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Köszöntő
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A Magyar Fejlesztési Bank a 2010. évi változások
nyomán átalakult struktúrával, gyakran változó
feltételek között végezte tevékenységét. Az európai
gazdasági környezet alakulása, az elhúzódó pénzügyi és reálgazdasági válság kedvezőtlen külső
körülményeket teremtett Magyarország számára.
A nehézségek Bankunk mindkét stratégiai feladatkörében éreztették hatásukat. Mint állami tulajdonosi
joggyakorlók a ránk bízott vagyonnal jól gazdálkodtunk, a felügyeletünk alatt álló társaságok minden nehézség ellenére eredményes évet zártak. A hitelintézeti
tevékenységet a szűkülő lehetőségek több oldalról is
szorították. A bankszektor vállalati és önkormányzati
hiteleinek állománya számottevően csökkent, így Bankunk még növelte is a szférán belüli szerepét. A felelős hitelezés
elveit betartva a benyújtott hitelkérelmek közül 260 milliárd forintnyit tudtunk befogadni, és 182 milliárdot folyósítottunk ténylegesen.
A Bank működését már 2011 végére ésszerűsítettük. 2012-ben a biztonságos működést szem előtt tartva szigorú, költségtakarékos gazdálkodást folytattunk, a banküzemi költségek összege mindössze 3%-kal nőtt
úgy, hogy az áfakulcs 2012. évi emeléséből keletkező többletkiadás a Bankot terhelte. A költségtervet a Bank
betartotta, előirányzott költségkereteit nem lépte túl, sőt a tervezettekhez képest mind a személyi, mind a dologi
kiadásokban jelentős megtakarítást értünk el.
Az MFB eredményes esztendőt zárt. Az Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt. térítésmentes átadásától, továbbá
az értékvesztés és céltartalék képzések/visszaírások eredményhatásától megtisztított adózás előtti eredmény pozitív,
értéke meghaladja a 21 milliárd forintot. A Bank 2012. évi adózás előtti vesztesége 17,1 milliárd forint, amely egyrészt az
Eximbank és a MEHIB részvényeinek térítésmentes átruházásából (13,4 milliárd forint rendkívüli ráfordítás), másrészt a
gazdasági válság miatt egyes ügyletekre pótlólagosan elszámolt értékvesztésekből (25,1 milliárd forint) keletkezett.
Az Alapító engedélyezte a tőketartalék terhére a negatív eredménytartalék megszüntetését. Az átcsoportosítást
a Bank szeptember végével végrehajtotta. Mindez azt jelenti, hogy a 2010 előtti gazdálkodásból származó pénzügyi
terheket, problémákat a Bank kétévnyi erőfeszítések árán immár elfogadható mértékűvé apasztotta, és ezzel megnyílt
az út az emelkedő pályára állás előtt.
Elmondhatjuk, hogy sikerült megbirkózni a nehéz
örökséggel. Az MFB a nemzetközi gazdasági klíma
változásainak függvényében 2013-tól mind erőteljesebb mozdonya lesz a magyar gazdaságnak.

Baranyay László
elnök-vezérigazgató
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A világgazdasági válságból való kilábalás 2012-ben megtorpant, a növekedés üteme még az amúgy
dinamikusan bővülő BrIc-országokban is lassult, az eurózóna gazdasága visszaesett. A monetáris élénkítések újabb hulláma legfeljebb mérsékelte, de megállítani nem tudta a lassuló gazdasági dinamikát.
A magyar gazdaság belső növekedési motorjai (a fogyasztás és a beruházások) továbbra sem indultak be,
a külső környezet kedvezőtlenné válása és az agrárium teljesítményének visszaesése miatt Magyarország
2012-ben ismét recesszióba került.

N E M Z E T KÖZ I G A Z DA S ÁGI FOLYA M ATOK
A világgazdasági növekedés 202-ben jelentősen lassult mind a fejlett, mind a feltörekvő régiókban:
a világkereskedelem bővülése elmaradt a hosszú távú átlagos szinttől, az eurózónában recesszió alakult ki,
a BRIC-országokban (Brazília, Oroszország, India, Kína) és Japánban is számottevően visszaesett a növekedés üteme. Egyedül az Egyesült Államokban nem
vált W alakúvá a gazdasági növekedés grafikonja,
GDP-növekeDés (év/év, %)

az ún. fiscal cliff (költségvetési szakadék) azonban a tengerentúlon is jelentős bizonytalanságot

2011

2012

okozott. Emellett az eurózóna adósságválságának

USA

1,8

2,2

újabb és újabb hullámai, valamint a geopolitikai

KínA

9,3

7,8

kockázatok (iráni, szíriai helyzet, izraeli–palesztin

EUrózónA

1,4

-0,6

konfliktus) kiszámíthatatlansága egyaránt kedve-

némEtorSzág

3,0

0,7

zőtlenül befolyásolták a gazdasági szereplők vára-

CSEhorSzág

1,9

-1,3

kozásait globális szinten, ami erőteljesen kihatott a

LEngyELorSzág

4,3

2,0

romániA

2,2

0,7

SzLováKiA

3,2

2,0

Magyarország

1,6

-1,7

beruházási és fogyasztási döntéseikre.
202-ben negyedévről negyedévre egyre
gyorsabb ütemben zsugorodott az eurózóna
GDP-je: az I. negyedévben 0,%, a II. negyed-

Forrás: Eurostat, IMF

évben 0,5%, a III. és IV. negyedévben pedig
0,6%, illetve 0,9% (év/év) volt a visszaesés mértéke.

Az összességében 0,6%-os csökkenést a lelassult globális konjunktúra mellett az adósságválság okozta bizonytalanság (202-ben Spanyolország is mentőcsomagra szorult a bankrendszer tőkehelyzetének
stabilizálása érdekében), a tagállamok között tovább erősödő divergencia, valamint a szigorú fiskális
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politika negatív prociklikus hatásai okozták. A munkanélküliségi ráta rekordszintre, ,4%-ra ugrott.
Mindez erőteljesen visszafogta a vállalati beruházásokat és a lakossági fogyasztást egyaránt: a bruttó
állóeszköz-felhalmozás 4,%-kal, míg a háztartások fogyasztási kiadásai ,3%-kal estek vissza.
A monetáris unió gazdasági motorjának számító Németország a továbbra is erős belső fundamentumok
ellenére, a globális kereslet mérséklődése miatt 202-ben már nem tudta függetleníteni magát az eurózóna súlyosbodó problémáitól, így a GDP-bővülési üteme itt is számottevően lelassult (a 20.

A GDP AlAkulásA euróPábAn (2005=100%)

évi 3,0% után 202-ben csupán 0,7%-kal nőtt a
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110%
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90%
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80%

80%

német gazdaság). A bizonytalan környezetben
a német vállalatok visszafogták beruházásaikat,
ennek eredményeként a bruttó állóeszköz-felhalmozás 202-es 2,5%-os visszaesésével már
összességében elmarad az öt évvel korábbi (2007-es)

■ írország

■ görögország

■ franciaország

■ spanyolország

■ olaszország

2012

2011
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szinttől. Ezt ellensúlyozni tudta a lakossági
fogyasztás bővülése (+0,6%), ami a rekord alacsony
munkanélküliségi rátának (5,5%) és az emelkedő

■ németország

béreknek volt köszönhető.

■ portugália

Az USA gazdasága a 20-es ,8%-os növekeForrás: Eurostat

dést követően 202-ben 2,0%-kal bővült, ami különösen az eurózóna recesszióba süllyedésével és a

globális konjunktúra lendületvesztésével összevetve számít jó teljesítménynek. Az ingatlanpiac az élénkülés jeleit
mutatta, az ingatlan-hitelállomány az év második felében mérsékelt ütemben nőtt. Ez valamelyest ellensúlyozni
tudta a gépberuházások visszaesését, ami a globális kereslet mérséklődésének és a politikai (költségvetési) kockázatoknak volt betudható. A munkaerőpiaci folyamatok javulása megtorpant, a munkanélküliségi ráta 8,0%
körül alakult 202-ben. A foglalkoztatás bővülése a magánszektorban alig haladta meg a demográfiai okokból
szükséges havi 90–00 ezer új állást. A munkaerőpiac lassú talpra állását jól jelzi, hogy Barack Obama elnök első
és második megválasztásakor is ugyanannyi foglalkoztatott volt nyilvántartva az Egyesült Államokban.
A GDP bővülési üteme 999 óta nem látott szintre, 7,8%-ra lassult 202-ben Kínában. Ezt elsősorban
a beruházások és a nettó export GDP-hez való hozzájárulásának visszaesése okozta, amit az emelkedő béreknek és bővülő foglalkoztatásnak köszönhetően növekvő lakossági fogyasztás nem volt képes ellensúlyozni.
A kínai termékek iránti külső kereslet csökkenése elsősorban az eurózóna recessziójára vezethető vissza.
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A beruházások mérséklődését számos tényező együttesen okozta, egyrészt kifutottak a válság kezdetekor
elindított állami (infrastrukturális) fejlesztések, másrészt a kínai vezetés igyekszik hűteni az ingatlanpiacot,
emellett a pénzügyi stabilitás és az inflációs nyomás mérséklése érdekében hozott monetáris szigorítások
(kamatemelés) hatása is érződött. A tízévente esedékes politikai vezetőváltásra 202. novemberben került
sor. Az új vezetés az infrastrukturális fejlesztések helyett a növekedés kiegyensúlyozására, a termelékenység
növelésére és strukturális reformok elindítására kíván fókuszálni.
A mérséklődő gazdasági aktivitás ellenére az inflációs nyomás csillapodását a világgazdaságban 202
első felében a magas kőolaj- és energiaárak (elsősorban az Iránnal kapcsolatos feszültségek kiéleződésével), a
nyár végén, illetve az őszi hónapokban pedig az aszályos időjárás miatt dráguló élelmiszerárak akadályozták.
Az eurózónában a fogyasztói árindex 202 valamennyi hónapjában meghaladta az Európai Központi Bank

jegybanki alapkamatok és bankközi kamatok
( 3 hónapos) alakulása

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

2%

0,00%

5,00%

0%

0%

■ fed alapkamat (bal tengely)

2012. 01.

■ ecb alapkamat (bal tengely)

■ dollár libor (bal tengely)
■ mnb alapkamat (jobb tengely)

■ euribor

■ euribor (bal tengely)

■ euróhitel – eurózóna

2012. 12.

2%

2012. 11.

5,50%

2012. 10.

0,50%

2012. 09.

4%

2012. 08.

4%

2012. 07.

6,00%

2012. 06.

1,00%

2012. 05.

6%

2012. 04.

6%

2012. 03.

6,50%

2012. 02.

1,50%

2012. 12.

8%

2012. 11.

8%

2012. 10.

7,00%

2012. 09.

2,00%

2012. 08.

10%

2012. 07.

10%

2012. 06.

7,50%

2012. 05.

2,50%

2012. 04.

12%

2012. 03.

12%

2012. 02.

8,00%

2012. 01.

3,00%

■ bubor

■ forinthitel – magyarország

■ bubor (jobb tengely)

Forrás: mnb, ecb, fed, reuters

Forrás: mnb, ecb, reuters

által kitűzött célértéket (2,0%), 202-ben összességében 2,5% volt a pénzromlás üteme. Az Egyesült Államokban is némileg magasabb lett az áremelkedés mértéke a 2,0%-os inflációs célnál: 2,%. A kínai vezetés
ugyanakkor sikerrel járt az inflációs nyomás számottevő csillapításában: a 20-es 5,4% helyett mindössze
2,7%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak 202-ben a távol-keleti gazdaságban.
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2012-ben a pénz- és tőkepiaci folyamatok irányát elsősorban a globális konjunktúra lelassulása, a fejlett
országok költségvetési egyensúlyra törekvő politikája és az újabb monetáris élénkítések befolyásolták.
Az amerikai irányadó jegybanki alapkamat 2008 vége óta változatlanul rekord alacsony szinten maradt
(0–0,25%). Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kommunikációja alapján úgy tűnt, hogy a változatlan kamatkondíciók 2015-ig fennmaradhatnak, majd decemberben 2,5% feletti inflációhoz, illetve 6,5%
alatti munkanélküliségi rátához kötötték a monetáris szigorítás várható kezdetét. A Fed a kamatpolitika
korlátai miatt újabb eszközvásárlási programokat indított 2012. októberben, illetve hirdetett meg 2013.
januártól, amit kedvezően fogadtak a piacok. Az Európai Központi Bank (ECB) monetáris politikai felfogása a tavaszi vezetőváltást követően módosult valamelyest. Az ECB júliusban 25 bázispontos lazítással
0,75%-ra mérsékelte az irányadó rátát, majd szeptemberben 3 éves kötvényvásárlási programot indított
az állampapírpiaci feszültségek enyhítése és a tagországok kötvényhozamainak egymáshoz való közelítése
érdekében. A japán jegybank (0,10%), a Bank of England (0,50%) és a svájci központi bank (0–0,25%)
nem változtatott az irányadó kamatokon 2012-ben, s az előbbi két monetáris hatóság az év folyamán tovább
növelte eszköz-vásárlási programjának volumenét.
Kedvezően hatott a piacokra, hogy az év végén döntés született az európai közös bankfelügyelet elindításáról. A nemzetközi bankközi piacokon összességében javult a likviditás és erősödött a bizalom 2012-ben,
ami az eszközárak emelkedéséhez vezetett.
A bankközi kamatlábak a válság előtti szinthez képest továbbra is alacsonyak maradtak egész évben.
A dollárkamatok süllyedése ősszel gyorsult fel a Fed új likviditási programjának elindulásával, így a
3 hónapos dollár LIBOR a 2012 eleji 0,58%-ról 0,30%-ra csökkent év végére. Az európai bankközi piacon
a kamatlábak egész évben tartó süllyedését egyszeri zuhanás is segítette nyáron, az ECB kamatvágása révén.
Az évet 1,34%-on indító 3 hónapos EURIBOR 2012. decemberben új történelmi szintre csökkent (0,18%),
és év végi értéke 0,19% volt.
Az eurótérségben csökkentek a vállalati hitelkamatok, a legalább 5 éves kölcsönök átlagos kamatlába
a januári 3,68%-ról decemberre 3,22%-ra süllyedt. Az euróövezetben átmenetinek bizonyult a vállalati
hitelezés 2011-ben tapasztalt fellendülése: év elején, 2012. januárban éves szinten még 0,5%-os volt a hitelállomány bővülése, azonban decemberben már 3,8%-os volt a visszaesés mértéke.
A kulcsdevizák árfolyamának alakulását a viszonylag kedvező globális befektetői hangulat mellett a gazdasági növekedéssel kapcsolatos kilátások romlása és az európai, illetve amerikai adósság kezelése kapcsán
időnkét felerősödő piaci félelmek mozgatták. A dollár/euró kurzust 2012-ben viszonylag volatilis mozgás
jellemezte, az árfolyam az 1,20–1,50 USD/EUR közötti sávban mozgott, és az év végi 1,33 USD/EUR
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árfolyam az európai fizetőeszköz 2,0%-os éves szintű erősödését jelentette. A svájci frank euróval szembeni jegyzése a svájci jegybank által ,20 CHF/EUR szint mellett kitűzött árfolyamküszöb közelében
(,20–,22 CHF/EUR között) mozgott, az alpesi deviza 0,7%-os ütemben értékelődött fel 202-ben és
,2072 CHF/EUR árfolyammal zárta az évet.

M AG YA ROR SZ ÁGI G A Z DA S ÁGI FOLYA M ATOK
A magyar gazdaság ismét recesszióba került 202-ben, és folytatódott leszakadása a közép-kelet-európai
versenytársakhoz képest: a kiigazítatlan (nyers) adatok alapján ,7%, míg a szezonális és naptárhatástól
megtisztított statisztika szerint ,8% volt a visszaesés éves mértéke. A GDP zsugorodását elsősorban a tartósan csökkenő belföldi felhasználás (a vállalati beruházások és a lakossági fogyasztás folyamatos visszaesése)
okozta, amit a külső kereslet csökkenése miatt lassuló export sem volt képes ellensúlyozni. A hazai bruttó
hozzáadott érték – egyedüliként a régióban – továbbra sem érte el a válság előtti (2007-es) szintet.

HOZZÁJÁRULÁS A MAGYAR GDP NÖVEKEDÉSÉHEZ (ÉV/ÉV)
( FELHASZNÁLÁSI OLDAL)

a régióban.

■ VÉGSÔ FOGYASZTÁS ÖSSZESEN

2012. IV.

2012. III.

2012. I.

■ BRUTTÓ FELHALMOZÁS
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2011. IV.

-8%
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2011. II.
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2010. IV.
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2010. III.

-10

2010. I.

-2%

2010. II.

ben 7,2%-ra csökkent, ami a legalacsonyabb érték

0%

2009. IV.

fogja. A beruházási ráta Magyarországon 202-

0
-5

2009. III.

távú növekedési potenciált is erőteljesen vissza-

2%

2009. I.

hajtanak végre, a fejlesztések elmaradása a közép-

5

2009. II.

lalatok legfeljebb amortizációt pótló beruházásokat

4%

2008. IV.

évi, és 3,5%-kal a 2000. évi szinthez képest. A vál-

10

2008. III.

S z á z a l é K p o n t

eszköz-felhalmozás már 22,4%-kal maradt el a 2005.

2008. I.

sem állt meg, ennek eredményeként a bruttó álló-

2008. II.

A beruházások csökkenése (-3,8%) 202-ben

■ NETTÓ EXPORT

■ GDP-NÖVEKEDÉS (JOBB TENGELY)

A lakosság fogyasztási kiadásainak zsugorodását (-,4%) elsősorban a magas infláció miatt

Forrás: KSH, MFB

reálértéken csökkenő keresetek, a korábbi adósságok leépítése, valamint a bizonytalan környezetben a vásárlások elhalasztása és a megtakarítások növelése
együttesen okozták.
Az eurózóna egyre mélyebb recessziója, azon belül is a német gazdasági növekedés lassulása kedvezőtlenül hatott a magyar kivitel alakulására, különösen az év második felében: az utolsó negyedévben
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– 2009 vége óta első alkalommal – ismét zsugorodott a hazai export bruttó hozzáadott értéke (-,% év/év).
Összességében a kivitel 2,0%-kal, míg a behozatal 0,%-kal bővült 202-ben. A folyamatosan csökkenő
belföldi felhasználás alacsonyabb importigénye miatt ugyanakkor a külkereskedelmi mérleg többlete
tartósan magas maradt (6823,3 millió euró, vagyis 97,4 milliárd forint).
A bruttó hazai termék termelési oldalán – kis súlya ellenére – a mezőgazdasági termelés jelentős
zuhanása nagymértékben hozzájárult a GDP zsugorodásához: az agrárium tavalyi aszály miatti gyenge
teljesítménye a 202 egészére számított ,7%-os
A KÜLKERESKEDELMI MÉRLEG ALAKULÁSA

GDP visszaesés közel feléért (0,8 százalékpont) volt

MAGYARORSZÁGON

felelős. Az ipar ,2%, míg az erősen exportvezérelt
feldolgozóipar 0,8%-kal esett vissza. Az építőipar
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szönhetően az aktivitási ráta tovább emelkedett
(56,9%), míg a foglalkoztatási arány 2008 után

Forrás: KSH, MFB

ismét meghaladta az 50%-ot (50,6%). A javuló
tendenciák hátterében azonban egyelőre csak a közmunkaprogram beindítása és felfutása áll: ezt jelzi, hogy
miközben a foglalkoztatottak létszáma 202-ben 66 ezerrel nőtt, addig az intézményi statisztika alapján az
alkalmazottak száma 7, ezer fővel csökkent. Ez utóbbit elsősorban a versenyszférában megszűnő álláshelyek okozták (-34 ezer fő), miközben a költségvetési intézményekben 6,7 ezer fővel emelkedett a dolgozók létszáma.
202-ben folytatódott a mérlegkiigazítás a magyar gazdaságban. A nettó finanszírozási képesség
– a fizetési mérlegadatok alapján – új rekordot ért el (5,% a GDP arányában). Az év második felében
a külső kereslet visszaesése miatt csökkenő folyó fizetési mérleget a tőkemérleg jelentős javulása ellensúlyozta, amiben az EU-s források megugrása játszott fontos szerepet. A pénzügyi mérlegadatok alapján
a háztartások nettó megtakarítói pozíciója a GDP 5,3%-át érte el 202-ben, az államháztartás finanszírozási
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igénye pedig a bruttó hazai termék ,9%-át tette ki. A mérlegkiigazítás ára azonban továbbra is súlyos, ez
visszatükröződik a nem pénzügyi vállalatoknak a GDP 2,6%-ára emelkedő nettó finanszírozási képességében, ami a beruházások elhalasztásából fakad. Az államháztartás bruttó (maastrichti módszertan alapján számított) adóssága a GDP 79,2%-a volt.
202-ben a fogyasztói árak átlagosan 5,7%-kal emelkedtek, ami 2005 óta a második legmagasabb
inflációs érték. A jelentős árszínvonal-emelkedés hátterében az év eleji gyenge forintárfolyam, a magas nemzetközi olaj- és nyersanyagárak, a kedvezőtlen időjárás okozta élelmiszerdrágulás, valamint a kormányzati
adóemelések (elsősorban a normál áfakulcs 25%-ról 27%-ra változtatása) álltak.
A külföldi és hazai forrásköltségek szempontjából egyaránt kedvező tendenciák jellemezték a 202-es évet.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 202. augusztusban az élénk globális kockázatvállalási
kedvet kihasználva kamatcsökkentési ciklust indított, a 25 bázispontos havi kamatvágások következtében
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a jegybanki alapkamat az év eleji 7,00%-ról 5,75%-ra süllyedt 202 végére (ez a kamatszint azonban regionálisan továbbra is magasnak számított). Ennek hatására a pénzpiaci kamatok közül a 3 hónapos BUBOR
az év eleji 7,24%-ról év végére 5,75%-ra mérséklődött.
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) forrásbevonása szempontjából is meghatározó magyar államra
vonatkozó kockázati felárak kedvezően alakultak a viszonylag optimista befektetői klíma és a kormány
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határozott fiskális szigora melletti elköteleződése következtében. A 0 éves CDS-felár az év eleji
62 bázispontról indulva ugyan 700 bázispont felett is megfordult az év első hónapjában, miután a Moody’s
és a Standard & Poor’s 20. végi döntése után januárban a Fitch hitelminősítőnél is a befektetésre nem
ajánlott kategóriába kerültek a magyar állampapírok, ezt követően azonban fokozatosan javult a magyar
országkockázat piaci megítélése az év folyamán, december végére 36 pontra süllyedt a 0 éves országkockázati prémium.
BANKKÖZI KAMAT (3 HÓNAPOS BUBOR), VÁLLALATI
(MINIMUM 5 ÉVES) HITELKAMATOK ÉS AZ
ORSZÁGKOCKÁZATI FELÁR (10 ÉVES CDS-FELÁR)

A FORINT ÁRFOLYAMA AZ AMERIKAI DOLLÁRRAL,
A SVÁJCI FRANKKAL ÉS AZ EURÓVAL SZEMBEN
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Az MFB számára a forrásoldal tervezhetőségét a korábbiaknál kedvezőtlenebbül befolyásolta a magyar
gazdaság befektetésre ajánlott minősítésének elvesztése, azonban javította a kilátásokat az országkockázati
felárak 202-ben bekövetkezett süllyedése, míg az árfolyamok volatilitása továbbra is bizonytalansági tényezőt jelentett.
A forint a tavalyi évet az adósleminősítések miatt gyenge árfolyamon (34,6 HUF/EUR) kezdte.
Ugyanakkor a viszonylag kedvező globális befektetői hangulatban (és a bázisnak köszönhetően) éves szinten
jelentősen, 7,%-kal erősödött az euróval szemben és 292,3 HUF/EUR árfolyam mellett zárta az évet, így a
lengyel zloty után a 202. év legjobban teljesítő valutája volt a régióban. A nyáron indult jegybanki kamat-
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csökkentés az év végétől éreztette erőteljesebben a hatását az árfolyam alakulásában: az utolsó negyedévben
2,6%-ot veszített értékéből a hazai fizetőeszköz. A keresztárfolyamok változása nyomán a forint 2012-ben
8,9%-kal, illetve 6,4%-kal erősödött az amerikai dollárhoz, illetve a svájci frankhoz viszonyítva, az év végi
árfolyam 221,5 HUF/USD, illetve 242,7 HUF/CHF volt.
2012-ben is jelentős maradt és tovább szélesedett a forintban és euróban nyújtott vállalati kamatlábak
közötti rés. A vállalati forinthitel kamatok az év első felében még emelkedtek, majd a nyári hónapoktól kezdve
a jegybanki kamatcsökkentéssel párhuzamosan süllyedésbe fordultak. Az 1–5 éves kölcsönök kamatlába
átlagosan 9,47%, az ennél hosszabb hitelek kamata 9,31% volt decemberben, ami 62, illetve 13 bázispontos
mérséklődést jelent éves szinten, míg az euróban nyújtott hitelek esetében mintegy 100 bázispontot ért el a
csökkenés éves mértéke (2012 utolsó hónapjában 3,30%, illetve 2,79% volt az 1–5, illetve legalább 5 éves
euró kölcsönök átlagos kamatszintje). A magyarországi vállalati forrásköltségek regionálisan továbbra is magasnak mondhatóak: Szlovákiában 3,11%, Csehországban 3,57%, Lengyelországban 6,63%, Romániában
10,40% volt decemberben az 5 évnél hosszabb futamidejű, nemzeti valutában nyújtott hitelek kamata.
A magyar bankrendszer vállalatoknak, illetve önkormányzatoknak nyújtott hiteleinek állománya
10,5%-kal, illetve 10,9%-kal csökkent 2012-ben. A nem pénzügyi vállalatok 2012-ben több forinthitelt vettek fel, mint amennyit törlesztettek, míg devizában nettó hiteltörlesztő volt a szektor. A tranzakciók alapján
előbbi volumene 92,6 milliárd forinttal bővült, utóbbié pedig 458,3 milliárd forinttal csökkent.
Az MFB vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) alapján valamelyest javultak a vállalatok finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos várakozásai, azonban a forráshiány továbbra is visszafogja a fejlesztési
terveket. 2011 ősze és 2012 ősze között fokozatosan nőtt a határozott forrásbevonási tervekkel rendelkező
cégek hányada, amely azonban egyelőre még elmarad a 2009-2010-ben tapasztalt mértéktől. A mikroés kisvállalkozások körében az EU-s források, a közép- és nagyvállalatok között pedig a hitelfelvétel
az elsődleges finanszírozási lehetőség. A hitelfelvétel során számításba vett körülmények közül továbbra is a
kamatok nagyságát mérlegelik elsősorban a vállalatok, bár – a többi tényezőhöz hasonlóan – kevésbé voltak
érzékenyek rá 2012 őszén, mint fél évvel korábban. A vállalkozások a hitelkínálat szűkülését tekintették a
2012 őszét megelőző 12 hónap legkedvezőtlenebb tendenciájának a vállalat külső finanszírozását tekintve.
A hitelkamatok jövőbeli alakulásával kapcsolatos várakozások valamennyi vizsgált metszetben (méret,
szektor, exportarány) javultak 2012-ben.

13

Az MFB Zrt. eredményei

ÉVES JELENTÉS 2012

magyar fejlesztési bank

Az MFB 2012. évi adózás előtti vesztesége 17,1 milliárd forint, amely részben az Eximbank és a MEHIB
részvényeinek térítésmentes átruházásából (13,4 milliárd forint rendkívüli ráfordítás), részben a gazdasági
válság miatt egyes ügyletekre pótlólagosan elszámolt értékvesztésekből (25,1 milliárd forint) adódott.
A Bank 2012. évi, az Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt. térítésmentes átadásától továbbá az értékvesztés és
céltartalék képzések/visszaírások eredményhatásától megtisztított adózás előtti eredménye pozitív, értéke
meghaladja a 21 milliárd forintot.
Az Alapító engedélyezte a tőketartalék terhére a negatív eredménytartalék megszüntetését. Az átcsoportosítást a Bank szeptember végével végrehajtotta.
A 2012. év folyamán a Bank a biztonságos működést szem előtt tartva szigorú, költségkímélő gazdálkodást folytatott. A banküzemi költségek összege (7,9 milliárd forint) 2012-ben mindössze 3%-kal nőtt úgy,
hogy az áfakulcs 2012. évi emeléséből keletkező többletkiadás a Bankot terhelte. A 2012. évi költségtervet
a Bank betartotta és az előirányzott költségkereteket nem lépte túl, a tervben jóváhagyott általános költségtartalék teljes felhasználására nem volt szükség.
A 2012. évi beruházások az infrastrukturális háttér biztosítására, valamint az elavult eszközök pótlására
irányultak. A Bank beruházásai tekintetében is folytatta a visszafogott, takarékos gazdálkodást, és csak
olyan beruházásokat és fejlesztéseket hajtott végre, amelyek a zavartalan működéséhez, feladatainak maradéktalan teljesítéséhez nélkülözhetetlenek voltak.
A Bank a 2012. évben 260 milliárd forintot meghaladó értékű hitelkérelem tekintetében hozott pozitív
döntést, a folyósítások értéke meghaladta a 182 milliárd forintot. A jelentős jóváhagyott és folyósított hitel
ellenére az állomány – döntően rendkívüli – törlesztések révén csökkent.
Az MFB hitelállománya 10,03%-kal csökkent 2012-ben, míg a teljes bankszektor vállalati és önkormányzati hiteleinek állománya 10,52%-kal esett vissza. Így a bankrendszer vállalati és önkormányzati
hitelezési aktivitását tekintve az MFB súlya 2012-ben kismértékben emelkedett.
2012-ben összesen közel 800 millió euró egyenértékű devizaforrás járt le (400 millió euró kötvény,
31 millió euró EIB-hitel, 370 millió euró egyenértékű IMF-hitel). A lejáró forrásokat a Bank a pénzpiacról
nem tudta finanszírozni, mivel az adósságlejáratot megelőzően a Magyar Állam nem jelent meg a piacon
hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással, illetve a piaci viszonyok nem tették lehetővé a minimálisan
elfogadható kondíciójú források bevonását sem. A lejáró források visszafizetését a Bank – a devizahitelek
törlesztéséből befolyó összegen túl – saját likviditása terhére, devizacsere (swap) ügyletekkel teljesítette.
Ennek ellenére az MFB likviditási helyzete 2012. évben is stabil volt, a Bank megfelelő mértékű likviditási
tartalékot képzett, egyben mindenkor készen áll az esetleges rendkívüli likviditási helyzet kezelésére.
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A Bank 2012-ben a törvényi előírásoknak megfelelt, a prudens működésre vonatkozó korlátokat, és
a belső utasításokban meghatározott limiteket betartotta.
Az Alapító 21/2011. (V.16.) számú határozatának megfelelően a Bank kialakította a középtávú stratégia
megvalósítását legjobban segítő szervezeti struktúrát.
A Bank 2012-ben is a felelős vállalatirányítási elvek figyelembevételével hozta meg a Bank és a stratégiai
csoport működését befolyásoló döntéseit. Alapvető cél volt az állami vagyon értékének megőrzése, optimális
és racionális hasznosítása. A Bank transzparensen működött, honlapján és egyéb adatforrásokon keresztül is biztosította tevékenységének átláthatóságát, együttműködött az Európai Unió illetékes szervezeteivel
gazdálkodási gyakorlatának kialakítása során. A Bank szigorú tevékenységi és összeférhetetlenségi korlátozásokat tart fenn a vezető és ellenőrző testületeiben és az alkalmazotti körben is mind törvényi, mind belső
szabályozás alapján.
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság A magyar
számviteli elôírások szerint összeállított mérleg és mérlegen kívüli tételek
A d atok milli ó forint b an

.ESZKÖZÖK (aktívák)

2011. 12. 31.

2012. 12. 31..

1. Pénzeszközök

64 201

20 521

2. Állampapírok

200 013

118 901

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések

493 957

393 871

4. Ügyfelekkel szembeni követelések

339 123

299 255

35 000

79 965

45

45

1 046

1 016

59 982

64 013

9. Immateriális javak

2 094

1 624

10. Tárgyi eszközök

3 424

3 518

11. Saját részvények

0

0

12. Egyéb eszközök

147 875

103 916

25 443

16 264

.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 372 203

1 102 909.

.FORRÁSOK (passzívák)

2011. 12. 31.

2012. 12. 31..

592 730

558 528

10 100

5 416

435 582

321 290

4. Egyéb kötelezettségek

95 852

890

5. Passzív idôbeli elhatárolások

14 553

10 078

6. Céltartalékok

10 650

11 337

0

0

114 500

114 500

0

0

139 326

98 236

0

0

-2 469

0

13. Lekötött tartalék

0

0

14. Értékelési tartalék

0

0

-38 621

-17 366

1 372 203

1 102 909.

5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is
6.	Részvények és más változó hozamú értékpapírok
7.	Részvények, részesedések befektetési célra
8.	Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban

13.	Aktív idôbeli elhatárolások

A d atok milli ó forint b an

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség

7. Hátrasorolt kötelezettségek
8. Jegyzett tôke
9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-)
10. Tôketartalék
11. Általános tartalék
12. Eredménytartalék (±)

15. Mérleg szerinti eredmény (±)
..FORRÁSOK

ÖSSZESEN

A d atok milli ó forint b an

.MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Függô kötelezettségek
Jövôbeni kötelezettségek
Mérlegen kívüli követelések
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2011. 12. 31.

2012. 12. 31..

181 572

197 810

92 789

66 329

183 872

123 129
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság A magyar
számviteli elôírások szerint összeállított EREDMÉNYKIMUTATÁS
A d atok milli ó forint b an

.EREDMÉNYKIMUTATÁS

2011. 12. 31.

2012. 12. 31..

1. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

58 061

60 457

2. Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

37 524

30 698

20 537

29 759

15

13

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek

818

740

5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások

962

940

6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye

-4 835

2 752

7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl

1 778

4 686

8. Általános igazgatási költségek

6 683

7 043

976

848

5 345

7 362

11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalék képzés
43 296
a
függô
és
biztos
(jövôbeni)
kötelezettségekre
a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre		

26 702

12. Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék
8 960
felhasználása
a
függô
és
biztos
(jövôbeni)
kötelezettségekre
felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre		

3 936

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)
3. Bevételek értékpapírokból

9. Értékcsökkenési leírás
10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl

.
.

12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete

-7 019

-167

13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok,

1 559

2 205

kapcsolt
kapcsolt és
és egyéb
egyéb részesedési
részesedési viszonyban
viszonyban lévô
lévô vállalkozásban
vállalkozásban való
való
részvények, részesedések után
részvények, részesedések után		

.

14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô

280

0

értékpapírok,
értékpapírok, kapcsolt
kapcsolt és
és egyéb
egyéb részesedési
részesedési viszonyban
viszonyban lévô
lévô
vállalkozásban való részvények, részesedések után
vállalkozásban való részvények, részesedések után		

.

15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

-38 287

-3 381

0

1

334

13 755

-334

-13 754

-38 621

-17 135

0

231

-38 621

-17 366

22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

0

0

23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

0

0

24. Jóváhagyott osztalék és részesedés

0

0

-38 621

-17 366.

16.	Rendkívüli bevételek
17.	Rendkívüli ráfordítások
18.	Rendkívüli eredmény (16-17)
19.	Adózás elôtti eredmény (±15±18)
20.	Adófizetési kötelezettség
21.	Adózott eredmény (±19-20)

..MÉRLEG

SZERINTI EREDMÉNY (±21±22+23-24)
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság NEMZETKÖZI
SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT NEM KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETKIMUTATÁS
A d atok milli ó forint b an

.MÉRLEG

2011. 12. 31.

2012. 12. 31..

64 829

21 117

493 329

393 275

339 866
Hitelek és elôlegek a várható hitelveszteségre képzett
értékvesztésekkel csökkentve		

299 796
.

Értékesíthetô értékpapírok

231 140

202 623

61 073

65 509

5

0

6 885
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök		

0
.

Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Banknál
Hitelintézetekkel szembeni követelések

Részesedések
Fedezeti célú pénzügyi eszközök

Tárgyi eszközök

3 424

3 518

Immateriális javak

2 094

1 624

164 130

118 266

1 366 775

1 105 728.

Egyéb eszközök
..Eszközök

összesen

		
592 730

558 527

41 804

5 416

435 202

321 018

0

871

62 495
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek		

0
.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Ügyfelekkel és Magyar Állammal szembeni kötelezettségek
Kibocsátott értékpapírok
Fedezeti célú pénzügyi kötelezettségek

Céltartalékok

1 439

1 959

Tényleges adókötelezettség

130

208

Halasztott adókötelezettség

58

2 098

15 475

9 827

1 149 333

899 924

Egyéb kötelezettségek
Kötelezettségek összesen

		
Jegyzett tôke

114 500

114 500

Tôketartalék

141 152

100 062

9 211

9 378

(43 548)

(21 181)

(3 873)

3 045

217 442

205 804

1 366 775

1 105 728.

184 459

200 283.

Kötelezô tartalékok
Felhalmozott eredmény
Értékelési tartalék
Saját tôke összesen
..Források

..Függô

és saját tôke összesen

és jövôbeni kötelezettségek	
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MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság NEMZETKÖZI
SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT NEM KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS
A d atok milli ó forint b an

.EREDMÉNYKIMUTATÁS

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek
Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások
Nettó kamatbevétel	

2011

2012.

57 754

60 255

(38 231)

(30 690)

19 523

29 565

		
Várható hitelveszteség utáni értékvesztés képzés	

(37 165)

(21 858)

		
Kapott jutalékok és díjjellegû bevételek

818

740

Fizetett jutalékok és díjjellegû ráfordítások

(962)

(940)

Nettó jutalék és díjráfordítás	

(144)

(200)

		
Befektetések értékesítésének eredménye
Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztés

0

10

(1 284)

(910)

		
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós	

383

238

értéken értékelt pénzügyi instrumentumok eredménye		
		
Osztalékbevételek

15

13

0

2 922

Egyéb céltartalék felszabadítás, felhasználás

2 407

0

Egyéb bevételek

1 773

1 944

Egyéb mûködésbôl származó bevétel	

4 195

4 879

Devizakereskedelem és -átértékelés nettó nyeresége

		
Általános és adminisztratív költségek
Devizakereskedelem és -átértékelés nettó vesztesége
Egyéb céltartalékképzés
Egyéb ráfordítások
Egyéb mûködésbôl származó ráfordítás	

(11 924)

(12 439)

(4 860)

0

0

(2 203)

(773)

(14 081)

(17 557)

(28 723)

		
Adózás elôtti eredmény	
Társasági és halasztott adó

(32 049)

(16 999)

(18)

(1 557)

		
Tárgyévi adózott eredmény

(32 067)

(18 556)

Értékesíthetô pénzügyi eszközök átértékelése

(4 131)

6 918

Nettó egyéb átfogó jövedelem	

(4 131)

6 918

(36 198)

(11 638).

..Teljes

átfogó jövedelem	
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A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK
ÉS AZ IFRS SZERINTI SAJÁT TÔKE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG LEVEZETÉSE
A d atok milli ó forint b an

		
Saját	Adózott	
Kötelezô	tôkeeredményértékeLési	saját
		tôke	eredmény	 tartalékok	tartalék	tartalék	tartalék	tôke
		
2011. 12. 31.
2012.					 2012. 12. 31.

Magyar éves beszámoló		

212 736

(17 366)

0

(41 090)

41 090

0

195 370

Általános kockázati céltartalék 		

9 211

0

167

0

0

0

9 378

állomány
								

.

Általános kockázati céltartalék képzés		

0

0

Pénzügyi instrumentumok 		
(4 447)
(31)
0
0
0
6 918
átértékelésének hatása
								

2 440

0

167

0

0

(167)

.

Halasztott adó		

(58)

(1 326)

0

0

0

0

(1 384)

Nemzetközi éves beszámoló 		

217 442

(18 556)

167

(41 090)

40 923

6 918

205 804

22

1. MFB Mag yar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÉVES JELENTÉS 2012

magyar fejlesztési bank

M FB M AGYA R FEJ L E SZ T É SI BA N K
Z Á RT KÖRŰ E N M Ű KÖD Ő R É SZ V É N Y TÁ R S A S ÁG
A társaság neve:

MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(rövidített elnevezése MFB Zrt.)

Székhelye:	1051 Budapest, Nádor u. 31.
Alapítás időpontja:	1991. december 1.
Társasági forma:

zártkörűen működő részvénytársaság

Tulajdonos:

Magyar Állam (100%)

Részvényesi jogok gyakorlója:

nemzeti fejlesztési miniszter
(alapítói/tulajdonosi jogok gyakorlója)

A Bank elnök-vezérigazgatója:

Baranyay László

Jegyzett tőke:	114,5 milliárd forint
Részvények száma, névértéke:	114 500 db, egyenként 1 000 000 Ft,
összesen 114 500 000 000 Ft névértékű,
névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény
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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J ogállás
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: MFB Zrt. vagy a 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 Alapító Okirat rendelkezései, valamint a
kormány és a tulajdonos által jóváhagyott stratégia határozzák meg.

T örvényi és jogszabályi előírások
Az MFB Zrt. egyszemélyes részvénytársaság, amelyben a társaságot megtestesítő részvények kizárólagos, 100%-os tulajdonosa a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a 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. §-ban 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. Az MFB Zrt. a kizárólagos részvényes Magyar
Állam érdekében jár el.
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 az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (6) bekezdése és az MFB-törvény alapján az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter, azaz a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja. A nemzeti fejlesztési miniszter a társaság részére alapítói határozatot bocsát ki, ezzel meghatározza az MFB Zrt. stratégiai döntéseit. A
miniszter alapítói határozata teszi kötelezővé az MFB Zrt. számára a kormány határozataiban előirányzott
feladatok megvalósítását. A nemzeti fejlesztési miniszter dönt az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjának
és elnökének, valamint az elnök-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 a társaság közzétételi kötelezettségeit, az MFB Zrt. igazgatósága, felügyelőbizottsága
tagjainak számát, a kinevezésük mikéntjét, a vezető tisztségviselők díjazásának kereteit, a munkavállalók
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személyi alapbérének, javadalmazásának, teljesítménykövetelményének, felmondási idejének, az alkalmazható végkielégítés mértékének keretfeltételeit.
A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 43. §
értelmében az MFB Zrt. forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek valamint
kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2012. év folyamán legfeljebb 1 750 000 millió forint, a
kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik
fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya
a 2012. év folyamán legfeljebb 600 000 millió forint, az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett
– euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a kormány által vállalható árfolyamfedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2012. év folyamán legfeljebb 1 600 000 millió forint lehetett, amely
kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatták meg. A Bank az év során minden
költségvetési keretet betartott.
A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény hatályon kívül helyezte a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény 1. és 2. számú mellékletében a Magyar ExportImport Bank Zrt.-t és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-t. Ennek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XLVIII. törvény a nemzeti vagyonról szóló törvény
2. számú mellékletét 2012. május 23-i hatállyal úgy módosította, hogy az Eximbankban és a MEHIB-ben
az állam részesedése 100%. A módosítás következtében a 2012. évben megszűnt az MFB Zrt. tulajdoni
részesedése és tulajdonosi joggyakorlása a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel
Biztosító Zrt. tekintetében.

A z M F B Z rt. k ü lföldi számlavezetői
◗ Bank Polska Kasa

Varsó, Lengyelország

− Opieki SA-Bank Pekao SA
◗ Commerzbank AG

Frankfurt, Németország

◗ JP Morgan AG

Frankfurt, Németország

◗ JP Morgan Chase Bank

New York, USA

◗ Mizuho Corporate Bank Ltd.

Tokió, Japán

◗ The Royal Bank of Scotland Plc.

London, Egyesült Királyság

◗ Züricher Kantonalbank

Zürich, Svájc
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A z M F B Z rt. nemzetközi kapcsolatai , tagsága
◗ Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE)
- Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség
2010. január óta tag;
◗ Club of Institutions in the European Union Specialising in Long-Term Credit (ISLTC)
- Az Európai Unió Hosszú Lejáratú Hitelnyújtásra Szakosodott Pénzintézeteinek Klubja
2003 áprilisától társult tag, a 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követően teljes jogú tag;
◗ European Association of Public Banks (EAPB)
- Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége
2002 novembere óta tagja az EU köztulajdonban álló pénzintézetei szövetségének;
◗ European Investment Fund (EIF)
- Európai Befektetési Alap
2003. július 9. óta, mint tagszervezet 5 részvényt birtokol;
◗ Information System Audit and Control Association (ISACA)
- Információrendszer-ellenőrök Egyesülete
2009 óta tag;
◗ Institute of International Finance (IIF)
- Pénzügyi Intézmények Nemzetközi Szövetsége
2009 óta tag;
◗ International Chamber of Commerce (ICC)
- Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
2003 óta tag;
◗ Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI)
- Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata
2003 júniusától megfigyelő, a 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követően teljes jogú tag.
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A z M F B Z rt. tagsága a hazai szervezetekben
◗ Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
◗ Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete
◗ Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
◗ Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
◗ Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
◗ Magyar Bankszövetség
◗ Magyar Forex Társaság
◗ Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetkezet
◗ Magyar SEPA Egyesület
◗ Országos Betétbiztosítási Alap

H itelminősítés
Az MFB Zrt. 2003. május 19-től rendelkezik a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő intézet
önálló nemzetközi hitelminősítéseivel.
A hitelminősítések és az ahhoz csatolt (negatív) kilátások 2012-ben nem változtak:
− idegen devizában elhelyezett hosszú lejáratú bankbetétek: Ba2
− elsőrendű, nem biztosított adósságok idegen devizában: Ba1
− idegen devizában elhelyezett rövid lejáratú bankbetétek: Not-Prime
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2. AZ ÜZLETI
TEVÉKENYSÉG
ALAKULÁSA
Az MFB 2012. évi tevékenységének alapját a 2011-ben elfogadott középtávú stratégiában és a 2012. évi
üzleti tervben kijelölt egyes feladatok végrehajtása adta.

Üzleti folyamatok
2012-ben a kormányzati hitelprogramokra 78 milliárd forint új hitelkérelmet nyújtottak be ügyfeleink, a
kérelmekből a tárgyidőszakban 67 milliárd forintot hagyott jóvá a Bank.
Egyedi kormányzati döntések alapján megvalósuló ügyletekre és egyéb egyedi projektekre közel
150 milliárd forint új hitelt hagyott jóvá a Bank. Ez jelentősen meghaladja az előző évben jóváhagyott
90 milliárd forintot.
A kormány 50 milliárd forint keretösszegű programot hirdetett meg a hazai pénzügyi intézmények
tőkéjének megerősítésére. Ebből a Bank 30 milliárd forintot helyezett ki. Ezenkívül a Bank egy pénzügyi
intézmény által kibocsátott kötvényt 15 milliárd forint összegben jegyzett le.
2012-ben a hitelfolyósítások értéke meghaladta a 180 milliárd forintot. Ebből hitelprogramokra 61 milliárd forint hitelt folyósítottunk. Egyedi hitelekre 121 milliárd forint volt a kifizetés.
2012 végén a Bank összes hiteleinek állománya 847,1 milliárd forintot tett ki. A hitelprogramok (döntően
refinanszírozási hitel) keretében kihelyezett hitelek értéke 356,3 milliárd forintot, míg az egyedi hitelek 490,8
milliárd forintot tettek ki. A Bank hitelállománya több rendkívüli tétel (önkormányzati hitelek állami átvállalása, portfóliótisztítás, a lejárt Eximbank-hitel megújításának tulajdonosváltás miatti elmaradása, a MALÉV
felszámolása miatti kezességlehívás, árfolyamhatás) miatt csökkent. A normál működés során a folyósítások
meghaladták a szerződés szerinti törlesztéseket, a rendkívüli tételektől megtisztított állomány emelkedett.

30

2. Az üzleti tevékenység alakulása

ÉVES JELENTÉS 2012

magyar fejlesztési bank

A Bank – a középtávú stratégiában foglaltaknak megfelelően, valamint a kormány és az Alapító döntése
alapján – több új hitelprogramot vezetett be, illetve számos hitelprogram feltételrendszerében a teljesíthetőséget könnyítő módosítást hajtott végre. A Bank a programhitelek minél szélesebb körű megismertetése,
elfogadtatása céljából reklámkampányt folytatott.
A saját tulajdonú befektetések esetében 2012-ben megvásárolta a DZ Bank AG Takarékbank Zrt.-ben
tulajdonolt 38,456% részvénycsomagját és részvénnyé konvertálható kötvényeit a takarékszövetkezetekkel
való együttműködés bővítése és a KKV-szektor forrásellátásának javítása céljából. A Bank tőkét emelt a
100%-ban tulajdonolt MFB Invest Zrt.-ben a negyedik mobilszolgáltató alapításában való részvétellel
összefüggésben, valamint tőkeemelést hajtott végre a 46,67%-ban saját tulajdonú Corvinus Zrt.-ben a
Kárpát-medencei befektetések elősegítése érdekében. A 100%-ban tulajdonolt Beszállító Befektető Zrt.
tőkejuttatása a tatabányai bevásárlóközpont kormányhivatali épületté alakítását szolgálta.
Ezeken kívül a Bank állami körön belül, a Regionális Fejlesztési Holdingtól megvásárolta az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-t.
A 2012. évi XLV. törvény értelmében a Bank a tulajdonában álló Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt.
részvényeit május 22-én térítésmentesen átadta a Magyar Államnak, a tulajdonosi jogokat a nemzetgazdasági
miniszter gyakorolja, a befektetések kikerültek az MFB könyveiből.
A Bank a Déli Áramlat részvénycsomagját 2012 októberében az Magyar Villamos Művek (MVM Zrt.)
részére adta el.
A Bank a Magyar Állam nevében 37 társaságban gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A társaságok alapvetően
az infrastruktúra-fejlesztéssel (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.), közútkezeléssel, -fenntartással (Állami
Autópályakezelő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.), erdészeti és lótenyésztési, valamint sporttevékenységgel,
továbbá pénzügyi tevékenységgel (Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Diákhitel Központ Zrt.), tőkebefektetéssel
(Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt., Regionális Fejlesztési Holding
Zrt.,) és idegenforgalommal (Magyar Turizmus Zrt., Hungarofest Nonprofit Zrt.) foglalkoznak. E társasági
körben az MFB 2012. évi feladatait a társaságokat érintő kormányzati döntések végrehajtása, menedzselése,
folyamatos felügyelete adta.
A Bank 2012. évi forrásbevonási tevékenységében meghatározó volt, hogy a júniusban lejárt 400 millió
euró összegű kötvény visszafizetését döntően MNB-kötvénye állományának terhére teljesítette, emiatt a
mérlegfőösszeg 100 milliárd Ft-ot meghaladóan csökkent. A Bank 2012. évi feladatainak ellátására összesen
193 millió euró hitelt hívott le. Az MFB 2012-ben összesen 198 millió euró összegben kötött hitelszerződést
és 100 milliárd forint belföldi kötvénykibocsátásra keretszerződést. A keretből 2012-ben 30 milliárd forintot
a Takarékbank és a takarékszövetkezetek lejegyeztek.
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H itelezési tevékenység
A 2012. évi állományi változásokat a következő táblázat mutatja be*:
A d atok milli ó forint b an

2011. 12. 31.

FOLYOSÍTÁS

TÖRLESZTÉS/
ÉRTÉKESÍTÉS

ÁRFOLYAM

2012. 12. 31.

Hitelprogramok

380 686

60 919

-85 322

-32

356 252

Egyedi hitelek, kötvények

560 865

121 609

-166 445

-25 210

490 819

Összesen

941 550

182 529

-251 766

-25 242

847 070

Ebbôl refinanszírozott hitel

339 996

56 941

-72 905

-17

324 016

Ebbôl közvetlen hitel

601 554

125 587

-178 861

-25 225

523 055

*A hitelprogramok között szerepeltetjük a családi gazdaságok hiteleit, valamint az MNB és egyéb refinanszírozási hiteleket

A Bank hitelállománya közel 95 milliárd forinttal csökkent 2012-ben. Az év során több olyan rendkívüli,
előre nem látható tétel jelentkezett, ami csökkentette a hitelek állományát. A rendkívüli tételektől megtisztított, normál működés eredményeképpen a hitelállomány közel 64,3 milliárd forinttal bővült.
A Bank 2012-ben hitelprogramjai keretében négy célcsoport számára biztosított hitelfelvételi lehetőséget:
− kis- és középvállalkozások,
− önkormányzatok,
− agrárvállalkozások,
− lakóközösség (kizárólag az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztésekre).
2012-ben az új jóváhagyások 67,3 milliárd forintot tettek ki. A hitelprogramok keretében jóváhagyott
hitelek döntő hányada, mintegy 92%-a kereskedelmi bankok közvetítésével folyósított refinanszírozási hitel,
amely elérhető a piac valamennyi résztvevője számára. A 2012. évi programhitel folyósítás közel 61 milliárd
forintot tett ki.
A Bank 2012. évben is rendelkezésre állt kormányzati döntések közvetlen finanszírozására. 2012-ben
harminchat, összesen közel 150 milliárd forint összegű kérelmet hagyott jóvá a Bank.
Kormányhatározat értelmében, a magyarországi pénzügyi intézmények részére meghirdetett 50 milliárd forint keretösszegű kölcsönprogram és egyedi kérelem alapján a Bank összesen 45 milliárd forintot meghaladó új kötvényjegyzési kérelem jóváhagyásáról és kihelyezéséről döntött.
2012. évben az egyedi nagy hitelekre a folyósítások értéke meghaladta a 121 milliárd forintot.
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Az MFB Zrt. feladata a kormány fejlesztéspolitikáját támogatni, teljes eszközrendszerével elősegíteni a
gazdaság növekedését, a versenyképesség javítását, a munkahelyteremtést, a foglalkoztatás megerősítését,
és a regionális különbségek mérséklését.
A magyar gazdaság helyreállításának és továbbfejlesztésének alappillére az Új Széchenyi Terv. Annak
érdekében, hogy a kormány által megfogalmazott elvárás szerint az MFB Zrt. motorja legyen a magyar
gazdaság fejlesztésének, a Bank új, a kormány fejlesztéspolitikájához, ezen belül az Új Széchenyi Tervhez
tökéletesen illeszkedő középtávú stratégiát dolgozott ki. Az MFB Zrt. ezen új középtávú stratégia alapján a
termékportfólióját 2012-ben megújította.

V állalkozásfinanszírozási termékek :
MFB Vállalkozásfinanszírozási Progr am és MFB Kisvállalkozói Hitel
Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram MFB Vállalkozásfinanszírozási Programmá történő
átalakítását, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel önálló programként, MFB Kisvállalkozói Hitel néven
történő működtetését, továbbá az Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram és a Mikrohitel
Plusz Program lezárását a Bank igazgatósága és felügyelőbizottsága 2011. augusztus 15-én hagyta jóvá, az ez
alapján készült előterjesztésről a kormány a 1422/2011. (XII.6.) számú határozatában döntött, amely szerinti
Alapítói határozat 2012. január 20-án lett kiadva.
Az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram és alprogramjai új középtávú stratégia szerinti
átalakításának főbb elemei az alábbiak:
a) az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel leválasztása az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogramról, és az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretösszegének terhére elkülönítendő 10 milliárd forintos keretösszeg és árfolyamfedezeti kötelezettségvállalás mellett önálló programként
való működtetése, továbbá nevének „MFB Kisvállalkozói Hitel”-re történő változtatása,
b) a Mikrohitel Plusz Program lezárása, a 8 milliárd forintos keretösszeg maradványának további felhasználása az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramban,
c) az Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram lezárása, az MFB által biztosított
25 milliárd forintos keretösszeg maradványának további felhasználása az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramban,
d) az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram elnevezésének megváltoztatása „MFB
Vállalkozásfinanszírozási Program”- ra,
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e) e programban refinanszírozás esetén – a hitel mellett – elérhető a zártvégű pénzügyi lízing, s a
refinanszírozottak köre kibővült a pénzügyi vállalkozásokkal,
f) a fenti módosításokkal 350 milliárd forint keretösszegű MFB Vállalkozásfinanszírozási Program
keretösszegének megemelése további 100 milliárd forinttal 450 milliárd forintra.
Fentieknek megfelelően
− 2012. január 31-én önálló hitelprogramként a Bank meghirdette az MFB Kisvállalkozói Hitelt, és
− 2012. február 6-ával bevezette az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programot.

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Termékcsomag
Az Új Széchenyi Terv pályázataihoz kapcsolódó, vissza nem térítendő állami támogatások vállalkozásokhoz
történő eljuttatásának felgyorsítása érdekében a Bank 2012. május 8-án vezette be az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program kiegészítő termékeit.
A Termékcsomagot alkotó
− MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz ÁFA Hitel,
− MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatást Megelőlegező Hitel és
− MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatási Bankgarancia termékek
az MFB Zrt.-től közvetlenül igényelt MFB Vállalkozásfinanszírozási Programmal együtt vehetők igénybe.
MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Progr am
A kormány az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról szóló 1111/2012 (IV.12.)
illetve az Alapító 20/2012. (IV. 26.) számú határozata alapján 2012. június 13-án meghirdette az MFB
Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Programot.
Az átalakítás főbb elemei a következők:
a) az 50 milliárd forintos keretösszeg felemelése 100 milliárd forintra, árfolyamfedezeti kötelezettségvállalás mellett,
b) a programban refinanszírozás esetén - a hitel mellett - elérhető a zártvégű pénzügyi lízing, és a
refinanszírozottak köre kibővült a pénzügyi vállalkozásokkal,
c) a program ügyfélkörének oly módon történő bővítése, hogy a közszolgáltatási szerződéssel nem
rendelkező vállalkozások számára is lehetőség nyílik új jármű beszerzésére, továbbá
d) a program igénybe vehető az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó beruházások
finanszírozására.
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A grárfinanszírozási termékek :
MFB Fagyk ár 2011. Forgóeszköz Hitelprogr am
Az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Vidék Fejlesztési Minisztérium (VM) előterjesztése alapján a kormány az 1252/2011. (VII. 21.) számú határozatának 2.
pontjában meghatározott, a 2011 tavaszán bekövetkezett károk kezelésére kidolgozott háromelemű intézkedés részeként, 2011. december 31-i határidővel döntött a 8 milliárd forint keretösszegű MFB Fagykár
2011. Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről. A kormányhatározat alapján az arra jogosult mezőgazdasági
termelő a hitel teljes futamidejére 100% kamat- és költségtámogatásban részesül, így a hitelt az MFB Zrt. a
hitelfelvevő számára banki kamat- és költségmentesen nyújtja.
A kapcsolódó VM rendelet szabályozza a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők
hitelprogram keretében történő hitelhez jutási lehetőségének részletes feltételeit.
Az MFB Zrt. a hitelprogramban nyújtott hitelek ügyleti kamatát, kezelési költségét, továbbá a hitel
nyújtásának és fenntartásának minden egyéb költségét, díját megelőlegezi, a költségeket a Magyar Állam
viseli. Ezen kamat-, kezelési költség és eljárási díjak tekintetében a mezőgazdasági termelő a VM által nyújtott forrásból finanszírozott állami támogatásban részesül. Az MFB Zrt. által alkalmazott kamatmértékből származó támogatás – amennyiben a kamatláb alacsonyabb, mint az agrár- és vidékfejlesztési állami
támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet
1. §-ának 8. pontja szerinti egyéni referencia kamatláb – nyújtója az MFB Zrt.
A hitelprogram feltételrendszerét a VM és az NGM szakértőivel folytatott előzetes egyeztetéseket
követően oly módon alakította ki az MFB Zrt., hogy a lehető legkedvezőbb feltételekkel juthasson hitelhez
a kárt szenvedett termelő. A hitel forrását az MFB Zrt., a nemzetgazdasági miniszterrel megkötött árfolyamfedezeti megállapodás keretében, devizában felvett forrásokból biztosítja, a hitelt takarékszövetkezetekből
álló közvetítői hálózatán keresztül nyújtja.
A hitelprogramot a felügyelőbizottságának december 22-i és a Bank igazgatóságának december 23-i
döntését, majd az alapítói határozat december 28-i kiadását követően a kormányhatározatnak megfelelően
hirdette meg a MFB.
A VM az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. (VI. 28.) számú
rendeletében (19.-20. §) két hónappal meghosszabbította a hitelprogram keretében a hitelkérelem benyújtásának
határidejét 2012. augusztus 31-re, és a hitelszerződések megkötésének végső dátumát 2012. október 31-re.
A VM rendelettel összhangban 2012. június 29-én az MFB Zrt. 16/2012. számon közleményt jelentetett meg.
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MFB Agr ár Forgóeszköz Hitelprogr am
A Bank kidolgozta az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram tenyészállat-vásárlás finanszírozással kibővített termékleírását, amely alapján VM kormányelőterjesztést készített.
Ezen előterjesztésnek megfelelően a kormány a 1075/2012. (III. 28.) számú határozatában jóváhagyta
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítását.
A 25/2012. (V. 30.) számú Alapítói határozat alapján a tenyészállat-vásárlás finanszírozással kibővített
hitelprogramot 2012. június 18-án hirdette meg a Bank.
TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogr am
A TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram módosításáról a kormány az 1040/2012. (II. 22.) számú határozatában
döntött.
A kormányhatározat alapján átalakított feltételrendszerrel, mely szerint a maximális türelmi idő 4 évre,
a futamidő pedig 7 évre emelkedik, a Bank a 18/2012. számú MFB Közleményében 2012. augusztus 10-én
meghirdette a hitelprogramot.
MFB Élelmiszeripari Bankgar ancia Progr am
Az MFB Zrt. az élelmiszeripari vállalkozások számára kedvezményes feltételű bankgarancia biztosítása
érdekében 2012. szeptember 5-én meghirdette az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programot.
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Ö nkormányzati termékek :
MFB Önkormányzati Infr astruktúr afejlesztési Progr am
A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram és a „Sikeres
Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram lezárását, valamint az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetését a Bank igazgatósága 2011. augusztus 18-án, a felügyelőbizottsága pedig
augusztus 24-én jóváhagyta, az ez alapján készült előterjesztésről a kormány a 1424/2011. (XII.6.) számú
határozatában döntött, amely szerinti Alapítói határozat 2012. január 18-án lett kiadva.
Az átalakítás főbb elemei az alábbiak:
a) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként meghirdetett „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram leválasztása a „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramról, és a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 350 milliárd forintos keretösszege terhére elkülönítendő 40 milliárd
forintos keretösszeg és árfolyamfedezeti kötelezettségvállalás mellett önálló programként való működtetése;
b) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram lezárása, és
annak utódjaként az „MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program” meghirdetése;
c) a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 310 milliárd
forint keretösszege maradványának felhasználása árfolyamfedezeti kötelezettségvállalás mellett az MFB
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programban;
d) a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram lezárása, a 30 milliárd forintos keretösszeg
maradványának felhasználása az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programban.
Jelentős változás, hogy amennyiben az önkormányzat gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges
beruházás finanszírozásához veszi igénybe a programot, akkor a program keretében nyújtott beruházási hitel
állami támogatásnak minősül.
Fentieknek megfelelően 2012. február 6-ával a Bank meghirdette az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programot.
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OLLÉ Hitelprogr am
A kormány az egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről szóló 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendeletében (Kormányrendelet) hatályon kívül
helyezte az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról
szóló 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet. A kormányrendelet értelmében és a Bank feletti tulajdonosi
jogokat gyakorló nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével a Bank lezárta az OLLÉ Hitelprogramot.
Kihelyezés:
A Bank kihelyezései 2012-ben is döntően finanszírozási programok keretében történtek. A Bank 2012-ben
összesen 12 program keretében fogadott be és bírált el kérelmeket a következők szerint:
ÉLÔ programok alakulása 2012. december 31-én
befogadott
kérelem

jóváhagyott
kérelem

egy
ügyfélre
jutó hitel

			db	millió ft	db	millió ft	millió ft

..ÉLÔ programok			 8 926

612 840

7 803

453 424

58,1.

Vállakozásfejlesztési hitelprogramok		 6 398

516 174

5 512

378 272

68,6

MFB Vállakozásfinanszírozási Program			 6 004

484 267

5 242

350 098

66,8

8 408

248

5 622

22,7

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés			
23
23 500
22
22 552
Finanszírozási Program							

1 025,1
.

MFB Kisvállalkozói Hitel			

371

Önkormányzati Hitelprogramok			

79

18 794

50

5 856

117,1

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program*		

54

5 681

47

3 758

80,0

Új Magyarország Önkormányzati 			
25
13 113
3
2 098
Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program						

699,3
.

Agrár Hitelprogramok			 1 825

46 967

1 637

39 574

24,2

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram		

449

2 407

359

1 828

5,1

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram		

47

6 945

34

5 417

159,3

Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram		

423

21 246

367

16 535

45,1

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram II. ütem

80

4 194

75

3 897

52,0

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram			

56

2 019

54

1 986

36,8

 Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram			

770

10 155

748

9 911

13,2

Lakossági Hitelprogramok			

624

30 904

604

29 722

49,2

„Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram		

624

30 904

604

29 722

49,2

*Meghirdetve: 2012. február 6.
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a program keretében kihelyezett összes hitel régiónkénti megoszlása 2012. december 31-én
20%
18,9%
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15,7%
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Forrás: MFB

a program keretében kihelyezett összes hitel (berUhÁzÁs) Ágazat Csoportok szerinti bontÁsa
2012. deCember 31-én
4,7%

2,3%

2,2%
■ KÖZIGAZGATÁS 44,9%

4,8%

44,9%

■ IPAR 12,4%
■ KERESKEDELEM 12,0%

8,4%

■ MEZÔGAZDASÁG 8,4%
■ INGATLAN FEJLESZTÉS,
GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 8,4%

8,4%

■ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 4,8%
■ SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS,
VENDÉGLÁTÁS 4,7%
■ ÉPÍTÔIPAR 2,3%

12,0%

■ SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA,
TÁVKÖZLÉS 2,2%

12,4%

Forrás: MFB
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Az MFB Zrt. forrásszerzés céljából felvett forrásbevonási műveleteiből eredő fizetési kötelezettségek teljesítését az állam az MFB rt.-ről szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) a) pontja alapján készfizető kezességgel biztosítja. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi clXXXVIII. számú
törvény 43. § (1) bekezdése a kezességvállalás maximális összegét az egy évnél hosszabb eredeti futamidejű források vonatkozásában 2012. évre 1400 milliárd forintban állapította meg. Az MFB-ről szóló
törvény évközi módosítása a költségvetési keretösszeget, amely immár eredeti futamidőtől függetlenül
minden forrásszerzésre kiterjed, 1750 milliárd forintra emelte.
Az MFB Zrt. 202-ben összesen 299,2 millió euró összeget vont be a nemzetközi pénz- és tőkepiacról.
A források bevonása negyedéves bontásban a következők szerint alakult:

2012. évi forrásbevonás negyedéves bontásban
100

76,4

75,0
60
52,9

40
20
0
I. NEGYEDÉV

II. NEGYEDÉV

III. NEGYEDÉV

Forrás: MFB
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A bevont források instrumentumonkénti megoszlásA 2012-ben

belföldi kötvény 35%

intézményi hitel 57%

kétoldalÚ hitel 8%

FORRÁS:
forrás:MFB
MFB

Az MFB Zrt. 202-ben kétoldalú hitelmegállapodás formájában összesen 23 millió euró összegű forrást
vont be.
A Bank az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB), Luxembourg nemzetközi
fejlesztési bankkal 20. október 20-án megkötött EUR Global Loan hitelkeret teljes, 00 millió euró
összegét lehívta 202-ben. A forrást az MFB Zrt. kis- és közepes méretű projektek és kis- és középvállalatok
részleges refinanszírozására használta fel.
Az MFB Zrt. és az EIB között 200. október 7-én létrejött – az MFB Zrt. által közvetlenül finanszírozott középvállalatok beruházásainak részleges refinanszírozását célzó – Mid-Cap hitelkeret terhére 25 millió
euró összeg lehívására került sor 202-ben.
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2012. július 25-én az MFB Zrt. 75 millió euró összegű projekthitel-megállapodást kötött az EIB-vel.
A hitelt az MFB Zrt. kizárólag a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT Zrt.) részére, a magyar–szlovák összekötő
földgázszállítóvezeték magyarországi szakasza építésének és üzemeltetésének részbeni finanszírozására nyújtandó hitel refinanszírozására használhatja fel. A hitelből 2012-ben lehívás nem történt.
2012. október 9-én az MFB Zrt. 100 millió euró összegű, újabb Global Loan hitelkeret-megállapodást
kötött az EIB-vel. A hitelkeretet az MFB Zrt. kis- és közepes méretű vállalatok, a közszférát érintő kis- és
közepes méretű infrastrukturális és fenntartható közösségi beruházások és középvállalatok által megvalósítandó projektek részleges refinanszírozására használhatja fel. A hitelkeretből 2012-ben lehívás nem történt.
Az MFB Zrt. és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (Council of Europe Development Bank, CEB), Párizs között 2011. május 6-án létrejött – a Banknak a kis- és középvállalkozások fejlesztését, az önkormányzati infrastruktúrafejlesztést és a lakóépületek energiamegtakarítási célú felújítását szolgáló hitelprogramjainak
részleges refinanszírozását célzó 125 millió euró összegű hitelkeret terhére 2012-ben 45 millió euró összeg
lehívására került sor. A lehívásokkal a teljes 125 millió euró összeg folyósítása megtörtént.
Az MFB Zrt. 2012-ben összesen 30 milliárd forint összesített névértékben zártkörű belföldi kötvénykibocsátásokat is lebonyolított.
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6. AZ MFB ZRT.
STRATÉGIAI
CSOPORTJA
A grár É S T U R I S Z T I K A I csoport
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Magyar Turizmus Zrt.

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.

Mecseki Erdészeti Zrt.

DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.

Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.

EGERERDŐ Zrt.

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

ÉSZAKERDŐ Zrt.

NYÍRERDŐ Zrt.

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.

Hungarofest Nonprofit Kft.

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.

IPOLY ERDŐ Zrt.

Zalaerdő Erdészeti Zrt.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
Magyar Lóversenyfogadást Szervező Kft.
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V agyonkezelési csoport
Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.1.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

I n F rastruktúra - csoport
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

P énz ü gyi csoport
Déli Áramlat Zrt.2.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 3.
Magyar Export-Import Bank Zrt.3.
Diákhitel Központ Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1.

A társaság elnevezése 2012. november 28-a előtt Beszállítói Befektető Zrt. volt.

2.

A Déli Áramlat Zrt. részvényeit az MFB 2012. október 31-én transzferálta az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részére.

3.

A 2012. évi XLV. törvénynek megfelelően az MFB a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 75%-1 szavazatot megtestesítő részvényeit
2012. május 23-án átruházta a Magyar Államra.
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K ommunikáci ó s stratégia
Az MFB csoport minden stratégiai szegmensben növelni kívánta a termékértékesítés hatékonyságát. Ezek
fényében az MFB fő kommunikációs feladata a Bank hitelprogramjainak megismertetését célzó termékkommunikáció, a megfelelő célcsoportok minél hatékonyabb elérése volt. A Bank 2012 tavaszán országjáró körutat szervezett, hét városban mutatta be a banki hitelportfóliót, valamint a stratégiai csoportba
tartozó egyes társaságok pénzügyi kínálatát.
Kommunikációnk stratégiai célja a Bankról kialakul pozitív kép megőrzése, erősítése. A 2012. évben az
MFB-ről és stratégiai csoportjáról összesen 15,5 ezer sajtómegjelenés volt, ebből kifejezetten a Bankról szólt
négyezer. A megjelenések fele semleges, 40%-a pozitív, 10%-a negatív polaritású volt. Intenzív kommunikációs tevékenységet folytatott a bank brüsszeli képviselete is.
A kommunikációs eszköztár változatos volt. A hagyományos reklámeszközök mellett , a Bank
kommunikációjának szerves részét képezte a PR tevékenység is. Az internetes kommunikáció hivatalos lapja, a www.mfb.hu mellé 2012-ben megszületett a Bank Facebook-lapja, amely szinte minden
munkanapon frissül. Az új médium a társasági életbe illeszkedő híreket közöl a Bankról és stratégiai
csoportjának tagjairól. Célja, hogy az állami tulajdonú társaságok hasznosságát, szolgáltatásaikat, értékmentő, illetve -teremtő tevékenységüket tudatosítsa.
A www.mfb.hu hivatalos honlap változatlanul fő csatornája a Bank és a partnerintézmények közti
szakmai kapcsolattartásnak is.

Ügyfélszolgálat
A Magyar Fejlesztési Bank Ügyfélszolgálati Irodája 2012-ben összesen 2895 megkeresést fogadott, amelyek
az MFB hitelprogramjaihoz, a meghirdetett kormányzati tervekhez, sajtóközleményekhez kapcsolódtak.
A megkeresések száma mintegy 21%-kal volt több az előző évinél. A személyes megkeresések aránya – az
előző évi adattal megegyezően – 4% körül alakult.
A megkeresések havi eloszlása egyenetlen, a legkisebb forgalom decemberben volt, mindössze 113 megkereséssel, szemben a januárban fogadott 448 érdeklődéssel. A kiemelkedő januári forgalmat egyértelműen
az MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram generálta.
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SZPONZOR ÁCIó
A Bank társadalmi felelősségvállalásának fontos eszköze a szponzoráció. 202 összesen 76 támogatást kérő
megkeresés érkezett, közülük a Támogatási Bizottság hatvannégyet részesített pozitív elbírálásban.
A Magyar Fejlesztési Bank arra törekszik, hogy az egészségügyi, kulturális, sport továbbá karitatív
célokra adományozott támogatásból minél szélesebb kör profitálhasson. Számos eset, kisebb projekt valósulhatott meg a Bank hozzájárulásával, de sok olyan cél, alapítvány, intézmény is található a támogatottak
között, amelyek mellett a Bank minden évben elkötelezi magát.
A szponzorálási célok között 202-ben kiemelt helyet foglalt el a kultúra, a művészetek támogatása, de
egészségügyi, gyógyítási célokra, valamint diákoknak szóló különböző ösztöndíj- és oktatási programokra is
jelentős összeget adományozott a Bank.

TámogaTások eloszlása 2012-ben:

7,9%

11,7%

■ egészségügyi célok 11,7%
■ szakmai rendezvények,
4,1%
programok, kiadványok 4,1%
10,8%
■ gyermekek, diákok, iskolák,
ösztöndíjak támogatása, oktatás 10,8%
■ zenemûvészet 16,9%
■ hagyományôrzés 3,0%
■ kiadványok, könyvek, albumok
megjelentetése 1,6%
16,9%

41,0%

■ filmmûvészet 0,6%
■ sport 2,2%

3,0%
2,2%

■ egyéb kulturális célok 41,0%

1,6%

■ egyéb karitatív célok 7,9%

0,6%

Forrás: MFB

50

7. Kommunikáció, ügyfélszolgálat, szponzoráció, ösztöndíj

ÉVES JELENTÉS 2012

magyar fejlesztési bank

A kulturális célok közül a zeneművészetben kiemelkedő tehetségek gondozására adományozott számottevő összeget a Bank, mint például a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok hangversenyeinek 10
millió forintos támogatása, de több zeneművészeti pályázat is elnyerte a bizottság támogatását. A Szent
Efrém Közhasznú Alapítvány 5 millió forintot kapott az „Orientale lumen I.” sorozat CD-jének kiadására.
A Veszprémi Petőfi Színház pedig arra vállalkozott, hogy a 2012/2013-as tanévben öt veszprémi középiskolában rendez „Operabeavató” előadássorozatot, amelyhez a Bank 3,5 millió forinttal járult hozzá. A
2012. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeihez 25 millió forintot ítélt meg a támogatási bizottság.
A XV. Zsidó Nyári Fesztivál 5 millió forint támogatásban részesült. Immár hagyományosnak mondható az UNESCO „Az emberiség szellemi kulturális örökségének” reprezentatív listáján is szereplő Mohácsi Busójárás rendezvénysorozat támogatása. A 2012. és 2013. évi programsorozatot egyaránt 5-5 millió
forinttal támogatta a Bank.
A Közgazdasági Szemle Alapítvány 3 millió forint támogatást kapott folyóiratuk zavartalan kiadásához. Összesen 100 millió forintot ítélt meg a bizottság különböző határon túli magyarokat segítő egyesületek számára, kulturális és értékmegőrző programjaik szervezésére.
A 2013. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeihez 30 millió forint összegű támogatással járult hozzá
a Magyar Fejlesztési Bank.
Az MFB további öt évre kötelezte el magát a Prima Primissima Alapítvány szárnyai alatt létrejött Junior
Prima Díj Magyar tudomány kategóriájának támogatása mellett. A Bank a Junior Prima díj társalapítójaként, a díj gondozásával segíti azoknak a fiatal tudósoknak a felkutatását és a díjjal járó anyagi támogatását,
akik szűkebb tudományterületükön kimagasló szellemi, tudományos teljesítményt mutattak fel. Az Alapítványt évi 80 ezer euróval támogatja a Magyar Fejlesztési Bank.
Jelentős anyagi támogatást ítélt meg a bizottság egészségügyi célokra is. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézetét összesen 18 millió forinttal, a Daganatok Sebészete Alapítványt pedig 6 millió forinttal támogatta a Bank, a gyógyításhoz nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére. A
DEKOM Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport mentőcsónak vásárlását közel 2 millió
forint összeggel támogatta a bizottság. Ezzel a mentőcsónakkal végzik a vízi mentők kiképzését, továbbképzését, orvostanhallgatók felkészítését és az árvízi munkálatokat.
A 2012-es évben különböző sportcélokra több mint 7 millió forintot adományozott az MFB.
A Bank a Recski Nemzeti Emlékpark kérelmét is pozitív elbírálásban részesítette, 2 880 000 forint volt
szükséges a szponzorálási célként megjelölt kényelmes Látogató-pihenő megépítéséhez.
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A támogatásokról a Bizottság a Bank társadalmi szerepvállalásáról vallott nézetek alapján döntött,
figyelembe véve a programok megvalósíthatóságát, társadalmi igényét és hasznosságát is. Döntéseivel a
bizottság a lehető legnagyobb mértékben óvni igyekezett a megítélt támogatások belső minőségi harmóniáját, a társadalmi szerepvállalásról vallott nézetekkel együtt.
Támogatások 2012. évben
Támogatott cél	

Összeg (Ft). .

Egészségügyi célok

38 500 000

Szakmai rendezvények, programok, kiadványok

13 600 000

Gyermekek, diákok, iskolák, ösztöndíjak támogatása, oktatás

35 591 000

Zenemûvészet

55 602 000

Hagyományôrzés

10 000 000

Kiadványok, könyvek, albumok megjelentetése

5 400 000

Filmmûvészet

2 000 000

Sport (gyermekek sportolási lehetôségei, utánpótlás nevelés,
versenyekre felkészülés és részvétel)
Egyéb kulturális célok

7 300 000
.
134 500 000

Egyéb karitatív célok

25 908 136

Összesen	

328 401 936
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A z ösztöndíjprogramok
A Bank a 2012. évben is meghirdette „Mentor” ösztöndíjprogramját. A „Mentor-Praktikum” gyakornoki
program a gazdasági szakirányon tanuló hallgatók támogatását tűzte ki célul, hogy szakmai tapasztalattal
egészíthessék ki az elméleti tudásukat. A 2012. évben 32 fő vett részt a gyakornoki programban. 2012.
december 31. napján 17 ösztöndíjas töltötte szakmai gyakorlatát a bank különböző osztályain. A program
éves költsége 9 177 700 forint volt.
A „Mentor-Habilitas”ösztöndíjat olyan tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók nyerték el, akik a
tudományok és a művészetek területén kimagaslót alkotnak. 25 hallgató nyerte el az ösztöndíjat, számuk az
év végére – nappali tagozatos hallgatói jogviszonyuk megszűnése miatt – 20 főre csökkent. A program éves
költsége 19 125 000 forint volt.
Az ösztöndíj programok összköltsége 2012. évben 28 302 700 forint volt.
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A z M F B - I N D I K Á T O R vállalati felmérésr Ő l
A Magyar Fejlesztési Bank stratégiájából fakadó alapfeladata a hazai vállalkozások számára kedvező
konstrukciójú fejlesztési hitelek biztosítása. Az igényeknek leginkább megfelelő kedvezményes hitelkínálati struktúra kialakításához meghatározó fontosságú a makro- és mikrogazdasági folyamatok,
valamint a vállalati szektor helyzetének, várakozásainak kellő ismerete. Ennek érdekében a Magyar
Fejlesztési Bank 2009 nyara óta rendszeres, félévente ismétlődő vállalati felmérést készít (MFBINDIKÁTOR), amely a Bankban folyó makrogazdasági elemzésektől eltérő módszertannal, megközelítéssel készül, de azok eredményeinek alátámasztására, kiegészítésére szolgál.
A Magyar Fejlesztési Bank 2012 tavaszán és őszén hatodik, illetve hetedik alkalommal készítette el
vállalati felmérését, amely keretében a cégeknek kiküldött kérdőívet ezúttal 684, illetve 560 vállalat töltötte
ki és küldte vissza. Az MFB-INDIKÁTOR felmérés eredményei amellett, hogy részletes és átfogó képet
nyújtottak a hazai vállalkozói szektor aktuális helyzetéről, igényeiről és a jövőre vonatkozó terveiről, illetve
várakozásairól, a korábbi felmérésekkel összevetve alkalmasak voltak a megelőző egy évben bekövetkezett
változások és trendek feltérképezésére, valamint a gazdasági dinamika értékelésére is.
A kérdőív alapvetően két részből áll, azon belül öt fő területre koncentrál: az első részben a vállalkozások általános (strukturális) adatai mellett a vállalatok hazai makrogazdasági folyamatokra és saját (belföldi
és külföldi) piaci helyzetükre vonatkozó értékelését, várakozásait vizsgáljuk. A második részben pedig a
külső források bevonásával, valamint a beruházásokkal kapcsolatos tapasztalataikra és terveikre vonatkozó
kérdések szerepelnek.
A kérdőív olyan elv szerint került kialakításra, hogy a mélyebb, részletesebb elemzések elvégzése mellett
egy a konjunktúraindexekhez hasonló, de azoknál szélesebb tartalmú gazdasági indikátor kiszámítására is
alkalmas legyen. Az MFB-INDIKÁTOR-t az különbözteti meg a hagyományos konjunktúra- és hangulatindexektől, hogy a külső környezet mellett nagy hangsúlyt fordít a makrogazdasági tényezőkkel viszonylag
lazább kapcsolatban álló folyamatok megítélésére, így a belső, vállalati környezet helyzetének és kilátásainak értékelésére, valamint a méretbeli, ágazati és regionális strukturális eltérések elemzésére. Az MFBINDIKÁTOR egy aggregált mutató, négy részindexből kerül kiszámításra: Makrogazdasági- és Piacindex
(a vállalatok külső környezetét jellemző mutatók), valamint Finanszírozás- és Beruházás-index (a vállalkozások belső környezetéről képet adó mutatószámok). Az MFB-INDIKÁTOR kiszámításakor a vállalatok
megfelelő strukturális jellemzői alapján korrigált részindexek egyenlő, azaz 25–25%-os súllyal szerepelnek.
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MFBINDIKÁTOR

makrogazdaság

piac

belföldalindex

külföldalindex

finanszírozás

2012. ôsz

47,0

41,5

43,7

46,5

53,5

52,0

50,6

2012. tavasz

45,1

38,9

44,4

47,2

51,9

49,8

47,5

2011. ôsz

45,4

43,1

45,4

46,9

56,4

48,4

44,7

2011. tavasz

55,2

48,6

54,1

54,2

61,8

63,4

55,0

2010. nyár

47,1

41,5

43,7

43,9

46,6

53,9

49,1

2009. tél

43,9

31,8

40,3

43,5

45,5

53,9

49,8

2009. nyár

37,3

20,6

35,7

39,2

39,7

42,1

50,6

beruházás

Forrás: MFB-INDIKÁTOR VÁLLALATI FELMÉRÉSEK

A 2 0 1 2 . tavaszi eredmények
Az MFB-INDIKÁTOR 2012. tavaszi, változatlanul 50 pont alatti értéke (45,1 pont, 0–100-as skálán) azt
jelezte, hogy a vállalatok mind a magyar gazdaság aktuális helyzetét, mind a jövőbeni tendenciákat inkább
kedvezőtlennek ítélték meg. A felmérés eredményei alapján a hibernálódás jelei mutatkoztak több vállalati
szegmensben is: a hazai vállalkozók elhúzódó stagnálásra számítottak, és az ehhez való alkalmazkodás, a
kivárás, a túlélésre berendezkedés jelei voltak kiolvashatóak a 2012. tavaszi válaszokból. A vállalati vélemények egybecsengtek a statisztikai adatokkal: a felmérést megelőző félévben elsősorban a vállalatok működési
feltételei (makrogazdasági környezet), és a külső piacok húzóereje gyengült.
Az MFB-INDIKÁTOR 2011 őszéhez képest bekövetkezett csökkenése (-0,3 pont) elsősorban a vállalatok által a makrogazdasági környezetben érzékelt tartósan negatív tendenciákra volt visszavezethető.
Ennek piaci hatása azonban a korábbi felmérésekhez képest visszafogottabb volt, s elsősorban a külföldi
kereslet mérséklődésében öltött testet. Kismértékű javulást mutatott a finanszírozási és beruházási helyzet,
azonban az 50 pont alatti érték mindkét esetben a vállalatok kivárására, a forrásbevonás, illetve a fejlesztések
elhalasztására utalt.
A 2012. tavaszi eredmények a cégek működési környezetének további romlásáról számoltak be: a Makrogazdasági-index ismét 40 pont alá süllyedt (38,9), ami jelezte, hogy a makrogazdasági feltételek változatlanul
komoly akadályozói a cégek tevékenységének. A felmérésben szereplő vállalatok a 2011. tavaszinál és őszinél
is lassabb (0,9%-os) GDP-növekedéssel és magasabb (6,1%-os) inflációval számoltak a felmérést követő 12
hónapban (azaz a cégek válaszai alapján hosszabb távon akár egy elhúzódó stagflációs időszak veszélye is fennállt). A 2012. tavaszi makrogazdasági helyzetet a felmérésben szereplő cégek 88%-a ítélte kedvezőtlennek, és
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mindössze a cégek 2%-a értékelte kedvezőnek. A felmérést megelőző egy évben a vállalatok több mint háromnegyede romlást tapasztalt a működési környezetben, és alig 7% érzékelt pozitív irányú elmozdulást. Mindez
azt jelenti, hogy a 2009 közepétől 20 elejéig tartó javuló tendencia 20. őszi megtorpanása nem bizonyult
átmenetinek, s a makrogazdasági környezet tartósan akadályozójává vált a vállalatok működésének.
A Piac-index értéke (44,4) mérsékelt ütemben tovább csökkent, miközben a felmérés eddigi történetében
először szűkült a külső és belső folyamatok közötti különbség, azonban ez elsősorban a külföldi piacok húzóerejének gyengülésére volt visszavezethető, és csak kismértékben járult hozzá, hogy a belföldi piaci helyzet
stabilizálódott, illetve nem romlott tovább (az exporttevékenység azonban ettől függetlenül az eredményes
vállalati működés kulcsa maradt).
A vállalati eredmények felmérést megelőző 2 hónapos alakulásában 20. tavasszal mért pozitív fordulat 20 őszén megtorpant, és a 202. tavaszi felmérés sem hozott ebben javulást: továbbra is minden második cég csökkenő adózás előtti eredményekről számolt be, és tovább mérséklődött a növekvő eredményeket

A piAc-index, vAlAmint A külsô és belsô piAci

a következô 12 hónapban beruházást tervezô

húzóerôk közötti különbség AlAkulásA

vállalatok arányának alakulása

60
50

44,4
40,3

43,7

7,7

19,3%

8

80

7

45,4

35,7

6
5
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4,6

20
2,0

100

9

4

p O N T
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40

10

9,6

54,1

2,6

2009.
TÉL

2010.
NYár

2011.
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2011.
ÔsZ

11,4%

19,0%

16,2%

18,2%

16,8%

36,5%

38,7%

7,4%
12,5%
21,7%

22,5%
11,5%

41,6%

44,8%

0

2012.
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15,0%
13,9%
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17,9%
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■ PIAC-INDEX (BAL TENGELY)

■ BIZTOSAN TERVEZ ■ VALÓSZÍNÛLEG TERVEZ ■ KIVÁR

■ KÜLFÖLD-ALINDEX – BELFÖLD-ALINDEX KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG (JOBB TENGELY)

■ VALÓSZÍNÛLEG NEM TERVEZ ■ BIZTOSAN NEM TERVEZ
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elérő vállalkozások aránya. A várakozások sem voltak biztatóak, alapvetően stagnáló vállalati eredményeket
vetítettek előre: az MFB-INDIKÁTOR felmérés addigi történetében 202. tavasszal volt a legalacsonyabb
a növekedést váró (mindössze 9%), és az addig mért legmagasabb (36%) a változatlan eredményekkel kalkuláló cégek aránya.
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A Beruházás-index értéke (47,5) a konszolidálódás jeleit mutatta 202 tavaszán a fél évvel korábbi
rendkívül erős visszaesés után, azonban a fejlesztések beindulásához ez egyelőre még nem volt elégséges. A
20. őszi eredményhez képest mért kismértékű javulás azonban egyelőre nem utalt a beruházási aktivitás
felpörgésére, leginkább a kivárás volt jellemző a vállalatokra. Jelentős mértékben (8 százalékponttal) lecsökkent a következő 2 hónapban beruházást biztosan nem tervező cégek aránya (a 20. őszi felmérés idején
még majdnem minden negyedik vállalat nyilatkozott így). Ezzel párhuzamosan nőtt (+6 százalékpont) azon
cégek aránya, ahol felmerültek fejlesztési tervek, de egyelőre kivárnak a bővítéssel, korszerűsítéssel. Szintén
az elbizonytalanodás erősödését jelzi, hogy az MFB-INDIKÁTOR felmérés eddigi történetében még nem
volt ilyen alacsony (34%) a következő 2 hónapban biztosan beruházást tervezők aránya.
A fejlesztési tervek egyik legkomolyabb gátja, hogy a 202. tavaszi eredmények szerint tovább emelkedett, és
rekordszintet ért el a kapacitásfelesleggel küzdő vállalatok aránya (53%). Ez 2 százalékpontos emelkedés a válság
kezdete óta mért mélyponthoz (4%) képest. Egyedül az agráriumban javult a kapacitáskihasználtság: a 20-es
jó időjárásnak és termésátlagnak köszönhetően a
kapacitásfelesleggel rendelkezőmezőgazdasági cégek

VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSI HELYZETE

aránya 40-ről 22%-ra esett vissza. Ezzel szemben az
100%
20,0%

19,7%

16,6%

80%
60%

ipari szektorban 56-ról 6%-ra, míg a szolgáltató vál30,1%

35,8%

lalkozások körében 43-ról 52%-ra nőtt a kihasználatlan kapacitással rendelkező vállalatok aránya.
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43,3%

37,7%

21,6%
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40%

A Finanszírozás-index értéke (49,8) enyhe
konszolidálódást jelez a fél évvel korábban mért

20%

zuhanást követően, azonban a mérsékelten emel-

0%

kedő forráskereslet, és a hitelfelvételi feltételek
valamelyest javuló megítélése mellett a hazai válla-

■ NINCS SZÜKSÉG KÜLSÔ FORRÁSRA*

lati szektor egyre markánsabb kettészakadása volt

■ BERUHÁZÁSRA MÁR NEM ELEGENDÔEK A SAJÁT FORRÁSOK
■ A FOLYÓ KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE SEM ELÉGSÉGES A SAJÁT FORRÁS

megfigyelhető. Egy olyan vállalkozói kör kezdett

* a 2012. tavaszi felméréssel kezdôdôen a külsô forrásra nem rászoruló cégek
közül a beruházást tervezô és nem tervezô vállalatok együttesen

kialakulni, amely a válság óta képes volt stabilizálni helyzetét, azonban a bizonytalan piaci környe-
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zet, valamint a kedvezőtlen finanszírozási helyzet
miatt igyekezett működését (illetve adott esetben fejlesztéseit) kizárólag saját bevételeiből finanszírozni, ami
makrogazdasági szinten a „hitelnélküli növekedés” (creditless growth) veszélyével fenyegetett. Egy másik
jelentős csoport ugyanakkor egyre kilátástalanabb finanszírozási helyzetbe sodródott: a 202. tavaszi felmérésben szereplő cégeknek már több mint harmada szorult a folyó költségei fedezésére is külső forrásokra.
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A külső finanszírozás iránti kereslet mérsékelt emelkedést mutat a fél évvel korábbihoz képest: a felmérést követő 12 hónapban forrásbevonást tervező cégek aránya 42%-ról 45%-ra nőtt, ezen belül a határozott
tervekkel rendelkező vállalatoké 21%-ról 23%-ra emelkedett (azonban még mindig messze elmaradt az egy
évvel korábbi 35%-tól).
A hitelfelvételi feltételek változásának megítélése összetett képet mutatott 2012 tavaszán: míg az egy
évvel korábbihoz képest valamennyi kondícióban szigorodást, romlást érzékeltek a felmérésben szereplő
cégek, addig a 2011. őszi eredményekhez képest néhány esetben javulás volt tapasztalható. A forintárfolyam
volatilitása nagy bizonytalanságot jelent a vállalatok számára a hitelfelvételről való döntéskor: a devizaárfolyam megítélése a 2011. tavaszi eredményekhez képest jelentős javulást, míg a fél évvel korábbi válaszokhoz
viszonyítva nagymértékű romlást mutatott. A források költsége folyamatos romlást mutatott, míg a hitelintézetek által megkövetelt fedezeteket, illetve a saját erőt illetően enyhülés volt tapasztalható.

A 2 0 1 2 . őszi eredmények
A 2012. őszi MFB-INDIKÁTOR felmérés eredményei alapján a fél évvel korábbihoz képest tapasztalt mérsékelt javulás a külpiaci lehetőségekkel kapcsolatos vállalati várakozások kedvezőbbé válásának, az emelkedő
forráskeresletnek, a cégek megítélése szerint némileg jobb (kevésbé kedvezőtlen) finanszírozási feltételeknek,
valamint az erősödő beruházási aktivitásnak volt köszönhető. Ez utóbbival kapcsolatban azonban a vállalati
szektort kettősség jellemezte: a határozott fejlesztési tervekkel rendelkező és a beruházásokat biztosan elhalasztó vállalkozások aránya egyaránt emelkedett, valamint a cégek 57,3%-a küzdött kapacitásfelesleggel, ami
a 2009. nyár óta (vagyis az MFB-INDIKÁTOR addigi történetében) mért legmagasabb szint.
A felmérésben szereplő vállalatok makrogazdasági várakozásai nem változtak a fél évvel korábbihoz
képest, emellett a következő 12 hónap során alacsony gazdasági növekedéssel (átlagosan 0,8%-os GDPbővüléssel) és magas inflációval kalkuláltak (6,0%). A fogyasztói árak várt alakulásával kapcsolatos vállalati
válaszok arra engedtek következtetni, hogy a tartósan alacsony belső kereslet és a visszafogott belföldi értékesítési kilátások ellenére az inflációs várakozások (a kínálati oldalon) magas szinten ragadtak be.
A Makrogazdasági-index 2,6 pontos emelkedésének hátterében az állt, hogy 2012. tavaszhoz képest
csökkent a gazdasági környezetben a felmérést megelőző egy évben romlást érzékelő cégek aránya, emellett
a jelenlegi makrogazdasági helyzet megítélésében is kismértékű javulás volt tapasztalható a 2012. őszi eredmények alapján. A fél évvel korábbihoz képest közel 5 százalékponttal mérséklődött, s az eddigi hét felmérés
során a 2011. tavaszi után a második legalacsonyabb értéket (83,5%) érte el az aktuális makrogazdasági
környezetet kedvezőtlennek érzékelő vállalkozások aránya.
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A vállalatok működési környezetét befolyásoló tényezők közül 200 nyara után ismét a belföldi kereslet elmúlt egyéves változását értékelték a leginkább kedvezőtlennek a felmérésben szereplő cégek, megelőzve
az elmúlt két évben folyamatosan a legjelentősebb
a vállalat mûködési környezetét

akadálynak számító finanszírozási környezetet. A

befolyásoló egyes makrogazdasági tényezôk

külföldi kereslet után a piaci versenyben tapasztal-

megitélésének* változása

ták a legkisebb mértékű romlást a vállalatok, míg a
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2011.
ÔsZ

2012.
TAVAsZ

forintárfolyam alakulása a felmérés kezdete óta 202
őszén hátráltatta legkevésbé a vállalati működést.
A Piac-index értéke a 202. őszi eredmények
alapján gyakorlatilag változatlan maradt, ugyanis mindössze 0,7 pontot mérséklődött a fél évvel
korábbi szinthez képest. A vállalatok közel felének

2012.
ÔsZ

csökkent az adózás előtti eredménye a felmérést
megelőző 2 hónapban, emellett a profitkilátá-

■ FINANSZÍROZÁSI KÖRNYEZET

■ KÜLFÖLDI KERESLET

sok is mélypontra süllyedtek: a válaszoló cégek

* 5 – nagymértékben javult, 3 – nem változott,

mindössze 7,7%-a várta a nyereség bővülését a

■ PIACI VERSENY

1 – nagymértékben romlott a felmérést megelôzô 12 hónapban

következő egy évben. A nagyobb exportorientáciForrás: MFB-INDIKÁTOR VÁLLALATI FELMÉRÉSEK

óval rendelkező vállalatok eredményei kedvezőbben alakultak a 202 őszével záruló 2 hónapban,

ugyanakkor az erős bizonytalanságot jelezte, hogy az exportáló vállalatok relatív többsége is legfeljebb
változatlan nyereséggel kalkulált a következő időszakra.
Az agrárvállalatok háromnegyedének a piaci pozíciója változatlan maradt a 202. őszt megelőző egy évben, a szekunder szektorban ugyanakkor a cégek 40%-a romló versenyhelyzetről számolt be. A gyenge belső
kereslet elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetét ásta alá: az ő esetükben 38% számolt be a korábbihoz képest kedvezőtlenebb belföldi pozícióról (nagyvállalatok esetében ez az arány 2% volt). A külföldön
is aktív hazai vállalatok többségének exportpozíciója ágazattól és mérettől függetlenül változatlan maradt.
202 őszén a vállalatok mindössze 7,5%-ának nőtt az előző egy év során a belföldi értékesítési forgalma. Kismértékben a várakozások is visszaestek: a cégek kevesebb, mint ötöde bízik az eladások emelkedésében a belső piacon, ugyanakkor 20 tavasza után ismét több vállalat várt bővülést, mint ahányan a
felmérést megelőző 2 hónap kapcsán növekedésről számoltak be. Az állattenyésztő, a fafeldolgozó, gép- és
vegyianyaggyártó, valamint az infokommunikációs és nagykereskedelmi cégek voltak a leginkább bizakodóak. Az export várható alakulásával kapcsolatban a mezőgazdasági cégek és a nagyvállalatok az átlagosnál
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optimistábbak voltak, míg a külföldi tulajdon, vagy a beszállítói kapcsolatok önmagában nem jelentettek
garanciát a külföldi értékesítés bővülésére.
A vállalatok többsége 202 őszén nem tervezett árváltoztatásokat, több mint harmaduk viszont belföldi
értékesítési árainak emelésére készült a felmérést követő egy évben: a mezőgazdasági, valamint élelmiszeripari cégek körében volt kiemelkedően magas az áremelési szándék.
A Beruházás-index a 3, pontos emelkedést követ_en ismét meghaladta az 50 pontos küszöböt, ami élénkülő fejlesztési aktivitásra utalt. Az erősödő vállalati beruházási szándék azonban kettősséget tükröz, mivel a
határozott tervekkel rendelkező és a beruházásokat
biztosan elhalasztó vállalkozások aránya egyaránt

a beruházást tervezô és kapacitásfelesleggel

emelkedett, miközben rekordot döntött a kapaci-

rendelkezô vállalatok arányának alakulása

tásfelesleggel küzdő vállalatok aránya. Ez alapján a

50%
S K Á L A

cégek többsége elsősorban pótló, tovább nem halasztható beruházásokat, s nem pedig új fejleszté-

F O R D Í T O T T

seket akart végrehajtani.
Az agráriumon belül mind az állattenyésztő, mind a növénytermesztéssel foglalkozó cégek

határozott beruházási tervekkel
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lalatok kevesebb, mint harmada küzd kapacitás-
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70%

rendelkeztek, amit az is alátámasztott, hogy a vál-
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■ BERUHÁZÁST TERVEZÔ VÁLLALATOK ARÁNYA (BAL TENGELY)
■ KAPACITÁSFELESLEGGEL KÛZDÔ VÁLLALKOZÁSOK ARÁNYA (JOBB TENGELY)

felesleggel. Az iparon belül mérhető a legnagyobb
különbség az ágazatok között: a vegyianyag-

Forrás: MFB-INDIKÁTOR VÁLLALATI FELMÉRÉSEK

előállítással foglalkozó cégek 76%-a, ezzel szemben a
textilipari vállalkozások 33%-a tervezett beruházást. A kapacitáskihasználtság a szekunder és tercier szektorban is rekord alacsony szintre esett vissza. Ez utóbbiban az infokommunikációs, valamint a szállító,
raktározó vállalatok körében volt legélénkebb a fejlesztési szándék, és a közösségi szolgáltatást nyújtó cégek
többsége is tervezett beruházásokat. A nagyvállalatok 9,6, míg a mikro-, kis- és középvállalatok mindössze
5,3%-a szándékozott fejlesztéseket végrehajtani a következő egy évben.
Az elmaradt (azaz „régóta esedékes”) fejlesztések az MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérés történetében
202 őszén bizonyultak első alkalommal a legerősebb beruházási hajtóerőnek, amit az eddig vezető erős
piaci verseny és a piaci igények változása követett. A fél évvel korábbi eredményhez képest egyedül az előírásoknak való megfelelés játszott fontosabb szerepet a vállalati tervekben, míg 20. őszhöz viszonyítva a
külföldi piacok várt bővülése, valamint kismértékben a finanszírozási feltételek hajtóereje erősödött.
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A Finanszírozás-index 2,2 pontos növekedést követően ismét átlépte az 50 pontos szintet, ami egyaránt
volt köszönhető a vállalatok javuló finanszírozási helyzetének, az erősödő forrásbevonási szándéknak, valamint a hitelfelvételi körülmények kedvezőbb megítélésének. A 202. őszi eredmények alapján 32,2%-ra csökkent azon cégek hányada, amelyek már folyó (működési) kiadásaikat is csak külső forrásból voltak képesek
fedezni: az állattenyésztésben, a fafeldolgozásban és a kiskereskedelemben aktív vállalatok pénzügyi helyzete
bizonyult a legkritikusabbnak. A kedvezőtlen finanszírozási helyzet a válaszok alapján elsősorban az elhúzódó válság hosszú távú hatásaira (alacsony profitabilitás, szigorú hitelezési feltételek) volt visszavezethető.
Az MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérések
a hitelfelvételi körülmények elmúlt

alapján (20. tavasz után) 202 őszén volt a má-

12 hónapos változásának megítélése*

sodik legalacsonyabb azon cégek aránya, amelyek

a 2012. ôszi felmérés alapján

biztosan nem terveztek forrásbevonást a következő
2 hónapban, miközben ismét közel minden má-

HITELKÍNÁLAT

sodik vállalat szándékozott külső finanszírozást

KAMAT MÉRTÉKE
EGYÉB FORRÁSKÖLTSÉG

igénybe venni. A kritikus pénzügyi helyzetben

DEVIZAÁRFOLYAM

lévő állattenyésztéssel foglalkozó cégek mellett a

FEDEZET
SAJÁT ERÔ NAGYSÁGA

fémfeldolgozás, a szállítás és raktározás, valamint

FORINT-DEVIZA KAMATKÜLÖNBSÉG

a gépjármű-kereskedelem és -javítás területén mu-

TÜRELMI IDÔ
ELBÍRÁLÁS GYORSASÁGA

tatkozott a legerőteljesebb forrásbevonási szándék.

FUTAMIDÔ

A vállalati mérettel szorosan emelkedett a követ2,0

2,25

2,5

2,75

3,0

kező 2 hónapban forrásbevonást biztosan tervező

* 5 - sokat javult / sokkal könyebb lett, 3 - nem változott,
1 - sokat romlott / sokkal nehezebb lett

cégek aránya, s csak a mikrocégek körében tapasztalható egy szélesebb vállalkozói kör, amely elzár-

Forrás: MFB-INDIKÁTOR VÁLLALATI FELMÉRÉSEK

kózik a külső finanszírozás igénybevételétől.
A 202. őszi válaszok alapján a hitelkínálat, a kamat mértéke és egyéb forrásköltségek, valamint a
devizaárfolyamok alakulása rontotta leginkább a hitelfelvételi körülményeket a felmérést megelőző 2 hónapban. Ugyanakkor a 202. tavaszi válaszokhoz képest valamennyi tényező megítélése javult.
A 2009. téli felmérés óta első alkalommal nem az árfolyam alakulásában tapasztalták a legnagyobb mértékű
romlást a cégek: a válaszok alapján a hitelkínálatban és a kamatok mértékében is kedvezőtlenebb változások
mentek végbe a 202. őszt megelőző egy évben. A vállalatok hitelnyújtási hajlandóságának csökkenésével
elsősorban a közúti gépjárműgyártó, építőipari vállalatok, valamint a turizmus és vendéglátás, illetve ingatlanügyletek területén aktív cégek szembesültek.
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9. AZ MFB IGAZGATÓSÁGA
ÉS FELÜGYELÔBIZOTTSÁGA
A Z M FB IG A ZG ATÓS ÁG A É S FE LÜGY E LŐBI ZOT TS ÁG A
Az MFB Zrt. igazgatósága 2012-ben
2012. február 14-ig:
Baranyay László, az igazgatóság elnöke
Urbán Zoltán, az igazgatóság belső tagja
Várady György, az igazgatóság belső tagja
Orosz Ferenc, az igazgatóság külső tagja
Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos, az igazgatóság külső tagja
2012. február 15-től 2012. június 14-ig:
Baranyay László, az igazgatóság elnöke
Urbán Zoltán, az igazgatóság belső tagja
Várady György, az igazgatóság belső tagja
Orosz Ferenc, az igazgatóság külső tagja
Dr. Szentpétery Kálmán Vilmos, az igazgatóság külső tagja
Dr. Vér Iván, az igazgatóság külső tagja
2012. június 15-től 2012. október 14-ig:
Baranyay László, az igazgatóság elnöke
Urbán Zoltán, az igazgatóság belső tagja
Várady György, az igazgatóság belső tagja
Orosz Ferenc, az igazgatóság külső tagja
Dr. Vér Iván, az igazgatóság külső tagja
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2012. október 15-től 2012. december 31-ig:
Baranyay László, az igazgatóság elnöke
Adamecz Péter, az igazgatóság belső tagja
Urbán Zoltán, az igazgatóság belső tagja
Várady György, az igazgatóság belső tagja
Orosz Ferenc, az igazgatóság külső tagja
Dr. Vér Iván, az igazgatóság külső tagja

Az MFB Zrt. felügyelőbizottsága 2012-ben
Dr. Halasi Tibor, a felügyelőbizottság elnöke
Dr. Bizderi Ilona, a felügyelőbizottság tagja
Gondos Judit, a felügyelőbizottság tagja
Gönczy Ervin, a felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött
Dr. Németh Krisztián, a felügyelőbizottság tagja, dolgozói küldött

Az MFB Zrt. vezetése 2012-ben
2012. január 16-ig:
Baranyay László elnök-vezérigazgató
Urbán Zoltán vezérigazgató-helyettes
2012. január 17-től 2012. november 22-ig:
Baranyay László elnök-vezérigazgató
Adamecz Péter vezérigazgató-helyettes
Urbán Zoltán vezérigazgató-helyettes
2012. november 23-tól 2012. december 31-ig:
Baranyay László elnök-vezérigazgató
Adamecz Péter vezérigazgató-helyettes
Péceliné Morgós Katalin vezérigazgató-helyettes
Urbán Zoltán vezérigazgató-helyettes
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