volt decemberben,
ami 40, illetve 43 bázispontos süllyedést jelent éves szinten, míg az euróban nyújtott 1-5 éves kölcsönök
átlagkamata 24 bázispontot, a hosszabb hiteleké pedig 35 bázispontot csökkent. (2016 decemberében
1,82, illetve 2,08% volt az 1-5, illetve legalább 5 éves euró kölcsönök átlagos kamatszintje.) A régióban
a vállalati forrásköltségek tovább olvadtak és egyre jobban közeledtek egymáshoz. A hazai kamatszint
a régiós átlag szintje alá csökkent: Szlovákiában 2,51%-ot, Csehországban 2,66%-ot, Lengyelországban
3,96%-ot, Romániában 4,29%-ot ért el az 5 évnél hosszabb futamidejű nemzeti valutában nyújtott hitelek
átlagkamata 2016. decemberben. A nem pénzügyi vállalatok hitelállományának visszaesése 2016-ban
határkőhöz érkezett: a magyar bankrendszer vállalati hitelállománya a tranzakciók nyomán 242,6 milliárd forinttal nőtt, az árfolyamváltozást is figyelembe véve pedig csupán 0,2%-kal (12,4 milliárd forinttal) csökkent 2016-ban. Az önkormányzati kölcsönök állománya az állami adósságátvállalást követően
az alacsony bázisról 21,2%-kal (6,6 milliárd forinttal) nőtt.
Az MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés alapján 2016-ban javult a magyarországi vállalatok pénzügyi
helyzete, valamelyest erősödött a forráskereslet. A forrásbevonási kedv élénküléséhez a beruházási kedv
fokozódása is hozzájárult, valamint a válaszok alapján erősödött a hitelkínálat bővülésével kapcsolatos
várakozás is. A dinamikusabb hitelfelvételt ugyanakkor visszafogta, hogy a hitelfelvételi korlátok mérsékelt
erősödését tapasztalták a vállalatok 2015-2016 között a visszajelzések alapján. 2016 őszén a 12 hónappal
korábbi helyzethez hasonlóan a bankok által megkövetelt biztosíték mértéke volt a legfőbb korlátja
a vállalatok hitelfelvételének, melyet a biztosíték típusa és a kamatszint követett.
A magyarországi vállalatok következő 12 hónapra
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A Magyar Fejlesztési Bank által 2009 nyarán indított MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés 2016
őszén tizenharmadik alkalommal készült el. A felmérés célja, hogy a válaszok elemzésével átfogó
képet adjon a magyarországi vállalatokat érintő legfontosabb makrogazdasági és piaci trendekről,
valamint a cégek forrásszerzési és beruházási igényeiről, a vállalatok e téren szerzett tapasztalatairól,
jövőre vonatkozó terveiről és korlátairól. A felmérésben résztvevő vállalatok a hazai vállalati szférát
méret, regionális elhelyezkedés és szektorális megoszlás vonatkozásában egyaránt reprezentálják,
ezért ezeknek megfelelően is lehetőség nyílik következtetések levonására.
A vállalati válaszokra épül az MFB-INDIKÁTOR konjunktúra mutató. Az indikátor négy indexből
(Makrogazdasági-, Piac-, Finanszírozás- és Beruházás-index) és további két alindexből (Belföldés Külföld-alindex) áll, amelyek a vállalatok „egyedi” indexeinek átlagaiból számolt súlyozott
értékek, figyelembe véve a gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás) GDP-hez való
hozzájárulásának arányát. Az MFB-INDIKÁTOR értékét a négy index számtani átlaga adja.
Az indikátor, az indexek, illetve alindexek úgy épülnek fel, hogy azok a felmérésben résztvevő
vállalatok helyzetértékelését és a jövőre (következő 12 hónapra) vonatkozó várakozásait tükrözik.
A felmérés időhorizontja +/- 12 hónap, vagyis a kérdések a felmérés időpontjához képest az elmúlt
egy év változásaira és a következő egy évben várható folyamatokra vonatkoznak. A mutatószámok
értékei 0-100 pontos skálán vannak kifejezve, ahol az 50 pont a változatlanságot, míg az ennél
kisebb érték a romló, a magasabb érték pedig a javuló gazdasági helyzetet és várakozást jelenti.

Az Éves jelentésben szereplő tervadatok eltérhetnek a tényadatoktól.
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A BANK TEVÉKENYSÉGI KÖRE
TEÁOR ’08 6419 EGYÉB MONETÁRIS KÖZVETÍTÉS
TEÁOR ’08 6491 PÉNZÜGYI LÍZING
TEÁOR ’08 6499 MÁSHOVA NEM SOROLT,
EGYÉB PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
CÉGJEGYZÉKSZÁM
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA 01-10-041712
BAF ENGEDÉLY SZÁMA
32/1993.
ÁPTF ENGEDÉLY SZÁMA
973/1997/F
A BANK INFORMÁCIÓS HONLAPJA
www.mfb.hu
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JOGÁLLÁS
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: MFB Zrt. vagy
Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság.
A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított 2001. évi XX. törvény (MFB-törvény), az Alapszabály rendelkezései, valamint
a kormány és a tulajdonos által jóváhagyott stratégia határozzák meg.

TÖRVÉNYI ÉS JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
Az MFB Zrt. egyszemélyes részvénytársaság, amelyben a társaságot megtestesítő részvények kizárólagos,
100%-os tulajdonosa a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti vagyonban tartandó nemzeti vagyon körét felsoroló 2. számú melléklet I. pontja értelmében a magyar állam. A társaságot megtestesítő részvények elidegenítése,
biztosítékul adása semmis. A társaság részvénye másra át nem ruházható. Az MFB Zrt. feladata, hogy
az MFB-törvény 3. §-ában meghatározott tevékenységi körében — az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően — a kormány közép- és hosszú
távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési forrásokat biztosítsa, illetőleg a források biztosításában közreműködjön.
A magyar állam, illetve a kormány céljait jogszabály tartalmazza, vagy kormányhatározat közvetíti
az MFB Zrt. felé. Az MFB Zrt. felett a magyar államot megillető részvényesi (tulajdonosi) jogokat —
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109/A. § a)-b)
pontjai alapján — 2016. július 30. napjától a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: tulajdonosi
jogok gyakorlója) mint az MFB feletti tulajdonosi joggyakorlás tekintetében a kormány kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős tagja gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlója helyett és nevében eljárva a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat 2. c és 3. a pontjai alapján a postaügyért és
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos hozhat alapítói határozatot. Ennek keretében dönt az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjának és elnökének, valamint a vezérigazgatónak
a kiválasztásáról, kinevezéséről, javadalmazásáról.
Az MFB Zrt. köztulajdonban áll. A társaságot a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgtv.) rendelkezéseinek érvényesülése szempontjából
nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaságnak kell tekinteni. A társaság
számára a Kgtv. szabályozza az alábbiakat: a közzétételi kötelezettségeket, az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjainak számát, kinevezésük mikéntjét, a vezető tisztségviselők díjazásának kereteit, a munkavállalók személyi alapbérének, javadalmazásának, teljesítménykövetelményének, felmondási idejének,
az alkalmazható végkielégítés mértékének keretfeltételeit.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2016.
évi XXV. törvény az MFB-törvény első mellékletéből 2016. április 21-ei hatállyal törölte a Hungarofest
Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXVI. törvénnyel
az MFB-törvény 2. §-a szerinti tevékenységi körök módosultak. Ez alapján az MFB Zrt. részt vehet
a közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 1. mellékletben megha16
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tározott gazdasági társaságok, valamint ezen társaságok közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának irányításában, koordinálásában és ellenőrzésében,
valamint ezen társaságok részére szolgáltatást nyújthat. Ehhez kapcsolódóan az MFB-törvény új 3. § (1a)
bekezdése meghatározza az MFB Zrt. által nyújtható szolgáltatások körét.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 8. prioritásban és a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program (GINOP) által finanszírozott kockázati tőkeprogramok keretében létrehozandó kockázati tőkealapok állami tulajdonú ideiglenes befektetési jegyei és befektetési jegyei feletti
tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről szóló 64/2016. (XII. 28.) NFM rendeletben, valamint az Új
Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről szóló 8/2016. (IV. 19.) NFM rendeletben nevesített
tőkeprogramok megvalósítása során keletkező és az állam tulajdonába kerülő befektetési jegyek tekintetében az MFB Zrt. került tulajdonosi joggyakorlóként kijelölésre.
Az MFB Zrt. a tulajdonosi jogokat az MFB-törvény 1. melléklete, valamint az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti társaságokban gyakorolja.

A BANK KÜLFÖLDI SZÁMLAVEZETŐI
Bank Polska Kasa Opieki SA
Citibank National Association
Citibank National Association
Commerzbank AG
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Zürcher Kantonalbank

Varsó, Lengyelország
London, Egyesült Királyság
New York, Amerikai Egyesült Államok
Frankfurt, Németország
Tokió, Japán
Zürich, Svájc

AZ MFB ZRT. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI, TAGSÁGA
• Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE) – Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség
• European Association of Public Banks (EAPB) – Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége
• European Investment Fund (EIF) – Európai Befektetési Alap
• Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) –
Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata
• European Venture Fund Investors Network (EVFIN) – Európai Kockázati Tőkealap Befektetők Hálózata
• European Long-Term Investors Association (ELTI) – Hosszú Távú Befektetők Európai Szövetsége
• International Capital Market Association (ICMA) – Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség
• European Investment Advisory Hub (EIAH) – Európai Beruházási Tanácsadói Hálózat

AZ MFB ZRT. TAGSÁGA A HAZAI SZERVEZETEKBEN
• Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
• Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
• Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
• Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
• Magyar Bankszövetség
• Magyar Forex Társaság
• Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetkezet
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AZ MFB ZRT.
EREDMÉNYEI
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ÁTALAKULÓ GAZDASÁGPOLITIKAI SZEREPKÖR
A Bank 2016-ban megkezdte új középtávú stratégiájának kidolgozását, kitűzte az elérendő stratégiai
célokat és meghatározta az ehhez szükséges pénzügyi, gazdasági és személyi feltételeket. Cél a kormányzati fejlesztéspolitikai irányelveket hatékonyan szolgáló, költségtakarékos, transzparens szervezeti keretek
között működő cégcsoport létrejötte.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK KÖZVETÍTÉSE
A Bank az európai uniós források elosztásában, mint az alapok alapja végrehajtó szervezet feladatait
látja el. Az MFB Zrt. értékesítési hálózatának kialakításáról szóló kormányhatározatnak megfelelően
az ügyfelek 2016 végétől 442 MFB Ponton keresztül igényelhetik a 2014–2020-as programozási ciklus
pénzügyi eszközeit. Az MFB 2016 végéig 10 hitelprogram, valamint 1 kockázatitőke-program felhívását
tette közzé, és megkezdte a hiteligénylések befogadását.

PORTFÓLIÓ-TISZTÍTÁS
A 2015-ben lezárult intenzív portfólió-tisztítási folyamatot követően, kisebb összegben, de 2016-ban is
folyatódott a rossz minősítésű követelések értékesítése, aminek az eredményeként tovább csökkent a nem
teljesítő hitelek állománya.

KAMATKÖRNYEZET
Az MFB Zrt. eredményességére hatással volt az alacsony kamatkörnyezet, a nettó kamatbevétel értéke
nagyságrendileg az előző évi szinten realizálódott.

POZITÍV EREDMÉNY
A Bank a nehéz külső környezeti feltételek mellett is pozitív eredménnyel zárta a 2016. évet. A nettó
kamatkülönbözet és a banküzemi költségek szinten tartása mellett a részesedések után kapott osztalékbevételek jelentősen emelkedtek.
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FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS

20

ÉVES JELENTÉS 2016

21

ÉVES JELENTÉS 2016

22

ÉVES JELENTÉS 2016

23

ÉVES JELENTÉS 2016

24

ÉVES JELENTÉS 2016

25

ÉVES JELENTÉS 2016

26

ÉVES JELENTÉS 2016

27

ÉVES JELENTÉS 2016

28

ÉVES JELENTÉS 2016

29

ÉVES JELENTÉS 2016

30

ÉVES JELENTÉS 2016

31

ÉVES JELENTÉS 2016

32

ÉVES JELENTÉS 2016

MÉRLEG (ESZKÖZÖK
ÉS FORRÁSOK)
ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI
TÉTELEK
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MFB MAGYAR FEJLESZTÉS BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT MÉRLEGÉS
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
adatok millió Ft-ban

MÉRLEG
Eszközök

BÁZIS ÉV
2015. 12. 31.

TÁRGY ÉV
2016. 12. 31.

1.

Pénzeszközök

89 011

92 745

2.

Állampapírok

77 471

96 899

3.

Hitelintézetekkel szembeni követelések

310 952

198 946

4.

Ügyfelekkel szembeni követelések

456 241

513 080

5.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

41 752

47 770

6.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok

83 060

83 036

7.

Részvények, részesedések befektetési célra

912

7 770

8.

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásokban

63 429

59 919

9.

Immateriális javak

1 402

1 683

10.

Tárgyi eszközök

3 418

3 314

11.

Saját részvények

0

0

12.

Egyéb eszközök

131 759

122 859

13.

Aktív időbeli elhatárolások

62 140

69 807

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 321 547

1 294 783
adatok millió Ft-ban

MÉRLEG
Források

BÁZIS ÉV
2015. 12. 31.

TÁRGY ÉV
2016. 12. 31.

1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

369 362

493 248

2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

43 977

56 878

3.

Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség

685 154

523 259

4.

Egyéb kötelezettségek

1 404

3 714

5.

Passzív időbeli elhatárolások

13 719

9 666

6.

Céltartalékok

7 834

7 561

7.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

8.

Jegyzett tőke

114 500

114 500

9.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

10.

Tőketartalék

81 870

81 870

11.

Általános tartalék

495

531

12.

Eredménytartalék (±)

2 785

3 233

13.

Lekötött tartalék

0

0

14.

Értékelési tartalék

0

0

15.

Tárgyévi eredmény (±)

447

323

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 321 547

1 294 783

adatok millió Ft-ban

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

BÁZIS ÉV
2015. 12. 31.

TÁRGY ÉV
2016. 12. 31.

Függő kötelezettségek

141 790

119 371

Jövőbeni kötelezettségek

328 419

300 173

Mérlegen kívüli kötelezettségek

470 209

419 544

Mérlegen kívüli követelések

465 521

441 838
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EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok millió Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS
1.
2.
3.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

BÁZIS
IDŐSZAK
2015. 01. 01. –
2015. 12. 31.

TÁRGY
IDŐSZAK
2016. 01. 01.–
2016. 12. 31.

44 285

41 102

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

32 750

29 231

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)

11 535

11 871

Bevételek értékpapírokból

1 878

5 515

4.

Kapott (járó) jutalék -és díjbevételek

587

303

5.

Fizetett (fizetendő) jutalék - és díjráfordítások

585

324

6.

Pénzügyi müveletek nettó eredménye (6/a-6/b+6/c-6/d)

-278

-3 841

7.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységből

16 590

4 208

8.

Általános igazgatási költségek

6 857

7 801

9.

Értékcsökkenési leírás

525

500

10.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

18 762

3 194

11.

Értékvesztés követelések után és kockázati céltart.képzés a függő és biztos
(jövőbeni) kötelezettségekre

6 540

7 486

12.

Értékvesztés visszaírása köv. után és kockázati céltartalék felhasználása a függő
és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

2 599

2 566

12./A Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke

1 594

28

13.

Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt
és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után

2 900

71

14.

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoltés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való
részvények, részesedések után

742

0

15.

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

-922

1 301

16.

Rendkívüli bevételek

28 849

0

17.

Rendkívüli ráfordítások

26 238

376

18.

Rendkívüli eredmény (16-17)

2 611

-376

19.

Adózás előtti eredmény (±15±18)

1 689

925

20.

Adófizetési kötelezettség

1 192

566

21.

Adózott eredmény (±19-20)

497

359

22.

Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

-50

-36

TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±21±22+23-24)

447

323
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NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT
ÖSSZEÁLLÍTOTT NEM KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI
HELYZET KIMUTATÁS

2016.
december 31.

2015.
december 31.

Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Banknál

93 388

89 438

Hitelintézetekkel szembeni követelések

198 617

311 022

Ügyfelekkel szembeni követelések

520 250

459 061

Értékesíthető értékpapírok

91 435

46 111

Lejáratig tartandó értékpapírok

61 107

77 279

Részesedések

64 596

64 345

Értékesítésre tartott eszköz

82 958

82 958

Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

58 460

54 483

Kockázatkezelési célú pénzügyi eszközök

84

361

Tárgyi eszközök

3 314

3 417

Immateriális javak

1 638

1 402

Tényleges adó követelés

-

238

Egyéb eszközök

116 200

124 194

Eszközök összesen

1 292 047

1 314 309

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

493 390

368 552

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

56 884

43 990

Kibocsátott értékpapírok

524 558

689 867

Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

103

-

Kockázatkezelési célú pénzügyi kötelezettségek

417

1 251

Céltartalékok

549

1 240

Tényleges adó kötelezettség

291

-

Halasztott adó kötelezettség

819

1 300

Egyéb kötelezettségek

6 067

1 967

Kötelezettségek összesen

1 083 078

1 108 167

Jegyzett tőke

114 500

114 500

Tőketartalék

83 696

83 696

Kötelező tartalékok

7 097

7 089

Felhalmozott eredmény

1 152

324

Értékelési tartalék

2 524

533

Saját tőke összesen

208 969

206 142

Kötelezettségek és saját tőke összesen

1 292 047

1 314 309

Függő és jövőbeni kötelezettségek

107 880

129 731
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NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT
ÖSSZEÁLLÍTOTT NEM KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ
JÖVEDELEMKIMUTATÁS

2016. 01. 01 –
2016. 12. 31.

2015. 01. 01 –
2015. 12. 31.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

38 869

44 546

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

(30 783)

(33 294)

Nettó kamatbevétel

8 086

11 252

Kapott jutalékok és díjjellegű bevételek

303

587

Fizetett jutalékok és díjjellegű ráfordítások

(324)

(585)

Nettó jutalék és díj bevétel / (ráfordítás)

(21)

2

Várható hitelezési veszteség utáni értékvesztés képzés

(5 165)

(5 075)

Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztés

(71)

(2 158)

Befektetések értékesítésének/kikerülésének nettó eredménye

-

14

Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
instrumentumok nettó eredménye

(94)

238

Osztalék bevétel

5 515

1 878

Deviza kereskedelem és átértékelés nettó nyeresége

-

538

Egyéb céltartalék felszabadítás, felhasználás

691

1 206

Egyéb bevételek

2 726

5 141

Egyéb működésből származó bevétel

8 932

8 763

Általános és adminisztratív költségek

(10 535)

(11 395)

Deviza kereskedelem és átértékelés nettó vesztesége

(91)

-

Egyéb ráfordítások

(812)

(2 245)

Egyéb működésből származó ráfordítás

(11 438)

(13 640)

Adózás előtti eredmény

229

(604)

Társasági és halasztott adó

607

72

Nettó eredmény

836

(532)

Egyéb átfogó jövedelem
A későbbiekben átsorolásra kerülnek az eredménybe
Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékelése

2 117

(519)

Értékesíthető pénzügyi eszközök átértékeléséhez kapcsolódó halasztott adó

(126)

100

Nettó egyéb átfogó jövedelem

1 991

(419)

Teljes átfogó jövedelem

2 827

(951)
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A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ÉS AZ IFRS SZERINTI
SAJÁT TŐKE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG LEVEZETÉSE

Nettó
eredmény
2016

Saját tőke
2015. 12. 31.

Kötelező
tartalékok

Eredménytartalék

Értékelési
tartalék

Saját tőke
2016. 12. 31

Magyar éves
beszámoló

200 097

323

36

1

-

200 457

Általános tartalék

-

36

-

(36)

-

-

Általános kockázati
céltartalék állomány

6 595

-

(29)

-

-

6 566

Általános kockázati
céltartalék képzés

-

(29)

-

29

-

-

Pénzügyi instrumentumok átértékelésének
hatása

627

(102)

-

-

1 991

2 516

Halasztott adó

(1 177)

607

-

-

-

(570)

Egyedi pénzügyi
kimutatások

206 142

835

7

(6)

1 991

208 969
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AZ ÜZLETI
TEVÉKENYSÉG
ALAKULÁSA
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HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG
A Bank hitelezési tevékenysége:
• hitelprogramok keretében történő folyósításból,
• egyedi hitelkihelyezésből és
• garanciavállalásokból áll.
A Bank 2016-ban 148 milliárd forintot meghaladó értékű hitelkérelemről hozott pozitív döntést, a folyósítások értéke meghaladta a 145 milliárd forintot.
A 2016. évi állományi változásokat a következő táblázat mutatja be1:

adatok millió Ft-ban

Nyitóállomány
2015. 12. 31.

Folyósítás

Törlesztés/
Értékesítés

Devizaárfolyam hatása

Szerződött, de
nem folyósított
Záróállomány
hitel
2015. 12. 31.
2016. 12. 31.

Hitelprogramok

113 257

87 783

-37 460

0

183 580

27 554

Egyedi ügyletek,
kötvények

536 986

57 686

-66 585

-855

527 232

44 134

Összesen

670 243

145 470

-104 045

-855

710 813

71 688

Ebből refinanszírozott
hitel

105 085

2 271

-26 166

0

81 190

18 528

Ebből közvetlen hitel

565 158

143 199

-77 879

-855

629 623

53 160

A táblázatban a refinanszírozási hitelek között (hitelintézetekkel szembeni követelések) mutatjuk ki a pénzügyi vállalkozásoknak kihelyezett hiteleket, azonban a tétel
a számviteli mérlegben az ügyfelekkel szembeni követelések között szerepel. A táblázat tartalmazza továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát is.

1

Hitelprogramok
A Bank 2016 végén három célcsoport számára biztosít hitelfelvételi lehetőséget:
• kis- és középvállalkozások,
• önkormányzatok,
• agrárvállalkozások.
A Bank 2016. évi termékfejlesztési tevékenységének legfontosabb célja, hogy az EU-s pénzügyi eszközökből, illetve saját forrásból kialakított hiteltermékek minél inkább kiegészítsék egymást és együttesen
fedjék le a gazdaságpolitikai prioritásokhoz kapcsolódó finanszírozási igényeket.
Saját forrású hiteltermékek
A Bank az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram 2015. őszi meghirdetését követően 2016-ban sikeresen
lebonyolította a programot (a program várható zárása: 2017. március). A program sikeressége érdekében
új, egyszerűsített hitelbírálati rendszer és informatikai rendszer került kialakításra, és biztosítani kellett
a Bank korábbi üzleti gyakorlatához képest kiemelkedő ügyletszámú termék gördülékeny értékesítését
és banki operációs lebonyolítását. Részben a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, részben a program
üzleti környezetének változásai miatt a termék feltételrendszere az év során többször módosult.
A hitelprogram sikerességét mutatja, hogy 2016. december 31-ig a Bank mintegy 118 milliárd forint
értékben fogadott be 4 479 db hitelkérelmet. Ebből az év végéig 83 milliárd forint már folyósításra is
került, a teljes hitelállomány pedig a program zárásakor várakozásaink szerint meghaladja majd a 110
milliárd forintot.
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Az év során a Bank módosította egyes folyó hitelprogramjainak feltételrendszerét:
• Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3. hitelcéljaként elérhető Patika Hitelprogram
a korábbinál kedvezőbb ügyfélkamattal és az addigi tapasztalatok alapján továbbfejlesztett feltételekkel
került meghirdetésre.
• MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program esetében mind a hazai, mind az európai
uniós jog által támogatott gyakorlat miatt szükségessé vált a Közszolgáltatási szerződés fogalmának
pontosítása.
• Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 megújításáról kormányelőterjesztés-tervezet készült,
emellett a Bank vizsgálja a Program árazási pozícióinak EUR forrás és állami árfolyam-garancia konstrukcióban (beruházási hiteleknél költségvetési kamattámogatás nélkül) történő jelentős javításának
lehetőségeit is.
Európai uniós pénzügyi eszközök
2016. év során — az MFB korábbi hitelprogramjaihoz képest gyökeresen eltérő konstrukciókban —
kifejlesztésre és bevezetésre kerültek a KKV vállalkozások versenyképességét segítő GINOP és VEKOP
pénzügyieszköz-termékek:
• Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram (GINOP),
• Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram (VEKOP).
A termékek kialakítása során minden tekintetben új értékajánlatot, kockázatkezelési és ügyviteli folyamatokat, termék dokumentációs környezetet alakított ki a Bank. Az új termékeket új informatikai rendszer
támogatja, amelynek specifikálása, fejlesztése, tesztelése és módosítása szintén folyamatos és jelentős feladatot jelentett az évben.
A 2016. májusban bevezetett Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú
Hitelprogram (GINOP) igen sikeresnek bizonyult: 2016. december végéig közel ezer ügylet, összesen
61,2 milliárd forint értékben került befogadásra, illetve részben már jóváhagyásra.
A termék májusi bevezetése után egyrészt az Irányító Hatóság jelzései, másrészt az értékesítési tapasztalatok alapján a termék feltételrendszerét és eljárásait az év során több körben módosította a Bank.
2016. során folyamatosan előkészítésre, kidolgozásra és a szakpolitikai felelősökkel, illetve az irányító
hatóságokkal egyeztetésre kerültek az Éves Fejlesztési Keretben szereplő további termékek. Ezek eredményeképpen 2016 végéig az alábbi hiteltermékek kerültek meghirdetésre:
• Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel
• Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitel
• Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel
• Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatását célzó kombinált hitel
• Élelmiszeripari termelési kapacitás bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel
• Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hitel
• Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
• KKV energia hitel
Egyedi kihelyezések
Az MFB 2016-ban összesen közel 45 milliárd forint összegű egyedi hitelkérelmet hagyott jóvá. Az egyedi
hitelek esetében a folyósítások értéke meghaladta az 57 milliárd forintot.
2016-ban a Bank összesen 4,9 milliárd forint bruttó értékű egyedi követelést értékesített döntő részben
az MKK Zrt., néhány esetben piaci szereplő részére.
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Vállalt garanciák és kezességek
Az MFB a hiteltermékek mellett garanciák nyújtásával segítette a vállalkozásokat. Az adott garanciák
állománya 18 milliárd forint volt az év végén, míg a garanciakeretek év végi értéke 7 milliárd forintot tett
ki. Emellett az MFB könyveiben szerepel az MV Zrt. által korábban, a 2007–2013 programozási időszak
során nyújtott kezességek állománya, melynek év végi értéke 19 milliárd forint volt.

AZ MFB PONTOK KIALAKÍTÁSA
Az 1609/2015. (IX. 8.) Kormányhatározat értelmében kiírásra került „Szerződés az MFB Pontok kialakítása és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult.
Az MFB Zrt. és a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított MFB Pont Fejlesztési Konzorcium között
2016. április 20-án aláírásra került a Közvetítői szerződés.
Az országos MFB Pont értékesítési hálózat 2016. november 30-ig kiépítésre került, ezzel 442 MFB
Ponton keresztül elérhetővé váltak az uniós források.

MFB PONT ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE
A Kormány az 1204/2016. (IV.18.) számú Kormányhatározatban döntött az MFB Zrt. értékesítési
hálózatának bővítéséről.
A Kormányhatározat értelmében az MFB Zrt.-nek saját hitelprogramjai és a 2014–2020-as programozási ciklus pénzügyi eszközeinek végső kedvezményezettekhez történő mielőbbi eljuttatása érdekében
országosan, hitelintézeti partnereivel közösen bővítenie kell értékesítési hálózatát.
Az MFB Zrt. „Közvetítői szerződés ’MFB Pont’ elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére, továbbá kiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására” tárgyban részvételi
felhívást tett közzé 2016. november 12-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-en) 2016/S 219399038 számon és 2016. november 16-án a Közbeszerzési Értesítő 132. számában.
A közbeszerzési kiírás értelmében a várható nyertesnek szolgáltatási szerződés keretében legalább 200 db
(maximum +20 db) ’MFB Pont’ elnevezésű értékesítési pontot kell kialakítania és üzemeltetnie.
Az MFB Pontok feladata az uniós, valamint saját forrásból finanszírozott termékértékesítést és hitelgondozást is magában foglaló pénzügyi szolgáltatások teljes körű nyújtása a Részvételi felhívásban rögzítettek
alapján.
A közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredményesen lezárult.
Az ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentáció megküldésre került az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők részére 2017. február 15-én és ezzel elkezdődött az eljárás második,
„Ajánlattételi” szakasza.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Bank Ügyfélszolgálati Irodája 2016-ban összesen 2 643 megkeresést fogadott, amelyek az MFB Zrt.
saját forrású hitelprogramjaihoz, a 2014–2020-as programozási időszak hitelprogramjaihoz, a meghirdetett kormányzati tervekhez, az ezekkel kapcsolatos sajtóközleményekhez, illetve a médiában megjelent
hírekhez kapcsolódtak. A hitelprogramok iránti érdeklődés megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

47%

23%

Vállalkozások
Agrárvállalkozások
Önkormányzatok
Magánszemélyek

12%

Egyéb
1%
17%

AZ MFB SAJÁT FORRÁSÚ HITELEI
Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel és lízing
nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása.
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) a gyógyszertárat
működtető gazdasági társaságok számára a Gyftv.-ben rögzített feltételek mellett 2017. január 1-jei határidővel előírja az 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányad elérését.
Ennek teljesítése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban EMMI) indokoltnak
látta az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3. hitelcéljaként elérhető Patika Hitelprogram
kedvezőbb ügyfélkamattal és a szerzett tapasztalatok alapján továbbfejlesztett, Magyar Gyógyszerészi
Kamarával egyeztetett feltételekkel történő módosítását.
Fentiek céljából EMMI a Kormánynál kezdeményezte a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítását.
E módosítás részletes szabályozását az Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet határozza meg, amelynek 2016.
július 1-jével hatályba lépett rendelkezései alapján a Patika Hitelprogram feltételrendszere az alábbiak

43

ÉVES JELENTÉS 2016

szerint módosult (a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel módosított 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet
a továbbiakban Rendelet):
• az addigi 3,0%-os éves nettó ügyfélkamat 1,5% lett (a költségvetési kamattámogatás emelésével, továbbá új, alacsonyabb mértékű MFB refinanszírozási kamatfelár alkalmazásával),
• az ügyfelenként rendelkezésre álló maximális hitelösszeg 60 millió forintról 150 millió forintra emelkedett,
• gyógyszertáranként 1 helyett legfeljebb 3 gyógyszerész hiteligénylése került biztosításra,
• a gyógyszertáranként igénybe vehető hitelösszeg kiszámításánál — a 2016. július 1-jét megelőzően
hatályos Rendelet 4. mellékletében szereplő, EMMI által korábbiakban kidolgozott elméleti képlet helyett — a hitelcéllal érintett gyógyszertár üzleti terve lett alapul véve a Patika Hitelprogram keretében
hitelt nyújtó pénzügyi intézmény által (ezzel jelentős mértékben egyszerűsítve a hitel igénybevételét),
• az ugyenezen Patika Hitelprogramban korábban (2013. július 1-je és 2016. július 1-je között) létrejött
hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás kiváltható lett, (így a módosítás miatti kedvezőbb árazás
elérhetővé vált a régebben szerződötteknek is).
Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program kedvezményes kamatozású hitelés lízinglehetőséget biztosít a közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztésére, új és használt eszköz
beszerzésére, használt jármű felújításának, valamint jegykezelő rendszer bevezetésének finanszírozására.
2016-ban e finanszírozási program továbbfejlesztésre került azért, hogy meg tudjon felelni azon gyakorlatnak, amely szerint helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést már nemcsak közvetlenül az önkormányzat, hanem — külön jogszabályban megjelölt — közlekedésszervező is köthet
a közszolgáltatóval.
Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 célja, hogy kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és a véglegesen elismert termelői szervezetek
részére. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 forrást nyújt a mezőgazdasági termelés versenyképességének javításához, jó minőségű termékek előállításához, míg az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 feladata az élelmiszeripari ágazat versenyképességének javítása érdekében forrás
biztosítása az élelmiszeripari vállalkozások forgóeszköz-finanszírozásának elősegítése céljából.
E hitelprogramok keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások a vonatkozó FM
rendeletekben meghatározott mértékű kamattámogatás igénybevételére jogosultak, ennek mértéke
• általánosan a hitelkamat legfeljebb 60%-a, de nem haladhatja meg az évi 4%-ot, aminek eredményeként
e programok esetében a nettó ügyfélkamat mértéke akár 2%/év alatti is lehet,
• speciálisan a 2016-ban fagykárt szenvedett, ültetvénnyel rendelkező mezőgazdasági vállalkozások
számára az
- MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-ban és
- MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020-ban
a hitelkamat 100%-a a kárt szenvedett településeken.
2016-ban a Bank új megállapodásokat kötött a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban MVH) az MFB Agrárforgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram 2020, és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 tekintetében az ügyfelek szabad
csekély összegű támogatási kerete ellenőrzésének menetére, az MVH és MFB közötti feladatmegosztásra vonatkozóan. E megállapodások szükségessé tették ezen hitelprogramok termékdokumentációjának
átdolgozását.

44

ÉVES JELENTÉS 2016

Az MFB a Kormány 1666/2015. (IX. 21.) számú és az 1765/2015. (X. 16.) számú határozatának
megfelelően 2015-ben megkezdte az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram kidolgozását. A gyorsan
népszerűvé vált hitel egyszerűsített hitelbírálati eljárás alapján, hosszú lejáratú, kedvező kamatozású
hitellehetőséget nyújtott az árverés útján, illetve elővásárlási joggyakorlás révén a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől földet vásárló földműves őstermelők, valamint egyéni vállalkozók számára ügyletenként
és ügyfelenként minimum 3 millió forint és maximum 300 millió forint összegben.
Az MFB a hitelprogram értékesítésével a Budapest Bank Zrt.-t mint kiemelt közvetítőt bízta meg.
A Hitelprogram végrehajtásának részletes szabályait tartalmazó Eljárási Rend 2016-ban többször
továbbfejlesztésre került egyrészt a földárverések második, illetve harmadik szakaszának kormányzati
meghirdetése, másrészt a lebonyolítás gyakorlati tapasztalatai alapján a folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása érdekében.
Az MNB 2016. december 5-én az NHP3-ban a kölcsönszerződések megkötésének, benyújtásának
és a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatásnak a határidejét 2017. március 31. napjáig meghosszabbította. Ehhez igazodva az MFB a hitelprogram igénybevételére vonatkozóan a hitelkérelmek befogadására
nyitva álló határidőt 2017. március 20. napjáig hosszabbította meg, míg a hitelszerződések megkötésének
határidejét 2017. március 28. napjára módosította.
Az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram keretében 2016. december 31-ig 118 milliárd forint összegű
hitelkérelem került befogadásra, a jóváhagyott hitelek összege közel 100 milliárd forint volt, míg folyósításra 83 milliárd forint került.
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REFINANSZÍROZÁSI KAMATFELÁRAK
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) az alábbi MFB
refinanszírozási kamatfelárakat alkalmazta 2016. január 1-jétől.

Finanszírozási program

Refinanszírozási kamatfelár

Élő programok

megnevezése

mértéke (%/év)

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

RKV

1,50

Patika Hitelprogram

RKP

3,50

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

RKK1
RKK2
RKK3

1,50
2,75
1,50

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

RKAF

2,00

RKO1

1,50

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program (lezárult 2014. december 31-én)

RKV

1,50

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram (átalakítva 2012. június 13-án)

RKK

2,50

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program
(lezárult 2014. december 31-én)

RKO1
RKO3

1,50
0,50

„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési
Hitelprogram (lezárult 2012. április 6-án)

RKO1
RKO2
RKO3

1,50
1,50
0,50

Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Kötvényfinanszírozási Program (lezárult 2013. dec. 31-én)

RKO1
RKO3

1,50
0,50

Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram (lezárult 2014. december 31-én)

RKA

3,00

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram (lezárult 2014. december 31-én)

RKF

3,00

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram (lezárult 2014. december 31-én)

RKF2

3,00

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram (lezárult 2012. október 31-én)

RKF3

4,20

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram
(lezárult 2014. december 31-én)

RKT

3,00

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram
(lezárult 2014. december 31-én)

RKÉF

3,30

MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020
MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020
MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020
Lezárt programok
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EURÓPAI UNIÓS GINOP ÉS VEKOP PROGRAMOK
Az EU programozási időszakok lezárása speciális feladat a nemzeti intézményrendszerek
számára, amely a fennálló kötelezettségvállalások pénzügyi rendezésére vonatkozik. A Bizottság
a zárás alapján teljesíti a hátralévő kifizetéseket, illetve intézkedik a tagállamoknak indokolatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséről. A zárási feladatokat alapvetően a programokért felelős
Irányító Hatóságok (IH) koordinálják, mindazonáltal az MFB-nek mint a 2007–2013-as programok forráskezelőjének is jelentős feladata van a zárás kapcsán: az ún. pénzügyi eszközöknél
a zárási feladatok ellátása az MFB feladata. Az EU Kompetencia Központ Igazgatóság (EUKKI) elkészítette és folyamatosan egyezteti mind az EUTAF, mind az IH munkatársaival a nyilvántartási rendszerének
adatait és a zárási dokumentumot.
2016. év folyamán az EU Kompetencia Központ Igazgatóság az európai uniós forrásból finanszírozott
pénzügyieszköz-termékek esetében a termékek kialakításához szükséges intézményi egyezetéseket lefolytatta,
aminek eredményeképpen elkészültek a pénzügyi eszközök bevezetéséhez szükséges termékkoncepciók
és 2016 végéig a lakossági energia és a foglalkoztatási termék kivételével valamennyi hitel- és kombinált
hitel-termék meghirdetésre került. A termékek fejlesztésével párhuzamosan kialakításra kerültek a lebonyolítást lehetővé tevő ügyviteli folyamatok is, illetve a kapcsolódó IT specifikáció.
Felhívás kódja

Felhívás megnevezése

Meghirdetés

Benyújtás

GINOP-8.3.1-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének
növelése célú Hitelprogram

2016. 05. 19.

2016. 05. 19.

VEKOP-1.2.3-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének
növelése Pest megyében Hitelprogram

2016. 09. 13.

2016. 10. 15.

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

2016. 12. 07.

2017.02.15.

GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

2016. 12. 07.

2017. 02. 15.

GINOP-8.1.1-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

2016. 12. 07.

2017. 02. 28.

GINOP-8.4.1/B-16

KKV energia hitel

2016. 12. 07.

2017. 02. 28.

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

2016. 12. 07.

2017. 03. 01.

GINOP-3.1.2-8.2.4-16

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-,
kis- és középvállalkozások által előállított termékek és
szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való
belépésének támogatása

2016. 12. 07.

2017. 03. 08.

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

2016. 12. 07.

2017. 03. 08.

GINOP-3.2.4-8.2.4-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások,
IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének
támogatása

2016. 12. 07.

2017. 03. 08.

GINOP-4.1.1-8.4.4-16

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

2016. 12. 07.

2017. 03. 16.

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a
közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

2016. 12. 07.

2017. 03. 16.
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Az EUKKI EU Jog és Megfelelőség Osztálya aktív szerepet vállalt az Irányító Hatóság és az MFB között
létrejött, GINOP és VEKOP pénzügyi eszközeinek végrehajtásáról szóló Finanszírozási Szerződések
többszöri módosításában és végleges formába öntésében.
Az EUKKI részt vesz a 150 millió forint feletti hitelügyletek véleményezésében, biztosítva az érintett
ügyletek állami támogatási és uniós pénzügyi eszköz szabályoknak való megfelelőségét.
Az EUKKI szabálytalanságkezeléssel foglalkozó területe végzi a gyanúbejelentések alapján a vizsgálatokat.
Az EUKKI a 2016. évben a következő bontásban végzett jogosulatlan forrásfelhasználás vizsgálatokat:
2016. június 30-ig 124, 2016. december 31-ig 115, azaz összesen 239 lezárt vizsgálat került megküldésre.
Az EUKKI részt vett továbbá jogosulatlan forrásfelhasználással érintett ügyletek jogorvoslati kérelmének
felülvizsgálatában, észrevételezésében, valamint szükség esetén közreműködött a nyomozó hatóságok
munkájában.
2016-ben az EUKKI részt vett az ellenőrző szervek (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
Irányító Hatóságok) által végzett auditok koordinációjában, a 2015. évi külső ellenőrzésről készült jelentéstervezetek megállapításainak észrevételezésében.

FORRÁSBEVONÁS
Az MFB Rt-ről szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) a) bekezdése alapján az állam a központi költségvetés
terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából igénybe
vett hitelekből, felvett kölcsönökből, kibocsátott kötvényekből, felvett betétekből, továbbá a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási költségeiből az MFB Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. számú törvény 47. § (1) bekezdése
a kezességvállalás maximális összegét 2016. évre 1 900 milliárd forintban állapította meg.
Az MFB Zrt. forrásbevonási tevékenységének célja 2016-ban is az eszközoldali tevékenység és a lejáró
adósságelemek által meghatározott forrásigény biztosítása volt. Ezért az MFB Zrt. fenntartotta kapcsolatait
a nemzetközi és nemzeti fejlesztési intézményekkel, továbbá a külföldi és belföldi piaci partnerekkel annak
érdekében, hogy igény esetén többféle instrumentummal tudjon forrásokhoz jutni.
2016-ban az MFB Zrt. 19 999 940 000 forint összegben vont be közép- és hosszúlejáratú idegen forrásokat.
Az MFB Zrt. 2016. november 30-án forgalmazói megállapodásokat kötött 8 belföldi hitelintézettel.
A megállapodások alapján a Bank 2 éves időtartam alatt forintban denominált kötvényeket hoz nyilvánosan forgalomba a Budapesti Értéktőzsdén lebonyolítandó aukciók keretében. Az aukciós ajánlattevő
feladatait az OTP Bank Nyrt. látja el. A kötvényeket a Bank bevezeti a Budapesti Értéktőzsdére. 2016.
évben az alábbi kötvénykibocsátás valósult meg:
elnevezés

összeg (HUF)

lejárat

ISIN

MFB201906/1 Kötvény

19 999 940 000

2019. 06. 24.

HU0000357272
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COMPLIANCE
A nemzetközi és a hazai előírásoknak, ajánlásoknak megfelelően Bankunk a compliance kockázatok feltárására és kezelésére önálló szervezeti egységet működtet (Compliance Igazgatóság), amely a compliance
kockázatkezelési módszertan, a compliance alapszabály, valamint a compliance munkaterv alapján látja el
feladatát. A compliance alapszabály célja, hogy megalapozza a Bankra vonatkozó compliance tevékenység
kereteit, a compliance fogalmát, célját, a compliance funkció feladatait és hatáskörét.
Az általános compliance felelősségek mellett (pl. pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése,
etikai és magatartási szabályok betartása, piaci visszaélések megelőzése, összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályoknak való megfelelés biztosítása) a Compliance Igazgatóság további operatív feladatokat is ellát
a Bank 2007–2013 és 2014–2020 programozási időszak EU-s forráskezelési tevékenységét érintően,
elsősorban a jogosulatlan forrásfelhasználások kezelésével, szabálytalanságkezeléssel, kifogáskezeléssel,
valamint az EU-s összeférhetetlenségi szabályok betartásával összefüggésben.
A Compliance Igazgatóság évente átfogó jelentést készít a Bank compliance tevékenységéről és helyzetéről,
amely magában foglalja a compliance kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, elemzését, a szükséges
intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek eredményeinek nyomon követését. Az átfogó jelentést a Bank
Igazgatósága hagyja jóvá. Nem megfelelés esetén a Compliance Igazgatóság rendszeresen tájékoztatja
a felső vezetést a feltárt hiányosság körülményeiről és a megoldására tett intézkedések státuszáról.

KOMMUNIKÁCIÓ, TÁMOGATÁS, ÖSZTÖNDÍJ
Kommunikációs stratégia
Az MFB Zrt. marketing-kommunikációjának legfontosabb célja a Bank szerepének bemutatása a magyar
gazdaság fejlesztése terén, valamint az MFB üzleti céljainak támogatása a folyamatosan bővülő vállalati,
illetve lakossági hitelprogramjainak megismertetése, a megfelelő célcsoportok minél hatékonyabb elérése
révén. A Bank elsősorban a hagyományos PR-kommunikáció eszközeivel élt, de jelentős szerep jutott az
eseménymarketingnek is.
2016 januárja és decembere között az MFB Zrt. és cégei 12 731 megjelenést értek el a médiában,
az összesített médiahatás-index 1 116 583 pont lett. A tárgyidőszakban az összesített súlyozott polaritás
a következőképpen alakult: 38% pozitív, 58% semleges, 4% pedig negatív médiaképpel rendelkezett.
A súlyozott polaritásmutató +0,30.
A www.mfb.hu, a hivatalos honlap változatlanul fő csatornája a Bank és a partnerintézmények közti
szakmai kapcsolattartásnak.
Támogatások, társadalmi szerepvállalás
Az MFB társadalmi felelősségvállalásának fontos szempontja, hogy támogatásaival minél szélesebb kört
érjen el. 2016-ban a Bank összesen 52 támogatást nyújtott, amelyek között kiemelt volt a zeneművészeti és egyéb kulturális tevékenységek és a sport támogatása. Társadalmi szerepvállalásra 371 623 010
forintot fordított az MFB Zrt., ebből 70 millió forintot zeneművészeti tevékenységre; egyéb kulturális
tevékenységre 64,6 millió forintot. Sportcélokra 62,5 millió forint finanszírozást adott a Bank. Jelentős
összeggel támogattunk karitatív tevékenységeket, gyermekek, diákok, iskolák oktatási céljait, ösztöndíjakat,
szakmai rendezvényeket, programokat, egészségügyi célok megvalósítását, kiadványok megjelentetését,
hagyományőrzést.
49

ÉVES JELENTÉS 2016

Támogatott cél

Összeg (Ft)

Zeneművészet

70 000 000

Egyéb kulturális célok

64 600 000

Sport

62 500 000

Egyéb karitatív célok

49 400 000

Gyermekek, diákok, iskolák, oktatás támogatása, ösztöndíjak

44 825 450

Szakmai rendezvények, programok

44 484 400

Egészségügyi célok

29 813 160

Kiadványok, könyvek, albumok megjelentetése

5 000 000

Hagyományőrzés

1 000 000

Kiállítás, múzeumok, galériák, gyűjtemények

-

Színművészet

-

Filmművészet

-

Összesen

371 623 010

Ösztöndíjprogramok
Az MFB Zrt. 2016. év folyamán is folytatta a „Praktikum” ösztöndíjprogramot. Az Ösztöndíj Bizottság
olyan nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező, szakirányú képzésben résztvevő egyetemistákat,
főiskolásokat választott, akik a pályázatban kiírt előfeltételeknek megfelelnek, és a szakmai gyakorlatukat
a Bank keretei között kívánják eltölteni.
Az év folyamán 38 hallgató részesült az ösztöndíjban, 2016. december 31-én 12 gyakornok segítette
a Bank munkáját. A program költsége 2016. évben 12 064 500 forint volt.
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AZ MFB CSOPORT
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AZ MFB ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁBA
LEÁNYVÁLLALATKÉNT TELJESKÖRŰEN BEVONÁSRA KERÜLŐ
TÁRSASÁGOK ÉS TŐKEALAPOK LISTÁJA
Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.
FŐGÁZ CNG Kft.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
Fővárosi Gázművek Zrt.
Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
KAPOS CNG Kft.
MFB Fejlesztési Tőkealap (MFB FTA)
MFB Innovációs Tőkealap (MFB ITA)
MFB Invest Zrt.
MFB Növekedési Tőkealap (MFB NTA)
MFB Zöldgazdasági Tőkealap (MFB ZTA)
MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
MMBF Földgáztároló Zrt.
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

A KÖZVETLEN TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS ALATT ÁLLÓ
TÁRSASÁGOK ÉS TŐKEALAPOK LISTÁJA
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
ABC Kockázati Tőkealap
AJH Növekedési Kockázati Tőkealap
Bonitás Kockázati Tőkealap
CenTech Új Magyarország Kockázati Tőkealap
Conor Seed Capital Kockázati Tőkealap
Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap
Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap
DBH Investment Kockázati Tőkealap
Dinamo Ventures Kockázati Tőkealap
Euroventures IV Ideiglenes Kockázati Tőkealap
Finatech I. Kockázati Tőkealap
Finext Startup Kockázati Tőkealap
Forte Kockázati Tőkealap
Garangold Kockázati Tőkealap
GRAN Kockázati Tőkealap
Kairos Magvető Kockázati Tőkealap
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Kairos Növekedési Kockázati Tőkealap
Morando Kockázati Tőkealap
OTP Kockázati Tőkealap I.
PBG FMC Tőkealap
Perion 2013. Kockázati Tőkealap
Primus III Ideiglenes Kockázati Tőkealap
Prosperitás Profit Közös Növekedési Kockázati Tőkealap
Prosperitás Proseed Közös Magvető Kockázati Tőkealap
Tőkepartner Kockázati Tőkealap
Valor Capital Közös Zártvégű Kockázati Tőkealap
Venturio 2013. Kockázati Tőkealap
X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap
X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap
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AZ MFB ZRT. IGAZGATÓSÁGA 2016-BAN
2016. január 1-jétől 2016. július 31-ig
Lontai Dániel elnök
Nagy Csaba belső tag
Pap Gyula belső tag
Várady György belső tag
dr. Nagy Gábor külső tag
dr. Bohács Zsolt külső tag
dr. Varga István külső tag
2016. augusztus 1-jétől 2016. november 11-ig
Nagy Csaba elnök
Pap Gyula belső tag
Várady György belső tag
dr. Nagy Gábor külső tag
dr. Bohács Zsolt külső tag
dr. Varga István külső tag
2016. november 11-től 2016. november 14-ig
Bernáth Tamás belső tag
dr. Lélfai Koppány belső tag
Pap Gyula belső tag
Várady György belső tag
dr. Kovács Mónika külső tag
dr. Nagy Gábor külső tag
dr. Bohács Zsolt külső tag
dr. Varga István külső tag
2016. november 15-től 2016. november 16-ig
Bernáth Tamás elnök
dr. Lélfai Koppány belső tag
Pap Gyula belső tag
Várady György belső tag
dr. Kovács Mónika külső tag
dr. Nagy Gábor külső tag
dr. Bohács Zsolt külső tag
dr. Varga István külső tag
2016. november 17-től 2016. december 31-ig
Bernáth Tamás elnök
dr. Lélfai Koppány belső tag
dr. Kovács Mónika külső tag
Várady György belső tag
dr. Nagy Gábor külső tag
dr. Bohács Zsolt külső tag
dr. Varga István külső tag
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AZ MFB ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 2016-BAN
2016. január 1-jétől 2016. július 21-ig
dr. Halasi Tibor, a Felügyelőbizottság elnöke
Kalocsai Attila, a Felügyelőbizottság tagja
Lipcsei János, a Felügyelőbizottság tagja
dr. Németh Krisztián, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
Gönczy Ervin, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
2016. július 22-től 2016. szeptember 26-ig
dr. Halasi Tibor, a Felügyelőbizottság elnöke
Kalocsai Attila, a Felügyelőbizottság tagja
dr. Németh Krisztián, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
Gönczy Ervin, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
2016. szeptember 27-től 2016. november 10-ig
Kalocsai Attila, a Felügyelőbizottság tagja
dr. Németh Krisztián, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
Gönczy Ervin, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
2016. november 11-től 2016. december 22-ig
Kalocsai Attila, a Felügyelőbizottság tagja
Nagyné Maros Katalin, a Felügyelőbizottság tagja
dr. Németh Krisztián, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
Gönczy Ervin, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
2016. december 22-től
dr. Halasi Tibor, a Felügyelőbizottság elnöke
Nagyné Maros Katalin, a Felügyelőbizottság tagja
dr. Uszkay-Boiskó Sándor, a Felügyelőbizottság tagja
dr. Németh Krisztián, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
Gönczy Ervin, a Felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött

AZ MFB ZRT. VEZETÉSE
2016. DECEMBER 31-I ÁLLAPOT SZERINT
Bernáth Tamás elnök-vezérigazgató
dr. Lélfai Koppány vezérigazgató-helyettes
dr. Simon Katalin vezérigazgató-helyettes
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