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KÖSZÖNTÔ

Mélyreható változások teszik emlékezetessé Magyarország és a Magyar Fejlesztési Bank 2010. évi mûködését. Az országgyûlési választáson a polgárok a magyar állam megújulására szavaztak. Új országgyûlés,
új kormányzat lépett hivatalba. A változás kihatott az MFB-re is. Júniusban megújult a Bank menedzsmentje,
egyidejûleg módosult a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény. A Bank tevékenységi köre bôvült,
újabb feladatokat kapott.

A változások nyomán az MFB több mint ötven állami tulajdonú cég fölött gyakorol tulajdonosi jogokat.
Feladatai kiegészültek az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek nemzetgazdasági szempontból jelentôs fejlesztéseinek, beruházásainak finanszírozásával, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésének, a mezôgazdaság fenntartható fejlôdésének, az agrárinnováció elôsegítésének, az agrárfoglalkoztatás növelésének, a
gazdálkodók integrációs együttmûködésének biztosítására. Lehetôséget teremtett a törvény arra is, hogy
az MFB Zrt. éven belüli fejlesztési célú hitelt is nyújtson, illetve ilyen hitelre vállalhasson kezességet,
bankgaranciát.
A Bank megkezdte, és javarészt végre is hajtotta 2010-ben a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
cégek pénzügyi, jogi, informatikai átvilágítását. Átvilágította a saját portfólióját is. Az MFB 2010. évi – értékvesztések és céltartalékok nélküli – eredménye pozitív. A negyedéves minôsítések azonban több kintlévôség esetében jelentôs kockázatot tártak fel, amely nagyobb összegû értékvesztés/céltartalék elszámolását indokolta. A kormány december 8-i döntésének megfelelôen az Alapító 20 milliárd Ft-os
tôkeemelésrôl határozott, amivel a jegyzett tôke értéke – az MFB-törvényben foglalt elôírásoknak megfelelôen – 100 milliárd Ft-ra emelkedett. A tôkepótlás december 31-én megvalósult, a saját tôke
2010. év végi értéke 121 milliárd Ft volt.
A tanulságok levonása segíti a magyar gazdaság új pályára állításának nem könnyû folyamatát. A Bank
immár tiszta képet nyújt önmagáról a külvilágnak, és levonva a következtetéseket alaposan, hatékonyan veszi ki
részét az országépítô munkából.
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AZ MFB ZRT.
MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE
2010-BEN
Bár 2010-ben mind a külsô környezetünket alkotó világgazdaság, mind a magyar gazdaság növekedése
gyorsabb lett a vártnál, a még mindig gyenge belsô piaci és volatilis nemzetközi pénzpiaci környezetben a Magyar
Fejlesztési Bank mûködési feltételei nem javultak számottevôen. A magyarországi vállalatok alapvetôen a Németországba irányuló exporton keresztül kapcsolódtak be a növekedést generáló világkereskedelembe, s a belsô
piacok dermedtsége miatt számottevô hátrányban vannak regionális versenytársaikkal szemben. A gazdasági
növekedést a 2010-ben még mindig szûkülô belsô kereslet mellett tartósan akadályozta a hazai finanszírozási
helyzet is, amely a magas kamatok, a szigorú hitelfelvételi kondíciók és alacsony hitelezési (kockázatvállalási)
kedv miatt a vállalatok forrásigényét egyre inkább az állami, európai uniós források felé tereli. Ez új kihívások
elé állítja a Magyar Fejlesztési Bankot is, amelynek (forrásszerzési) lehetôségeit és a kedvezményes kondíciók
mellett nyújtott vállalati kölcsönök kihelyezését egyaránt erôsen befolyásolja a magyar állam országkockázati
megítélése és a volatilis forintárfolyam.

Nemzetközi gazdasági folyamatok

A Magyar Fejlesztési Bank mûködésének tágabb környezetét jelentô világgazdaságban a 2010-es évet
valamennyi régióban a válságból való kilábalás jellemezte, amelynek a nemzetközi kereskedelem egy évvel
korábbi mélypontról való dinamikus bôvülése volt a motorja.
A növekedési ütemekben ugyanakkor erôs differenciáltság volt tapasztalható az egyes régiók, illetve
nemzetgazdaságok között: a globális GDP bôvüléséhez 2010-ben (is) a fejlôdô régiók – elsôsorban az idôközben a világ második legnagyobb gazdaságává elôlépô Kína – járultak hozzá legnagyobb mértékben, míg
a fejlett gazdaságok növekedése az elhúzódó adósságkezelés, a fiskális élénkítô programok kifutása, a magasan
beragadó munkanélküliség és a fogyasztás lassú bôvülése miatt elmaradt a várakozásoktól. A triádon belül a
2009-es súlyos visszaesést megélt Japán válságból való kilábalásának a folyamatosan erôsödô jen (és emiatt

csökkenô export-versenyképessége) szabott határt. Míg az Egyesült Államok gazdaságpolitikai prioritásai között
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2010-ben is a növekedésösztönzés élvezett elsôbbséget a költségvetési egyensúllyal szemben, addig az eurótérség országai továbbra is az adósságlefaragást tekintik elsô számú feladatuknak. A válság emellett nyilvánvalóvá tette az európai monetáris integráció „gyermekbetegségeit”, amelyek közül talán a legsúlyosabb, hogy
sem külsô, sem belsô sokkok esetén nem létezik egy általánosan jó gazdaságpolitikai megoldás, eszköz, sôt
a közös válaszok igazából egyik tagállam számára sem ideálisak.

A magyar gazdaság kilátása szempontjából kiemelt fontosságú eurózónában 2010-ben egyértelmûen a
német gazdaság vált a növekedés motorjává, elsôsorban a távol-keleti (kínai) konjunktúrát kiaknázó exportszektornak (feldolgozóipar) és az ezzel kapcsolatos beruházásoknak köszönhetôen. Ezzel szemben az Európai
Monetáris Unió ún. periferikus országai (elsôsorban Görögország, Portugália és Spanyolország) a magas költségvetési hiány és államadósság jelentette súlyos terhek leküzdésével voltak elfoglalva. A visegrádi országok
közül 2010-ben a leggyorsabb növekedést a szlovák gazdaság produkálta (+ 4,0%), a lengyel, illetve cseh GDP
3,8, illetve 2,4%-kal bôvült. Mindez azt jelenti, hogy a térség Magyarországgal egy idôben Európai Unióhoz
csatlakozott államaiban (hazánk kivételével) 2010-ben is folytatódott a reálkonvergencia az Európai Unió régebbi
tagországaihoz. Keleti szomszédunk viszont még nem érte el a recesszió mélypontját, a román GDP 1,3%-kal
zsugorodott tovább a múlt évben.
2010-ben a megelôzô évhez képest valamelyest mérséklôdött a nemzetközi pénz- és tôkepiacok volatilitása, ugyanakkor a növekedési kilátások bizonytalansága, az államháztartási és adósságproblémák, a bank- és
pénzügyi rendszerben állandósuló bizalmatlanság, a likviditási nehézségek és az árfolyamok alakulása körül
idônként felerôsödô politikai feszültségek következtében változékony maradt a befektetési hajlandóság. Az egyes
országok külsô forráshoz jutását jelentôsen érintette az országkockázati prémiumokban megfigyelhetô különbségek növekedése, ami elsôsorban az államháztartási és adósságproblémákkal küzdô gazdaságok számára emelte
a költségeket. A 2008 vége, ill. 2009 közepe óta történelmi mélyponton vagy annak közelében lévô jegybanki
kamatok 2010-ben sem változtak (a Fed 0 − 0,25%-on, az ECB 1,00%-on, a Bank of England 0,50%-on, a Svájci

Nemzeti Bank 0 − 0,75%-on, a Bank of Japan 0,10%-on tartotta a jegybanki alapkamatot). Az Egyesült Államokban a gyenge munkaerôpiaci aktivitás következtében ôsszel a nem hagyományos eszközökkel történô monetáris
lazítás újabb szakasza indult el.

❚7

+&(:#"/,*"-"1,"."50,c4#"/,,e;*,"."50,
<)Î/"104>"-",6-Ç4"
























































n %0--Ç3-*#03  n #6#03  n &$#"-"1,"."5  n &63*#03
n '&%"-"1,"."5  n ./#"-"1,"."5
Forrás: MNB, ECB, FED, rEUTErs

#"/,,e;*,"."50,<)Î/"104>
c47Ç--"-"5*<.*/*.6.c7&4>)*5&-,"."50,"-",6-Ç4"









❚8




















































n &63*#03  n #6#03
n &63Î)*5&-&63Î;Î/"  n '03*/5)*5&-."(:"3034;Ç(
Forrás: MNB, ECB, rEUTErs

❚ AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE 2010-BEN ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

A bankközi kamatok alacsonyak maradtak egész évben: a dollárkamatok nyáron átmenetileg elszakadtak
az irányadó kamattól, míg a bankközi eurókamatok az év során felzárkóztak az ECB irányadó rátájához. Az eurótérségben a vállalati hitelkamatok csak minimálisan csökkentek a bankok továbbra is óvatos hitelezési politikája
következtében, így a bankközi források ára és a vállalati hitelkamatok alakulása közötti olló kismértékben szûkült.
Az euróövezetben a vállalati hitelezés zuhanása 2010-ben fokozatosan megközelítette a mélypontot: a vállalati
hitelállomány januárban 3,9%-kal, júliusban 2,2%-kal, decemberben pedig már csak 0,4%-kal maradt el az egy
évvel korábbitól.

Magyarországi gazdasági folyamatok

A magyar gazdaság válságból való kilábalása mind a világgazdasághoz, mind a regionális versenytársakhoz
képest közel féléves késéssel kezdôdött: a január és március közötti stagnálást (éves szinten + 0,1%) követôen
a növekedés a második negyedévben indult meg (+ 1,0%), s 2010 második felében a vártnál gyorsabb ütemben
folytatódott (július és szeptember között a hazai GDP bôvülése 1,7%, míg az év utolsó három hónapjában 1,9%,

2010-ben összességében pedig 1,2%-os volt).

A hosszú távú gazdasági növekedés három pillére (nettó export, lakossági fogyasztás, vállalati beruházá-

sok) közül a hazai növekedés húzóereje 2010-ben továbbra is a külkereskedelem volt, míg a belsô kereslet
(elsôsorban beruházások folytatólagos zsugorodása miatt) a válságból való kilábalást jelentôsen fékezô erônek
bizonyult. Habár a háztartások fogyasztása a július és szeptember közötti harmadik negyedévben átmeneti
javulást mutatott, az év utolsó három hónapjában ismét zsugorodott (éves szinten 0,4%-kal), így összességében
2010-ben 2,1%-kal maradt el az elôzô évitôl. A hazai beruházások bruttó hozzáadott értéke – egyrészt az alacsony
belsô kereslet, másrészt a kedvezôtlen finanszírozási környezet eredményeként – éves szinten 6,9%-ot csökkent.
Miközben a feldolgozóipari fejlesztések teljesítményértéke 2010-ben 9,4%-kal haladta meg a 2009. évi szintet,
ezt a növekedést az infrastrukturális beruházások (elsôsorban autópálya-építések) kifutása, valamint az alacsony
belsô kereslet és szigorú finanszírozási feltételek eredményeként pangó lakáspiac által (is) fékezett építôipari
beruházások csökkenése ellensúlyozta.
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A GDP termelési oldalán 2010-ben a lendületes ázsiai növekedést német közvetítéssel kihasználó exportorientált feldolgozóipar 11,8%-os bôvülése emelkedett ki a hazai ágazatok közül. Az ágazat teljesítményét egész
évben a külföldi értékesítés húzta, aminek erejét jól jelzi, hogy az exporteladások 2010-ben 23,3%-kal haladták
meg a 2005-ös szintet, míg a belföldi eladások 15,6%-kal elmaradtak attól (a feldolgozóipari termelés mindössze

8,4%-kal múlta felül az öt évvel korábbi értéket).
A szigorú hitelfelvételi feltételek, a lakosság nettó megtakarítói (hitel-visszafizetôi) magatartása és a
beruházások alacsony szintje miatt az építôipar teljesítménye 11,1%-kal volt alacsonyabb 2010-ben, mint egy
évvel korábban (2005-höz képest pedig 30,6%-kal maradt el). Az agrárszektor teljesítményének jelentôs visszaesését elsôsorban az ágazatot sújtó kedvezôtlen idôjárás és rossz terméseredmények okozták. A szolgáltató
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szektor 2010-es eredményét visszafogta a gyenge belsô kereslet, így csak azok az alágazatok (pl. szállítás,

raktározás) tudták érdemben növelni teljesítményüket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feldolgozóipari exporthoz.
A külkereskedelmi egyenleg történelmi rekordot ért el – meghaladta az 5,5 milliárd eurót –, s a nettó
export erôteljes bôvülése a gazdasági növekedés mellett jelentôs mértékben hozzájárult a magyar gazdaság külsô
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egyensúlyának megteremtéséhez: az exporttöbbletnek köszönhetôen a folyó fizetési mérleg egyenlege 2009
közepe óta folyamatosan aktívumot mutat.

A magyar gazdaság az év egészében nettó finanszírozói képességgel rendelkezett a külfölddel szemben,
s ez elsôsorban a lakosság nettó megtakarító (hiteltörlesztô) pozíciójával és – a vállalati beruházások alacsony
szintjébôl következôen – a nem pénzügyi vállalatok alacsony finanszírozási igényével volt magyarázható. Az
államháztartás finanszírozási igénye az év közepén tetôzött, amit a költségvetés extra bevételeivel sikerült az
év második felére csillapítani. Az államadósság (a maastrichti módszertan alapján) 2010. június végén érte el
csúcspontját (83,9%), amit lassú mérséklôdés követett az év második felében (a GDP-arányos államadósság

80,1% volt 2010 végén).
A munkaerôpiaci folyamatok a növekedés egyoldalúságát tükrözik: bár a munkanélküliségi ráta a csúcsot
jelentô áprilisi közel 12%-ról év végére 11% alá csökkent, a foglalkoztatottak száma egyelôre csak a német
exportra termelô feldolgozóipari alágazatokban nôtt, s az új munkahelyek közel fele a közmunkaprogramok
keretében jött létre. A többi, alapvetôen a belsô piacra értékesítô ágazatban, különösen a kereskedelemben és az
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építôiparban, valamint a kkv-szektorban továbbra sem indult be a foglalkoztatásbôvülés. A válság a munkaerô
piacon 2010. március végén érte el mélypontját, ezt követôen lassú kilábalási folyamat indult meg a hazai
foglalkoztatásban, amelynek eredményeként az aktivitási ráta szeptemberre a rendszerváltás óta mért legmagasabb
szintre, 55,8%-ra emelkedett. Mindez az év elejétôl érvényes új szabályoknak (amelyek a munkaerôpiacon való

aktív jelenlétet ösztönzik), valamint a feldolgozóipari „újrafoglalkoztatásnak”, vagyis a válság miatt megszüntetett
állások (illetve egy részük) ismételt betöltésének volt köszönhetô. Az aktivitási ráta javulásához az év közepétôl
a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes éves szintû növekedése járult hozzá.
2010 elsô felében a 2009. júliusi ÁFA- és jövedékiadó-emelés hatásainak áthúzódása révén 5,1− 6,3%
közötti tartományban mozgott a 12 havi inflációs ráta, míg a második félévben 3,7− 4,7% között alakult a fogyasztói árak emelkedése Magyarországon. Az év végi újabb emelkedés az energiahordozók világpiaci drágulására
és a gyenge mezôgazdasági termésre vezethetô vissza elsôsorban (az éves átlagos ráta 4,9% volt).
A külföldi és hazai forrásköltségek szempontjából egyaránt jelentôs változások jellemezték a 2010.
évet. A magyarországi jegybanki alapkamat a 2009 derekán indult kamatcsökkentési ciklus során 6,25%-ról
5,25%-ra csökkent 2010. január-április között, év végén azonban két 25 bázispontos szigorítást követôen
5,75%-ra módosult az irányadó ráta, ami régiós tekintetben változatlanul magas. A kamatpályához igazodva
a 3 hónapos BUBOR 6,19%-ról májusra 5,21%-ra csökkent, majd 2010 végére 5,85%-ra emelkedett. Az MFB
forrásbevonása szempontjából is meghatározó magyar államra vonatkozó kockázati felárra 2010-ben a költségvetés körüli bizonytalanság mellett a görög és ír adósságkrízis is negatívan hatott: a 10 éves CDS-felár az év eleji
244 pontról április közepére 169 pontra süllyedt, majd év végére 387 pontra emelkedett, s ez a szint regionálisan
továbbra is kimagaslónak számít.
Az MFB számára a forrásoldal tervezhetôségét kedvezôtlenül befolyásolta a forint árfolyamának továbbra is
élénk volatilitása. A forint/euró árfolyam alakulása egyrészt a régiós valuták euróárfolyamát, másrészt az országkockázat megítélését követte. A hazai deviza 270,4 Ft /eurós árfolyamról indulva 3%-os gyengülést követôen
278 Ft /eurós szinten zárt, ami egyben az egyik leggyengébb éves szintû teljesítménynek felel meg a régióban

(a zloty és a cseh korona 3,5, ill. 5%-ot erôsödött, a román lej pedig csupán 0,2%-t veszített értékébôl), s
az árfolyam lényegében egy széles (261-291 Ft /eurós) sávban mozgott az év folyamán. A keresztárfolyamok
változása nyomán a forint 10,8, ill. 22%-kal gyengült az amerikai dollárhoz, ill. a svájci frankhoz viszonyítva.

❚ 13

"'03*/5Ç3'0-:"."
";".&3*,"*%0--Ç33"- "47Ç+$*'3"/,,"-c4";&63Î7"-4;&.#&/





























































            

n )6'$)' #"-5   n )6'64% #"-5
n )6'&63 +0##5
Forrás: rEUTErs

❚ 14








































































n #6#03  n &63Î)*5&-  n '03*/5)*5&n $%4c7&4<+0##5>
Forrás: MNB, ECB, rEUTErs

# Ç ; * 4 1 0 / 5

#"/,,e;*,"."5<)Î/"104#6#03> 7Ç--"-"5*<.*/*.6.c7&4>)*5&-,"."50,
c4";034;Ç(,0$,Ç;"5*'&-Ç3<c7&4$%4'&-Ç3>

❚ AZ MFB ZRT. MÛKÖDÉSI KÖRNYEZETE 2010-BEN ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

A forint a svájci frankkal szemben szeptember elején 226 Ft / frankos árfolyamon érte el a mélypontot, év végén
az árfolyam 222 Ft / frank volt.
2010-ben is jelentôs maradt a forintban és euróban nyújtott vállalati hitelkamatok közötti rés. A forintban nyújtott hitelek kamatai a jegybanki alapkamat csökkenéséhez több hónapos késéssel igazodva augusztusoktóberben érték el az éves mélypontot, majd a monetáris szigorításhoz viszonylag gyorsan alkalmazkodva év
végén ismét megemelkedtek: az 1 – 5 éves, valamint 5 évnél hosszabb futamidejû hitelek kamata 9,12%, ill.
8,27% volt 2010. decemberben. Az éves szinten kb. 1 százalékpontot csökkenô vállalati forinthitelkamatok ellenére a hazai devizában nyújtott vállalati hitelek kamatszintje regionálisan magasnak mondható (Szlovákiában

3,39%, Csehországban 4,21%, Lengyelországban 5,61%, Romániában 11,53% volt decemberben az 5 évnél
hosszabb futamidejû hitelek kamata). Mivel az 1 – 5 éves, ill. 5 évnél hosszabb lejáratú vállalati euróhitelek kamata
3,63%-ról 3,83%-ra, illetve 2,88%-ról 3,46%-ra emelkedett, a vállalati euróhitelek jelentôs kamatelônye némileg szûkült ugyan, de megmaradt 2010-ben is.

A magyar bankrendszer vállalatoknak és önkormányzatoknak nyújtott hiteleinek állománya a 2009-es
3,0%-os csökkenést követôen 2010-ben 4,1%-kal tovább zsugorodott. A nem pénzügyi vállalatok az egész
évben nettó hiteltörlesztôk voltak elsôsorban a súlyos terheket jelentô devizaadósságok gyorsított visszafizetése,
másrészt a beruházási aktivitás alacsony szintje miatt. A vállalati hitelállomány ennek eredményeként a 2009-es
3,6% után 2010-ben 6,5%-kal csökkent.
A vállalatok forrásigénye az MFB vállalati felmérése (MFB-INDIKÁTOR) szerint 2010-ben is élénk volt, a
kereslet azonban egyre jobban eltolódott a forgóeszköz-finanszírozás felôl a fejlesztésfinanszírozási célú források
irányába. Vállalati megítélés alapján 2009-et követôen 2010-ben is a szûkös hitelkínálat és a magas kamatok
jelentették a legnagyobb akadályt a vállalatok számára a forrásbevonásban.
A Magyar Fejlesztési Bank 2010-ben tovább növelte részesedését a hazai vállalati és önkormányzati hitelek
piacán. 2009 végén ebben a két szegmensben az összes hitel 9,5%-át tette ki a Bank hitelállománya, 2010
végére ez az arány 10,7%-ra nôtt. A nem pénzügyi vállalatoknak – az MFB esetében elsôsorban kkv-knak –
nyújtott hitelek piacán az egy évvel korábbi 8,8%-ról 9,7%-ra nôtt a Bank részesedése, miközben az állomány
3,0%-kal bôvült.
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AZ  MFB  ZRT.
EREDMÉNYEI

Az MFB Zrt. fejlesztési banki feladataiból következôen mérsékelten profitorientált pénzügyi intézmény.
Alapvetô célja az állam gazdaság- és fejlesztéspolitikai célkitûzéseinek sajátos banki eszközökkel és intézményrendszerrel történô megvalósítása, a kiegyensúlyozott, ezért fenntartható gazdasági növekedés megteremtése
és ezzel a gazdaság és a társadalom kohéziójának erôsítése. A Bank mindezt, saját tevékenységén túl, stratégiai
csoportján keresztül valósítja meg.
A Bank leánycégeitôl osztalékot nem kívánt elvonni, ehelyett tôkeerejük, kockázatvállaló képességük
növelését helyezte elôtérbe.
A Bank 2010. évi mûködése két szakaszra választható. Az év elsô felében a Bank üzleti tevékenysége döntôen a januárban elfogadott üzleti terv mentén haladt, gazdálkodása a tervezettnek megfelelôen
alakult, azonban az értékvesztés-elszámolások miatt a jövedelmezôség már akkor is elmaradt az idôarányosan tervezettôl.
A 2010. évi parlamenti választásokat követôen megalakult kormány júniusban új vezetést nevezett ki
az MFB élére. Az új vezetés a 19/2010. (VI. 17.) számú Alapítói határozat szerint a harmadik negyedévben megkezdte a Bank mûködésének átvilágítását, szervezetének átalakítását, egyszerûsítését, az új feladatokhoz illesztését.
A banki folyamatok áttekintését, a kockázatok valós nagyságának felmérését követôen az új vezetés indokoltnak
tartotta a Bank 2010. évi üzleti tervének felülvizsgálatát, a mérlegfôösszeg- és az eredményterv módosítását.

Az MFB 2010. évi – értékvesztések és céltartalékok nélküli – eredménye pozitív. A negyedéves minôsítések azonban több kintlévôség esetében jelentôs kockázatot tártak fel, amely nagyobb összegû értékvesztés/céltartalék elszámolását indokolta. A tartalékképzés következtében a Bank adózás elôtti eredménye
25,8 milliárd Ft-os veszteség volt.
A Kormány december 8-i döntésének megfelelôen az Alapító 20 milliárd Ft-os tôkeemelésrôl határozott,
úgy, hogy a jegyzett tôke értéke – az MFB-törvényben foglalt elôírásoknak megfelelôen – 100 milliárd Ft-ra
emelkedett. A tôkepótlás december 31-én megvalósult, a saját tôke 2010. év végi értéke 121 milliárd Ft volt.
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A 2010. évben – a gazdaságfejlesztésre és az állami vagyon kezelésére vonatkozó kormányzati célokkal
összhangban – az MFB-törvény és ennek alapján a Bank tevékenységi köre, az ellátandó feladatok jellege, mértéke jelentôsen módosult, kibôvült. Sokkal hangsúlyosabbá vált az MFB életében a vagyonkezelési feladatok ellátása, az új stratégiai csoport szinergiáit kihasználó hatékony, racionális mûködtetés, a csoport finanszírozásában
való részvétel. Ez utóbbi tekintetben 2011-tôl az MFB-törvény tovább szélesíti a Bank feladatait és lehetôségeit.

Az MFB 2010-ben is jelentôsen növelte hitelportfólióját, a folyósított hitelek volumene összességében
212,2 milliárd Ft volt, a hitelprogramok keretében 93,9 milliárd Ft hitelt (ebbôl 83,7 milliárd Ft-ot kereskedelmi

bankokon keresztül) folyósított a Bank, míg a programokon kívüli projekt- és egyéb hitelekre az új folyósítások
meghaladták a 118,3 milliárd Ft-ot. A hitelek állománya a 2009. év végi 823 milliárd forintról 2010 végére közel
874 milliárd forintra nôtt.
A Bank 2010. évi hitelezési tevékenységének nagy részét továbbra is a meglévô és az újonnan bevezetett hitelprogramok adták. Az összes hitelprogram keretében befogadott kérelmek értéke 918 milliárd Ft volt
az év végén, a Bank 747 milliárd Ft összértékû kérelmet hagyott jóvá az egyes programok meghirdetése óta. 2010.
évben összesen 129,2 milliárd Ft kérelmet hagyott jóvá a Bank, a jóváhagyás döntôen az Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogramnál és a Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramnál jelentkezett. A hitelprogramok
keretében jóváhagyott hitelek döntô hányada, mintegy 90%-a kereskedelmi bankok közvetítésével folyósított
refinanszírozási hitel, amelyek elérhetôk a piac valamennyi résztvevôje számára. A Vállalkozásfejlesztési és az
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram kihasználtsága oly mértékben emelkedett, hogy a kormány
határozatának megfelelôen a Bank megemelte a hitelprogramok keretösszegét. 2010-ben a Bank bevezette az MFB
Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramot, ezenkívül a Bank kidolgozta az elemi és katasztrófakárt szenvedett mezôgazdasági vállalkozásokat segítô MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot. 2010-ben
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a hitelprogramok feltételrendszerében több olyan módosítást kezdeményezett a Bank, amely megkönnyíti a hitelek
felvételét, illetve összhangban van a programokhoz kapcsolódó vissza nem térítendô állami támogatásra vonatkozó pályázatok elôírásainak változásával.
A Bank a 2010. évben is rendelkezésre állt egyedi hitelek és vállalati projektek közvetlen finanszírozására,
valamint forrásokat biztosított a stratégiai csoport tagjai részére is. Az MFB megkezdte a tulajdonosi jog-
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gyakorolt portfólió finanszírozását, számos társaság jutott hitelhez a II. félévben. Az MFB hitelei több esetben
a likviditás fenntartását szolgálták.
Az MFB stratégiai csoportja új leányvállalattal bôvült: elkészültek a „Déli áramlat” projektrôl szóló együttmûködési szerzôdések a Gazprommal, ennek következtében az MFB 50%-os tulajdoni hányaddal megalapította
a Déli Áramlat Magyarország Zrt. Az MFB-törvény módosítása következtében a Bank 40 gazdálkodó szervezet
állami tulajdonú részesedése tekintetében a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorolja.
A Bank 2010. évi forrásbevonási tevékenységében – a pénzpiacok lassú javulásával összhangban – a piaci
finanszírozáshoz való visszatérés volt a legfontosabb cél. A Bank nem kívánt újabb állami kölcsönt igénybe
venni, ennek megfelelôen az év során a hitelprogramokat finanszírozó intézményi hiteleken felül új piaci források
lehívásával finanszírozta lejáró forrásait. A Bank megfelelô likviditási tartalékokkal rendelkezik egy esetleges
rendkívüli likviditási helyzet kezelésére.
A Bank a 2010. évben is megfelelt a Hpt. és az MFB-törvény limitelôírásainak, a mûködésre vonatkozó korlátokat és a belsô utasításokban meghatározott limiteket betartotta. A tôkeemelés a Bank tôkeellátottságát javította,
a tôkemegfelelési mutató értéke december 31-én 13,91% volt, megfelelt a jogszabályi kötelezettségnek.

A Bank 2010-ben takarékos költséggazdálkodást folytatott. Az Alapító által jóváhagyott költségkereteket
a Bank betartotta. Az év folyamán elszámolt mûködési költségek összege – a magyar számviteli szabványok
szerint – 8,6 milliárd Ft-ot tett ki, az elért megtakarítás összege meghaladta az 500 millió Ft-ot, míg az eredeti
tervhez viszonyított megtakarítás mértéke ennek duplája, azaz 1 milliárd Ft fölötti volt.
A Bank az átalakuló és módosuló feladatokhoz igazította a szervezetét, új Szervezeti és Mûködési Szabályzatot fogadott el, módosította és korszerûsítette belsô szabályzatait.

A megváltozott fejlesztéspolitikai célkitûzések által meghatározott állami feladatok és az állam gazdasági
szerepkörének változása, valamint a kormányzati gazdaságpolitika markáns változásai egyaránt szükségessé
teszik az MFB tevékenységének áttekintését, a kormányzat elképzeléseivel összhangban álló, jövôbeni feladatainak felvázolását. Ezeket figyelembe véve a Bank megkezdte meglévô stratégiájának átalakítását, egy a változásokhoz igazodó új stratégia kidolgozását.
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MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A MAGYAR SZÁMVITELI ELÔÍRÁSOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT
MÉRLEG ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
&4;,e;e, <",5Ê7Ç,>



1.

Pénzeszközök

4 147

22 948

2.

Állampapírok

186 969

177 465

3.

Hitelintézetekkel szembeni követelések

445 777

468 256

4.

Ügyfelekkel szembeni követelések

338 075

325 690

5.

Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

25 000

35 000

6.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok

0

0

7.

Részvények, részesedések befektetési célra

8.

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban

9.

1 013

1 007

64 708

61 151

Immateriális javak

2 705

2 649

10.

Tárgyi eszközök

3 932

3 612

11.

Saját részvények

0

0

12.

Egyéb eszközök

50 020

68 736

13.

Aktív idôbeli elhatárolások

&4;,e;e,e44;&4&/
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13 555

22 703
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426 643

477 932

1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

28 687

11 868

3.

Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség

379 176

390 250

4.

Egyéb kötelezettségek

152 507

165 967

5.

Passzív idôbeli elhatárolások

14 970

14 420

6.

Céltartalékok

7 046

7 732

7.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

8.

Jegyzett tôke

87 570

100 000

9.

Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-)

10.

Tôketartalék

11.

Általános tartalék

12.

Eredménytartalék (±)

13.
14.
15.

0

0

16 256

23 826

6 250

0

16 796

16 796

Lekötött tartalék

0

0

Értékelési tartalék

0

0

Mérleg szerinti eredmény (±)

0

-19 574
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Függô kötelezettségek

163 867

210 880

Jövôbeni kötelezettségek

150 608

138 553

Mérlegen kívüli követelések

237 112

207 850
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MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A MAGYAR SZÁMVITELI ELÔÍRÁSOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 &3&%.c/:,*.65"5Ç4






"%"50,.*--*Î'03*/5#"/




1.

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

55 653

53 273

2.

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

31 742

32 906

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)

23 911

20 367

24

15

544

820

3.

Bevételek értékpapírokból

4.

Kapott (járó) jutalék-és díjbevételek

5.

Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások

1 708

1 425

6.

Pénzügyi mûveletek nettó eredménye

1 912

658

7.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl

302

1 248

8.

Általános igazgatási költségek

8 056

7 602

9.

Értékcsökkenési leírás

10.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl

11.

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalék képzés
a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

12.

a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

19 312

38 359

10 698

8 511

-2 427

637

1 124

4 115

552

538

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

14.

980
5 812

Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása

12. /A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete
13.

903
1 318

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt és egyéb
részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után

15.

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

3 095

-25 499

16.

Rendkívüli bevételek

8 929

65

17.

Rendkívüli ráfordítások

9 478

400

18.

Rendkívüli eredmény (16-17)

19.

Adózás elôtti eredmény (±15±18)

20.

Adófizetési kötelezettség

21.

Adózott eredmény (±19-20)

22.

Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

23.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

24.

Jóváhagyott osztalék és részesedés

12 000

0





 .c3-&(4;&3*/5*&3&%.c/:   

-549

-335

2 546

-25 834

555

-10

1 991

-25 824

-200

6 250

10 209

0
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MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT NEM KONSZOLIDÁLT
PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS / MÉRLEG
 .c3-&(






4 340

23 064

Hitelintézetekkel szembeni követelések

445 584

468 140

Hitelek és elôlegek, a várható hitelveszteségre képzett értékvesztésekkel csökkentve

339 334

326 740

69 830

213 032

Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Banknál

Értékesíthetô értékpapírok
Lejáratig tartandó értékpapírok

142 633

0

65 721

62 158

Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök

1 202

9 609

Tárgyi eszközök

3 932

3 612

Immateriális javak

2 705

2 649

Tényleges adó követelés

639

660

Halasztott adó követelés

109

0

72 197

79 629

Részesedések

Egyéb eszközök
❚ &4;,e;e,e44;&4&/ 

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Ügyfelekkel és a Magyar Állammal szembeni kötelezettségek
Kibocsátott értékpapírok
Fedezeti célú pénzügyi kötelezettségek
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
Céltartalékok
Halasztott adó kötelezettség





426 643

477 932

83 884

68 677

379 110

390 208

1 451

85

98 254

109 448

4 217

5 540

0

154

12 973

13 918





Jegyzett tôke

87 570

100 000

Tôketartalék

18 082

25 652

Egyéb kötelezettségek
❚ ,e5&-&;&554c(&,e44;&4&/ 

Kötelezô tartalékok
Felhalmozott eredmény
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Értékelési tartalék
❚ 4"+Ç55Ï,&e44;&4&/ 
 '033Ç40,c44"+Ç55Ï,&e44;&4&/
 'f((Ïc4+e7Ï#&/*,e5&-&;&554c(&,

9 079

2 192

27 189

(4 771)

(226)

258
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NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTOTT NEM KONSZOLIDÁLT
ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS / EREDMÉNYKIMUTATÁS
 &3&%.c/:,*.65"5Ç4




Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

"EBUPLNJMMJwGPSJOUCBO




56 056

53 064

(31 601)

(32 964)

❚ /&55Î,"."5#&7c5&-&, 





Várható hitelezési veszteség utáni értékvesztés képzések

(5 846)

(25 495)

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

Kapott jutalékok és díjjellegû bevételek

544

820

Fizetett jutalékok és díjjellegû ráfordítások

(1 708)

(1 425)

❚ /&55Î+65"-c,c4%Ê+3Ç'03%Ê5Ç40, 

 

Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztések
Nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok eredménye
Osztalékbevételek
Deviza kereskedelem nettó nyeresége



(572)

(3 577)

(1 019)

398

24

15

629

0

Egyéb bevételek

1 763

1 052

❚ &(:c#.Ó,e%c4#Ï-4;Ç3.";Î#&7c5&-&, 





(9 953)

(12 779)

0

(499)

(2 769)

(4 359)

Általános és adminisztratív költségek
Deviza kereskedelem nettó vesztesége
Egyéb céltartalék képzések
Egyéb ráfordítások

(792)

(959)

 



❚ "%Î;Ç4&-Ï55*&3&%.c/: 





Társasági adó és halasztott adó

(499)

❚ "%Î;055&3&%.c/: 



❚ &(:c#.Ó,e%c4#Ï-4;Ç3.";Î3Ç'03%Ê5Ç40, 

(139)


❚ &(:c#Ç5'0(Î+e7&%&-&.

Értékesíthetô pénzügyi eszközök átértékelése

(11)

484

 /&55Î&(:c#Ç5'0(Î+e7&%&-&.

 



 5&-+&4Ç5'0(Î+e7&%&-&.
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A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ÉS AZ IRFS SZERINTI
SAJÁT TÔKE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG LEVEZETÉSE
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(19 574)

20 000

(6 250)

0

0



Általános kockázati
céltartalék átsorolása

2 829

0

0

(637)

0

0

2 192

Általános kockázati
céltartalék

0

(637)

0

0

637

0

0

Általános
tartalék

0

(6 250)

0

0

6 250

0

0

(116)

(237)

0

0

0

598

245

12 000

0

0

0

(12 000)

0

0

109

(149)

0

0

0

(114)

(154)



(26 847)

20 000

(6 887)

(5 113)

484



Pénzügyi instrumentumok
átértékelésének hatása
Osztalékelôleg
rendezése
Halasztott
adó
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1. MFB MAGYAR
FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRÛEN 
MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
❚ A társaság neve:

MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (MFB Zrt.)

❚ Székhelye:

1051 Budapest, Nádor u. 31.

❚ Alapítás idôpontja:

1991. december 1.

❚ Társasági forma:

zártkörûen mûködô részvénytársaság

❚ Tulajdonos:

Magyar Állam (100%)

❚ Részvényesi jogok gyakorlója:

nemzeti fejlesztési miniszter

❚ A Bank elnök-vezérigazgatója:

Baranyay László

❚ Jegyzett tôke:

100.000 millió Ft

❚ Részvények száma, névértéke:

100.000 db 1.000.000 Ft névértékû,
a Magyar Állam tulajdonát képezô,
át nem ruházható törzsrészvény

(melybôl 12.430 darab részvény kinyomtatás alatt van)
❚ A Bank tevékenységi köre:

TEÁOR 64.19’08 egyéb
monetáris közvetítés – fôtevékenység,
TEÁOR 64.91’08 pénzügyi lízing
TEÁOR 64.99’08 máshova nem sorolt, egyéb
pénzügyi közvetítés

❚ Cégjegyzékszám:

01-10-041712

❚ BAF engedély száma:

32/1993.

❚ PSZÁF (ÁPTF) engedély száma:

973/1997/F

❚ A Bank információs honlapja:

www.mfb.hu
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1.1 Jogállás

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (rövidítve: MFB Zrt. vagy a Bank)
szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörûen mûködô 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.

1.2 Törvényi és jogszabályi elôírások

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérôl szóló 2009. évi CXXX. törvény 57. § értelmében az MFB
Zrt. forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint, a kormány határozata alapján az MFB Zrt.
által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizetô kezességbôl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 400 000,0 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 árfolyam fedezeti megállapodás
által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió
forint lehetett, amit a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatta meg. A Bank az év során minden
költségvetési keretet betartott.

Megjelent és 2010. június 17-én hatályba lépett az új parlament által elfogadott 2010. évi LII. törvény az
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állami vagyonnal való felelôs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi
rendelkezések megállapításáról. Ez a jogszabály jelentôsen módosította a állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvényt, az Eximtankról és a Mehibrôl szóló 1994. évi XLII. törvényt és az MFB Zrt.-rôl szóló 2001. évi XX. törvényt.
A módosítások következtében az MFB Zrt. feletti részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója a gazdaságpolitikáért
felelôs miniszter helyett az állami vagyon felügyeletéért felelôs miniszter, azaz a nemzeti fejlesztési miniszter lett. Az

❚ 1. MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

MFB-törvény legjelentôsebb változásai: a jegyzett tôke 100 milliárd forintra emelkedett; az MFB feladatai kiegészültek az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek nemzetgazdasági szempontból jelentôs fejlesztéseinek, beruházásainak finanszírozásával, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésére, a gazdálkodók integrációs együttmûködésének biztosítására; az MFB Zrt. a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorolja az MFB-törvény 1. számú mellékletében
felsorolt cégek esetében; az MFB tulajdonosi részesedéssel rendelkezik az MFB-törvény 2. számú mellékletében
felsorolt cégek esetében; nem szükséges elôzetes PSZÁF-engedély a vezetô állású személyek kinevezéséhez és
az alapító okirat egyes módosításaihoz; az MFB igazgatósága élén és az MFB munkaszervezetének élén egyazon
személy, az elnök-vezérigazgató cím használatára jogosult vezérigazgató áll; nem szükséges az Állami Számvevôszék
elnökének véleményét kérni a felügyelôbizottság elnökének és a könyvvizsgálónak a kinevezéséhez.

1.3. Az MFB Zrt. külföldi számlavezetôI

❚ 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

❚ The Royal Bank of Scotland

New York, USA

❚ Zürcher Kantonalbank

Zürich, Svájc
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1.4. Az MFB Zrt. nemzetközi kapcsolatai, tagsága

❚ Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE)

– Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség / 2010. január óta tag
❚ Club of the Institutions in the European Union Specialising in Long-Term Credit (ISLTC)

– Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek klubja
2003 áprilisától társult tag, 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követôen 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 Ellenôrök Egyesülete / 2009 óta tag;
❚ Institute of International Finance (IIF)

– Pénzügyi Intézmények Nemzetközi Szövetsége / 2009 óta tag;
❚ International Capital Market Association (ICMA)

International Securities Market Association (ISMA) 2005-tôl ICMA néven mûködik tovább
– Nemzetközi Értékpapír-piaci Szövetség, 2005-tôl Nemzetközi Tôkepiaci Szövetség, melyben
2003. augusztus 28. óta teljes jogú tag;
❚ International Chamber of Commerce (ICC)

– Nemzetközi Kereskedelmi Kamara / 2003 óta tag;
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❚ Loan Market Association (LMA)

– Hitelpiaci Szövetség / 2008 óta tag;
❚ Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI)

– Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata
2003 júniusától megfigyelô, 2004. május 1-jei EU-csatlakozást követôen teljes jogú tag;
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1.5 Az MFB Zrt. tagsága a hazai szervezetekben

❚ Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
❚ Belsô Ellenôrök 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
❚ Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
❚ Országos Betétbiztosítási Alap

1.6. Hitelminôsítés

Az MFB Zrt. 2003. május 19-tôl rendelkezik a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminôsítô intézet
önálló nemzetközi hitelminôsítéseivel.

A Moody’s Investors Service 2010. december 7-én Baa3 besorolásúra változtatta (negatív kilátásokkal) az MFB
Zrt.-nél idegen devizában elhelyezett hosszú lejáratú bankbetéteknek, illetve a bank idegen devizában meghatározott,
elsôrendû, nem biztosított adósságainak minôsítését. Az MFB Zrt.ww-nél idegen devizában elhelyezett rövid lejáratú
bankbetétek besorolását pedig P-3-ra változtatta.
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2. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
ALAKULÁSA

A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 2010. évi mûködése két részre, illetve
idôszakra választható. A  Bank üzleti tevékenysége az év elsô felében döntôen az  elfogadott üzleti terv szerint alakult,  
azonban az értékvesztés-elszámolások miatt a jövedelmezôség már akkor is elmaradt az idôarányosan tervezettôl.

A 2010. évi parlamenti választásokat követôen megalakult kormány júniusban új vezetést nevezett ki az MFB
élére. Az új vezetés a 19/2010. (VI. 17.) számú Alapítói határozat szerint a harmadik negyedévben megkezdte a
Bank mûködésének átvilágítását, szervezetének átalakítását, egyszerûsítését, az új feladatokhoz illesztését. A banki
folyamatok áttekintését, a kockázatok valós nagyságának felmérését követôen az új vezetés indokoltnak tartotta
a Bank 2010. évi üzleti tervének felülvizsgálatát, a mérlegfôösszeg- és az eredményterv módosítását.
A Bank hitelezési és befektetési tevékenységének átalakítása, feladatainak bôvítése során figyelmet fordít
az európai uniós támogatási irányelvekre, az uniós elôírások szigorúbb ellenôrzésére.

Az Alapító a 19/2010. (VI. 17.) számú határozatban a mûködést racionalizáló, átláthatóvá tévô és hatékonyságát növelô feladatokat jelölt ki az MFB számára. A Bank az elôírt feladatokat – összefoglalva az elôbb leírtakat –
a következôk szerint teljesítette:
❚ Átvilágította a pénzügyi-gazdasági helyzetét, az elkészült átvilágítási jelentéseket véleményezte, intézkedett

a feltárt problémák, hiányosságok megszüntetése érdekében (számos büntetô- és polgári jogi eljárást indított,

és tisztázta a felelôsségi viszonyokat).
❚ Áttekintette a saját korábbi megbízási és vállalkozási szerzôdéseit, közülük többet módosított, amivel költsé-

❚ 34

get takarított meg.
❚ Aktualizálta a 2010. évi üzleti tervét; az Alapító a módosított üzleti tervet a 33/2010. (XI. 30.) számú határo-

zatával jóváhagyta.
❚ Elkészítette és az Igazgatóság elfogadta a 2011. évi üzleti tervét, továbbá új középtávú stratégiájának irány-

elveit, amelynek részét képezi a forrásbevonási terv kidolgozása is.
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❚ Az átalakuló és módosuló feladatokhoz igazította a szervezetét, új SZMSZ-t fogadott el, módosította és

korszerûsítette belsô szabályzatait.
❚ Áttekintette a stratégiai csoport helyzetét, megkezdte a Csoport feladatokhoz illeszkedô átalakítását,

racionalizálását, kijelölte a csoporttagok együttmûködésének lehetséges irányait. A tulajdonosi joggyakorlása
alatt álló cégeknél kiépítette a joggyakorlás, adatáramlás rendszerét.
❚ Beszámolót készített a Bank rövid- és középtávú tôkehelyzetérôl, elôkészítette a jegyzett tôke 100 milliárd

Ft-ra emelését, amelynek alapján a Kormány az 1272/2010 (XII. 08.) számú határozattal jóváhagyta az MFB
tôkéjének 20 milliárd Ft-tal történô növelését. A Bank bejelentette a tôkejuttatást a PSZÁF-nak, a Cégbíróság
bejegyezte a tôkeemelést.
❚ 2010. november 26-i hatállyal meghirdette az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot, amelynek

keretében az elemi és katasztrófakárt szenvedett, mezôgazdasági termékek elsôdleges elôállításával foglalkozó
vállalkozások részére nyújt kedvezményes kamatozású agrárforgóeszköz-hitelt.
❚ Fokozottan érvényesíti a Bank finanszírozási konstrukciói, hitelprogramjai, illetve termékei kialakításakor,

kidolgozásakor a környezettudatos gazdálkodás alapelveit, figyelembe veszi az ügyletek környezetre gyakorolt
hatását.
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3. HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az MFB hitelezési tevékenységét a hitelezés módja szerint kereskedelmi bankokon keresztül kihelyezett
refinanszírozási, illetve közvetlen folyósítású hitelekre; a hitelek típusa szerint hitelprogramokra, illetve programokon
kívüli kihelyezésekre bonthatjuk.
A Bank a 2010. évben 212,2 milliárd Ft új hitelt folyósított, a törlesztések és hitelértékesítések összesen
172,2 milliárd Ft-ot tettek ki, így a hitelállomány 40 milliárd Ft-tal emelkedett. A forint gyengülése 10,3 milliárd
Ft-tal növelte a devizahitelek forintértékét, ezzel korrigálva a hitelek állománya a 2009. év végi 823,3 milliárd Ft-ról
2010 végére 873,6 milliárd Ft-ra emelkedett, amelybôl 315,7 milliárd Ft volt a refinanszírozási, és 557,9 milliárd Ft a
közvetlen kihelyezésû állomány. A közvetlen kihelyezésû és a refinanszírozott hitelek 2010. évi változását a következô
ábrák szemléltetik:
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MFB ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

A Bank 2010. évi hitelezési tevékenységének nagy részét továbbra is a meglévô és az újonnan bevezetett hitelprogramok adták. 2010-ben a Bank bevezette az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramot, ezenkívül
a Bank kidolgozta az elemi és katasztrófa kárt szenvedett mezôgazdasági vállalkozásokat segítô MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot.

2010-ben a hitelprogramok feltételrendszerében több olyan módosítást kezdeményezett a Bank, amely megkönnyíti a hitelek felvételét, illetve összhangban van a programokhoz kapcsolódó vissza nem térítendô állami támogatásra vonatkozó pályázatok elôírásainak változásával.
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MFB ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

Az elôbbieknek megfelelôen a Bank a következô 15 hitel-, illetve garanciaprogram keretében fogadott be
2010-ben kérelmeket.
❚ Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
❚ „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram
❚ „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram
❚ MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram
❚ Mikrohitel Plusz Program
❚ Kisvállalkozói Hitel
❚ Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram
❚ Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram
❚ Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram II. ütem
❚ Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram
❚ MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram
❚ „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram
❚ „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram
❚ MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram
❚ MFB Gabona Forgóeszköz Hitelprogram II. ütem 1
❚ MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program
❚ MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program
❚ Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Kötvényfinanszírozási Program

Az összes (élô és lezárt) hitelprogram keretében befogadott kérelmek értéke 918 milliárd Ft volt, a Bank
747 milliárd Ft összértékû kérelmet hagyott jóvá az egyes programok meghirdetése óta. A hitelprogramok keretében
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jóváhagyott hitelek döntô hányada, mintegy 90%-a kereskedelmi bankok közvetítésével folyósított refinanszírozási
hitel, amelyek elérhetôk a piac valamennyi résztvevôje számára. A közvetlen programhitelezés aránya lassú növekedést mutat, míg a korábbi években ez az arány 5% körüli volt, most 10%-ra emelkedett.

1.

A Gabona Forgóeszköz Hitelprogramot 2010. I. negyedévében lezárta a Bank, új kérelmeket nem fogad be.

4. HITELPROGRAMOK

Egyes hitelprogramok (döntôen forgóeszköz-hitelprogramok) kihasználtsága elmarad a várakozásoktól, ezért
a Bank megkezdte a rendelkezésre álló keretek átcsoportosítását, a hitelprogramok felülvizsgálatát.
A hitelprogramok keretében az összes folyósítás 93,9 milliárd Ft volt, míg a törlesztések 62,7 milliárd Ft-ot
tettek ki, így az állomány 31,2 milliárd Ft-tal bôvült.
A jóváhagyott hitelállomány emelkedését döntôen az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
és a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretében igényelt és jóváhagyott hitelek adják. A nagyobb összegû jóváhagyására magyarázat lehet, hogy több esetben a kereskedelmi
bankok által korábban elôjegyzett kereteket hagyta jóvá a Bank, ami azt jelzi, hogy a pénzügyi válság miatt a kereskedelmi bankokat érintô forrásszûke és az ebbôl adódó mérséklôdô hitelezési aktivitás következében továbbra is
növekszik az érdeklôdés az MFB hitelprogramjai iránt.

Új és megszÛnÔ programok a Bank termékstruktúrájában

2010-ben a Bank bevezette az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramot. A hitelprogram keretében a közúti, illetve vasúti személyszállítás (TEÁOR 2008 49. 31. és 49. 10.) ellátására jogosult, a hitelfelvétel
évében érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô vállalkozások igényelhetnek hitelt, a közúti és a vasúti
tömegközlekedésben használt személyszállításra alkalmas típusengedéllyel rendelkezô, új vagy használt jármûvek
megvásárlására.
Az MFB-törvényben biztosított felhatalmazás alapján az agrárágazat rövidtávú finanszírozási gondjainak enyhítésére a Bank 2010. november végén meghirdette az elemi és katasztrófakárt szenvedett mezôgazdasági vállalkozások részére az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot 6 milliárd forintos keretösszeggel.
A 2009 januárban meghirdetett Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram alacsony kihasználtsága az év
folyamán bevezetett könnyített feltételek ellenére sem növekedett érdemben, ezért a hitelprogram az eredeti kiírásnak
megfelelôen 2010. december 31-én lezárult.
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Változások a hitelprogramokban

A programok magas kihasználtságára tekintettel az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
keretösszegét 50 milliárd forinttal 360 milliárd forintra, a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 235 milliárd forintos keretösszegét 320 milliárd forintra emelte a Bank, és egyidejûleg
a két konstrukcióban, valamint az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási
Programban alkalmazott fix refinanszírozási kamatfelárakat változó refinanszírozási kamatfelárrá alakította.
A Panel Plusz és a Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram feltételrendszere a kapcsolódó új energiatakarékossági pályázatok elôírásaival összhangban módosultak, és kibôvültek az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó elôírásaival. A Panel Plusz Hitelprogram 30 milliárd forintos keretösszegének kihasználtsága elérte
a 90%-ot, ezért tekintettel az önkormányzatok és a lakóközösségek folyamatos hiteligényére a Bank kezdeményezte
a keretösszeg megemelését 40 milliárd forintra.
A Mikrohitel Plusz és a Kisvállalkozói Hitel programok esetében erôsödött a közvetítôi értékesítési hálózat,
amely az 56 közvetítô és 244 értékesítési hely révén lehetôvé teszi, hogy a mikro- és kisvállalkozások 50 millió
forint hitelösszegig az ország egész területén egyszerûsített bírálat alapján akár 30 napon belül fejlesztési forráshoz
jussanak.

❚ 40

❚ 4. HITELPROGRAMOK ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

Hitelprogramok szerinti kihelyezések
❚ Fejlesztési hitelprogramok
Az MFB Zrt. a 2010. évben is kiemelt szerepet töltött be a fejlesztési hitelek nyújtásában. Az üzleti stratégiában
megfogalmazott törekvésekkel összhangban a nemzetgazdasági fejlesztések szempontjából kiemelten kezelt vállalati, önkormányzati és lakossági fejlesztések finanszírozási igényeinek támogatására hosszú lejáratú, kedvezményes
kamatozású hitelprogramok állnak rendelkezésre. Az MFB hitelprogramok a gazdasági élet szinte minden szereplôje
számára elérhetôk. A forintban biztosított kedvezményes kamatozású forrásokat az önkormányzatok, a vállalkozások
és az energiamegtakarítást eredményezô beruházások esetén a magánszemélyek is igényelhetik.
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A hitelek értékesítése elsôdlegesen a kereskedelmi hitelintézetek refinanszírozásával történik, de a mikro- és
kisvállalkozások részére a közvetítôkön keresztül értékesített két hiteltermék lehetôvé teszi az MFB termékeinek még
szélesebb körben való elérését. A Bank 30 kereskedelmi bankkal és 36 takarékszövetkezettel állt refinanszírozási
kapcsolatban.  Az 56 mikro- és kisvállalkozási bankügynök – amelyek között a takarékszövetkezetek és a hitelszövetkezetek mellett szerepel a Magyar Posta Zrt., a Regionális Fejlesztési Holding és társaságai, valamint az ITDH és
képviselete – lehetôvé teszi, hogy a refinanszírozott hitelintézetek és bankügynökök hálózatai révén nem csupán a
területi központokban, hanem az ország egész területén, széles körben elérhetôk legyenek a Bank termékei.
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❚ 4. HITELPROGRAMOK ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

A 2009-ben legnagyobb növekedést produkáló Dél-alföldi Régió 2010-ben stagnált, Budapest és Dél-Dunántúl
kivételével minden egyéb régióban csökkent a kihelyezett hitelek állománya.
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Az élô hitelprogramok keretében kihelyezett hitelek szektorok szerinti megoszlásában az önkormányzati szektor, a mezôgazdaság és az ingatlanfejlesztés aránya növekedett, miközben a legnagyobb mértékû csökkenést a
kereskedelem és az építôipar aránya mutatja.

❚ Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
A Bank egyik vezetô hitelprogramja az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram méret és tulajdonosi kör korlátozása nélkül valamennyi vállalkozás számára elérhetô. A hitelprogram célrendszere 2010. évben
nem változott, ugyanakkor a hitelprogram keretösszegét a Bank megemelte 2010 márciusában 50 milliárd forinttal,
360 milliárd forintra. A 2010-ben jóváhagyott hitelösszeg nagysága – a korábbi évhez hasonló mértékben – mintegy
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22%-kal nôtt. A növekedés 2009 – 2010-ben kiugrónak tekinthetô, hiszen 2007-ben ez az ütem 12%, míg 2008-ban
14% volt. Ez a gyorsulás összhangban van azzal, hogy a pénzügyi válság miatt a hitelintézetek beruházási hiteleiket
2009 óta nagymértékben a támogatott programokból finanszírozzák. A Bank a pénzpiaci folyamatok miatt, a hitelprogram fenntarthatósága érdekében a refinanszírozási kamatfelárat 1%-kal megemelte, és a fix refinanszírozási
kamatfelárat változó refinanszírozási kamatfelárrá alakította 2010. március 1-jén.

A jóváhagyott kérelmek 59%-a 25 millió forint alatti, 17%-a esik 25 – 50 millió forint közé, a fennmaradó
24% pedig 50 millió forintnál nagyobb hitelösszeg. A hitelt a vállalkozások méretkorlátozás nélkül igénybe vehetik,
ennek ellenére továbbra is az MFB által megcélzott, és gazdaságpolitikai szempontból prioritást élvezô
KKV ügyfélkör került finanszírozásra.
A hitelprogram keretében 12 hitelcélcsoporton belül mintegy 42 hitelcélra lehet hitelt igényelni. A vállalkozások legnagyobb arányban, a jóváhagyott kérelmek 21%-ban a technológiai korszerûsítési hitelcélt jelölték meg.
A leggyakoribb hitelcélok között megjelennek a nemzetgazdaság szempontjából húzóágazatnak számító tevékenységek. Ezek a mûszaki, technológiai korszerûsítés, termelô infrastruktúra-fejlesztés, kereskedelemmel összefüggô fejlesztések, környezetvédelem, logisztika is.
A keretösszeg szempontjából a hitelprogram részét képezô, közvetítôi hálózaton keresztül értékesített konstrukciók is összességükben növekedtek 2010. évben.
A Mikrohitel Plusz Program keretében 2010. évben 8 ügynöknél, 9 értékesítési ponton fogadták be a kérelmeket budapesti és a helyi vállalkozásfejlesztési központok tulajdonában levô, közvetítôként együttmûködô gazdasági
társaságok. 2010-ben 29 új kérelem került befogadásra, összesen 263 millió forint hiteligénnyel. Ezzel a Program
indítása óta több mint 430 mikrovállalkozó összesen 4,2 milliárd forint hitelben részesült. A megvalósult fejlesztések
több mint 60%-a ingatlan vásárlására, építésére és átalakítására irányult.
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Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel 2010-ben 55 közvetítônél, 243 értékesítési helyen volt elérhetô.
A hitelprogram keretében jóváhagyott kérelmek összege elérte az 5 milliárd forintot. A hitel segítségével 212
vállalkozás 10,6 milliárd forint összegû beruházást valósíthatott meg. Az átlagos hitelösszeg 2010-ben 22 millió
forint volt, az átlagos futamidô 12 év. Összesen 325 db hitelkérelem került befogadásra, 7,2 milliárd forint összegben.
A hitelfelvevôk 73,6%-a mikrovállalkozásként, míg csupán 26,4%-a kisvállalkozási kategóriában tevékenykedik.

❚ 4. HITELPROGRAMOK ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

❚ Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram
Ez része a VFH-nak, de külön Termékleírás van róla és külön termékként szerepel. Ezt a hitelprogramot az MV 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt.-vel közösen bonyolítjuk le.

❚ MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram
Az MFB Zrt. 2010 márciusában meghirdette az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramot,
amellyel a közlekedési vállalatok számára is lehetôvé tette, hogy fejlesztéseiket kedvezô kondíciók szerint igényelhetô hitelbôl finanszírozzák.
Az MFB Zrt. korábban elindított hitelprogramjai – a közösségi jog elôírásai miatt – nem tették lehetôvé
a közlekedési ágazatban tevékenykedô vállalkozások finanszírozását. Az Európai Bizottság 2009. december 3-án
hatályba lépett 1370/2007/EK rendelete azonban megteremtette annak a lehetôségét, hogy a közösségi közlekedésben részt vevô személyszállítást végzô vállalatok is részesülhessenek kedvezményes hitelben.

A hitelprogram keretében a közúti, illetve vasúti személyszállítás (TEÁOR 2008 49. 31. és 49. 10.) ellátására jogosult, a hitelfelvétel évében érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô vállalkozások igényelhetnek hitelt, a közúti és a vasúti tömegközlekedésben használt személyszállításra alkalmas típusengedéllyel
rendelkezô, új vagy használt jármûvek megvásárlására. A hitelprogram feltételrendszere a Vállalkozásfejlesztési
Hitelprograméval alapvetôen megegyezik, azzal az eltéréssel, hogy a minimális hitelösszeg 100 millió forintban
került meghatározásra.

❚ „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram
A 2004 novembere óta mûködô „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram a hitelállomány növekedését tekintve az MFB Zrt. legdinamikusabban fejlôdô konstrukciója. A hitelcélok szerint
differenciált, évi legfeljebb 5 – 6%-os kamatozású, 20 – 25 éves lejáratú hitel a Bank megítélése szerint jelenleg
a legkedvezôbb forintalapú termék a piacon. A konstrukció keretében 2010. december 31-ig 2719 db kérelem keretében 270 milliárd forint hitelt hagyott jóvá a Bank, ami a hitelprogram keretösszegének 2 83%-os (84%) felhasználását jelentette.

2.

A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretösszegének része a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram

keretösszege, ezért a zárójelben foglalt számok a két program együttes adatai.
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A hitelprogram keretösszegének kihasználtsága meghaladta a 90%-os mértéket az év elsô negyedévében,
ezért a Bank az önkormányzati fejlesztések finanszírozásának folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretösszegét 85 milliárd forinttal megemelte 2010. március 1-én. Egyidejûleg
a hitelprogramban érvényes refinanszírozási kamatot 0,5%-kal megemelte és a feltételrendszerben addig alkalmazott
fix refinanszírozási kamatfelár helyett a változó refinanszírozási kamatfelárat vezette be, amelyet évente felülvizsgál.

A hitelprogram keretösszegének felhasználása években megfigyelhetô lassulást követôen 2009-ben és
2010-ben jelentôsen növekedett. Az önkormányzatok jóváhagyott hiteligénye 2010-ben 67,2 milliárd forint
volt, amely a 2009-ben jóváhagyott hitelösszeget 40%-kal haladta meg, és a 2008. évi hitelkihelyezésnek több mint négyszerese. A tendencia elsôsorban az önkormányzatok megnövekedett pályázati önrész-
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finanszírozási igényének köszönhetô. Másodsorban pedig annak, hogy az önkormányzatok forráslehetôségei egyre
kevésbé biztosítják, hogy folyó bevételeikbôl finanszírozzák a közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos beruházások megvalósításához szükséges pénzeszközöket, és ez az állapot pótlólagos források bevonására kényszeríti
az önkormányzatokat. Mindezek mellett a korábbi években jellemzô, kötvénykibocsátás útján történô forrásszerzés
volumene jelentôs mértékben csökkent, így az önkormányzatok szívesebben fordultak a hosszú futamidôre, alacsony
kamatozással, forintban felvehetô MFB hitelek felé.

A hitelprogramban széleskörû célrendszer alapján a törvény által elôírt vagy önként vállalt valamennyi
önkormányzati feladat ellátásához kapcsolható infrastruktúra-fejlesztési beruházás finanszírozható. A projektek
célját tekintve általános infrastruktúra-fejlesztéshez, ezen belül közutak felújításához és építéséhez, önkormányzati
tulajdonú létesítmények felújításához igényelték a legtöbb hitelt. A környezetvédelmet fôleg a szennyvízkezelési
beruházások révén valósították meg az önkormányzatok. A vissza nem térítendô támogatásokra kiírt pályázatokhoz
szükséges önrész-finanszírozásra jelentôsebb hiteligény 2009-ben érkezett a Bankhoz, amelyet az ugyanilyen célból
felvett hitelek 2010-ben többszörösen meghaladta.

A program forrásainak kihelyezése 2010-ben is elsôsorban a konstrukcióhoz csatlakozott hitelintézetek
refinanszírozásával történt. Az önkormányzati hitelezésben érdekelt hitelintézetek a hitelprogram 2004. novemberi
bevezetést követôen rövid idôn belül csatlakoztak a konstrukcióhoz, hogy a piaci feltételekhez képest kedvezôbb
forrásköltséggel, hosszú lejáratú forrásból segíthessék ügyfeleik fejlesztéseinek megvalósítását. Jelenleg 34 hitelintézet vesz részt a finanszírozásban, amelybôl 24 hitelintézetnél történt tényleges hitelkihelyezés. A hitelprogram
elsôdleges értékesítôi az önkormányzati hitelezésben érdekelt olyan hitelintézetek, amelyek országos hálózattal rendelkeznek, így a kedvezményes forrás elérhetôsége minden önkormányzat számára biztosított.
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A hitelbôl finanszírozott projektek között jelen vannak a kis összegû, 500 ezer forint alatti beruházások, és
a több milliárd értékû projektek is, összértékük meghaladja a 600 milliárd forintot. A tipikus projekt méret 22 millió
forint, és a beruházások felének bekerülési értéke meghaladja a 42 millió forintot.

❚ „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram
A Bérlakás Hitelprogramban 20 ügylet és 1,888 milliárd forint hitel került jóváhagyásra 2010. december 31-ig.
A 60 milliárd forintos keretösszegnek ez mindössze 2,95%-os kihasználtságát jelenti, ezért a Bank a Bérlakás
Hitelprogram 60 milliárd forintos keretösszegébôl 30 milliárd forint átcsoportosítását kezdeményezte az
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramba.

❚ Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram
A mezôgazdasági termelést, értékesítést és feldolgozást végzô, agrár kis- és középvállalkozások részére
meghirdetett Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram keretében a mezôgazdasági termelô tevékenységet
folytató kis- és középvállalkozások igényelhetnek kedvezményes hitelt. A fiatal mezôgazdasági termelôk fejlesztéseit
önálló hitelcél keretében finanszírozza az MFB. A hitelösszeg maximum 1 milliárd forint lehet, legfeljebb 15 év
lejáratra. A kamat mértéke 2010-ben az EURIBOR kamatbázis kedvezô alakulásának köszönhetôen átlagosan nem
haladta meg az évi 7 – 8%-os mértéket.
2010 decemberéig a 2007. év végén lezárt és a hitelprogram II. üteme keretében összesen 624 kérelem került
jóváhagyásra 27,7 milliárd forint összegben. A hitelcélok tekintetében a hitelkérelmek 69%-át a „Mezôgazdasági
termékek elsôdleges elôállítása” céljából végrehajtott beruházás keretében vették igénybe. A jóváhagyott kérelmek
31%-a érkezett be a „Projekt kiegészítô hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítô
finanszírozására” hitelcél keretében. A beruházás ágazata szerint a hitelkérelmek legnagyobb arányban, 90%-ban
az állattenyésztés és a növénytermesztés területérôl érkeztek. A kérelmeket túlnyomó részben mezôgazdasági gépek
vásárlására és állattartó telepek vásárlására, korszerûsítésére és növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítésére nyújtották be.
A megyénkénti eloszlást tekintve a hagyományosan mezôgazdasági megyék – Békés, Fejér, Bács-Kiskun,
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Csongrád, Hajdú-Bihar, és Somogy megye – az elsôk a rangsorban.

❚ Energiatakarékossági célú hitel hitelprogramok
A Bank a stratégiai törekvéseivel összhangban 2010-ben tovább erôsítette jelenlétét az energiatakarékossági célú programokban. Az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezô
fejlesztéseihez a lakóközösségek a Panel Plusz Hitelprogramban, míg a hagyományos építésû lakások energiamegtakarítást eredményezô beruházásaihoz és megújuló energiafelhasználást biztosító fejlesztésekhez a

❚ 4. HITELPROGRAMOK ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

„Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramban igényelhetnek kedvezményes forrást. Ez utóbbi keretében természetes személyek, és az iparosított technológiával épített lakások természetes
személy tulajdonosai is pályázhatnak.
Mindkét hitelprogram célja, hogy az állami támogatásokat kiegészítô forrást nyújtson, de lehetôség van a
100%-os mértékû hitelfinanszírozásra is, amely esetében a felújításhoz saját erô biztosítása nem szükséges. A hitel
hosszú lejárata, a lakástakarékpénztári szerzôdésekhez igazodó türelmi ideje és kedvezményes kamatozása lehetô
teszi, hogy segítségével jelentôs volumenû energia-megtakarítást eredményezô fejlesztés valósuljon meg.
A programok feltételrendszere minden esetben összehangolásra kerül az állami pályázati konstrukciókkal,
így került sor a Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram és a Panel Plusz Hitelprogram módosítására. A Bank
a Hitelprogramok feltételrendszerét a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram
keretében meghirdetett pályázatok elôírásaival hozta összhangba.
A Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében 2010. decemberéig 858 kérelmet hagyott jóvá
az MFB, melyek összege 1,254 milliárd forint volt. A jóváhagyott hitelkérelmek nagyobb arányát természetes
személyek nyújtották be, a lakóközösségi kérelmek aránya 13%- volt. A kérelmek több mint a fele az energiamegtakarítást eredményezô beruházásokhoz került jóváhagyásra, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások aránya, és többcélú beruházáshoz felhasznált hitelösszeg
18%-ot képvisel a teljes jóváhagyott hitelösszegen belül.
A Panel Plusz Hitelprogram kihasználtsága a 2009 szeptemberében történt 10 milliárd forintos keretemelés
után 2010 júniusában újra meghaladta a 90%-os mértéket, ezért a Bank a keretösszeg újabb 10 milliárd forintos
emelését kezdeményezte. A települési önkormányzatoknak, a lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak a hitelprogram keretében 2010. december 31-ig 28,8 milliárd forint hitel került jóváhagyásra, és ez a program keretösszegének 96%-os kihasználtságát jelentette. A kedvezményes hitel igénybevételével eddig több, mint 80 ezer
lakás – a hazai iparosított technológiával épült lakásállomány 10%-ának - felújítása valósulhat meg, mintegy 71
milliárd forint értékû energiamegtakarítást eredményezô beruházás keretében.
A hitel- és a pályázati konstrukció szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a felújítások forrását az állami
támogatás és a kedvezményes hitel teljes egészében lefedi. A két forrás együttes felhasználása biztosítja, hogy a
települési önkormányzatok, a lakásszövetkezetek és a társasházak saját erô nélkül, kizárólag állami támogatásból
és a piaci viszonyokhoz képest kedvezôbb kamatozású hitelbôl, a legalacsonyabb költséggel tudják megvalósítani a
lakóházak energiamegtakarítást eredményezô felújítását.
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5. Pénzügyi válság hatásait
mérséklô forgóeszközhitelés bankgarancia-programok
Forgóeszközhitel-Programok

Az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot a mezôgazdasági ágazatban kialakult finanszírozási
gondok enyhítésére hirdette meg a Bank 2008-ban. A program keretében lehetôség nyílt forgóeszközhitel igénybevételére a mezôgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások számára a mezôgazdasági termelés, elsôsorban
az állattenyésztés versenyképességének javításához, jó minôségû termékek elôállításához. A hitelprogram elsô
ütemében 111 darab kérelem került jóváhagyásra közel 13 milliárd forint összegben. A második ütem feltételrendszere – összhangban az uniós támogatási elôírásokkal –, átalakításra került, és a korábbi EURIBOR  kamatbázis
BUBOR-ra változott, amely a kamatnövekedés következtében a kérelmek dinamikájának a csökkenését eredményezte. A hitelprogram kihasználtságának növelése és az agrárszektor finanszírozási helyzetének további javítása
érdekében MFB törvény 2. § k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az MFB kezdeményezte a program feltételrendszerének módosítását, így a Kormány és az MFB Alapítójának határozata alapján 2010. április 1-tôl már azon
mezôgazdasági vállalkozások is vehetnek fel hitelt, amelyek beruházással vagy beruházási hitellel nem rendelkeznek.
A Hitelprogram feltételrendszerének módosítása elôtt csak azon mezôgazdasági vállalkozások igényelhettek éven
túli forgóeszköz hitelt, amelyek fennálló beruházási hitellel, vagy folyamatban lévô beruházási hitelkérelemmel
rendelkeztek. A forgóeszköz hitel összege és lejárata nem haladhatta meg a beruházási hitel összegét és lejáratát.
2010-ben a konstrukciót BUBOR kamatbázison, kizárólag refinanszírozással értékesítette az MFB. A hitelprogram
második ütemének keretében a jóváhagyott kérelmek értéke december végén 3,8 milliárd forint volt, amely 18,9%-os
keretkihasználtságot jelent. A 2010. évi folyósítások értéke 1,1 milliárd forint volt. A hitelprogram kihasználtságának
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növelése és az agrárszektor finanszírozási helyzetének további javítása érdekében a Bank elôkészítette a hitelprogram
feltételrendszerének módosítását, hogy – a szerzôdött hitelintézetek refinanszírozása mellett – az 50 millió forint
összeg feletti hitelkérelmeket közvetlenül is befogadhassa.
Az agrárágazat finanszírozási lehetôségeit segíti a 2008 decembere óta mûködô a TÉSZ  Forgóeszköz
Hitelprogram is.

MFB ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

Új Magyarország TÉSZ  Forgóeszköz Hitelprogram célja, hogy véglegesen elismert termelôi szervezetek és
elôzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelôi csoportok részére kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt
biztosítson az MFB. A program részben refinanszírozási, részben közvetlen MFB finanszírozási konstrukcióban
mûködik. Az MFB által kihelyezett összegekhez, de legfeljebb 4 milliárd forint keretösszegig 80%-os mértékû
kezességet biztosít a Magyar Állam.
2010. december 31-ig 30 ügylet összességében 4,82 milliárd forint értékben került jóváhagyásra. A jóváhagyott ügyletek átlagos nagysága eléri a 160 millió forintot, a cégek több mint fele kapott 150 millió forintnál
nagyobb hitelt. A hitelt igénylôk a hagyományos zöldség-gyümölcs termesztô régiókból jelentkezetek, (Dél-Alföld és

Észak-Alföld).

A 2009. januárban meghirdetett Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram lehetôvé tette, hogy az MFB
az éven túli rövid lejáratú hitelek piacán is megjelenjen. A programot az un. JEREMIE forrásokat kezelô Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-vel közösen hirdette meg az MFB. A vegyes forrásnak köszönhetôen – a program forrását részben a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. prioritásából, valamint a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program 4. prioritásából részben az MFB saját forrásból biztosították – a kamat mértéke a piaci kamatok alatt került
megállapításra. Az uniós források elôírásai szerint a hitelt kizárólag azok a vállalkozások igényelhették, amelyek
tevékenységbôvítést hajtottak végre, ami leszûkítette a potenciális hitelfelvevôk körét
Emiatt 2009-ben a hitelintézetek és ügyfelek visszajelzései alapján módosításra került a hitelprogram feltételrendszere (igénybevevôi kör kiegészítése, futamidô, kamat, igénybevételi határidô módosulása), de a módosított
feltételrendszer mellett sem növekedett érdemben a Hitelprogram kihasználtsága. Ennek megfelelôen még 2010
ôszén csökkentésre került a Hitelprogram keretösszege annak érdekében, hogy a felszabaduló források a JEREMIE 
alap felhasználásával induló hitelprogramok esetében felhasználhatóak legyenek. Ezt követôen a hitelprogram az
eredeti kiírásnak megfelelôen 2010. december 31-én lezárult.

A program keretében 2010 decemberéig 112 kérelmet 2,5 milliárd forint összegben hagyott jóvá az MFB.
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MFB ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

Bankgarancia-Programok

A kereskedelmi banki finanszírozásban a növekvô kockázatok és fedezeti elvárások miatt az ügyfelek egy
része nem tudja az elôírt biztosítékokat nyújtani. Az MFB ennek megoldására elôször az élelmiszeripari vállalkozások, majd késôbb a meghatározó nemzetgazdasági ágazatokban tevékenykedô társaságok számára bankgarancia
programokat hirdetett.
Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program keretében az MFB Zrt. az élelmiszeriparban tevékenykedô
vállalkozások által felvett hitel tôkeösszegének 80%-ára biztosít bankgaranciát, amely mögött 90%-os mértékû költségvetési készfizetô kezesség áll. A program keretében azok a vállalkozások nyújthatnak be közvetlenül az MFB-hez
bankgarancia kérelmet, amelyek valamely, a programban részvevô kereskedelmi banknál legfeljebb 5 éves lejáratú
és maximum 2,5 milliárd forint összegû forgóeszközhitel vesznek fel.
Az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program feltételrendszere hasonló az Élelmiszeripari Bankgaranciához, azzal az eltéréssel, hogy itt a garantált hitelösszeg mértéke legfeljebb 5 milliárd Ft lehet.
A két programban összességben 80 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, amely a 80%-os garancia
mértéket figyelembe véve 100 milliárd forint forgóeszközhitel garantálását teszi lehetôvé.
2010. decemberéig az Élelmiszeripari Bankgarancia Programban 13 kérelem, 10,4 milliárd forint összegben,
a Gazdaságélénkítési Bankgarancia Programban 4 kérelem 7,2 milliárd forint összegben került elbírálásra.

A hitelprogramok keretében rendelkezésre álló fejlesztési hitellehetôségek – kiegészülve a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatásainak mérséklését célzó új forgóeszköz-finanszírozási és bankgarancia lehetôségekkel megteremtette annak a feltételeit, hogy az MFB Zrt. hatékonyan tudjon közremûködni a kormányzati válságkezelô
feladatokban. Ezen tevékenysége során együttmûködik a kereskedelmi bankokkal és takarékszövetkezetekkel, így
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eredményesen tudja mûködtetni a hosszú lejáratú fejlesztési és beruházási hitelprogramjait, biztosítva ezzel, hogy
a vállalkozások és önkormányzatok a fejlesztésekhez, és ezen belül kiemelten az európai uniós fejlesztési források
társfinanszírozásához megfelelô pénzügyi háttérrel rendelkezzenek. Ugyanakkor biztosítja azt is, hogy a fejleszteni és
beruházni kívánó vállalkozások – a teljes magyar bankszektoron keresztül – saját bankjuknál továbbra is elérhessék
a hitelprogramok nyújtotta kedvezô lehetôségeket.

6. Forrásbevonás

Az MFB Zrt. forrásszerzés céljából felvett, egy évnél hosszabb futamidejı forrásbevonási mıveleteibôl eredô
fizetési kötelezettségek teljesítését az állam az MFB Rt.-rôl szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) a) pontja alapján
készfizetô kezességgel biztosítja. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérôl szóló, 2009. évi CXXX. törvény
35. § (1) bekezdése a kezességvállalás maximális összegét 2010. évre 1400 milliárd forintban állapította meg.

A Bank a 2010. évi forrásbevonási tevékenységét a 2008. évben kirobban globális pénz- és tôkepiaci válság
okozta volatilis piaci környezetében hajtotta végre. Az MFB Zrt. a válság negatív hatásai ellenére is megvalósított
forrásbevonás stratégiai céljait, amelyek a következôk voltak:

❚ az eszközoldali tevékenység és a lejáró adósságelemek által meghatározott forrásigény, valamint
a Magyar Export-Import Bank Zártkörıen Mûködô Részvénytársaság éven túli forrásigényének folyamatos
biztosítása;
❚ a stratégiai jellegû finanszírozási kapcsolatok további erôsítése nemzetközi és nemzeti fejlesztési
intézetekkel.

Az MFB Zrt. 2010-ben összesen 665 millió EUR összeget vont be a nemzetközi pénz- és tôkepiacról. A források bevonása negyedéves bontásban a következôk szerint alakult:
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❚ 6. FORRÁSBEVONÁS ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

Az MFB Zrt. 2010-ben több kétoldalú hitel-megállapodás, valamint értékpapírosított hitel formájában összesen
450 millió EUR összegû forrást vont be.

2010. január 15-én az MFB Zrt. az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával (Council of Europe Development Bank,

CEB) a vállalkozásfejlesztési, valamint az önkormányzati hitelprogramjának részleges refinanszírozására 25, illetve
70 millió EUR millió EUR összegı hitelkeret-megállapodást írt alá. Mindkét hitelkeret teljes összegét az MFB Zrt.
2010-ben lehívta.

2010. október 7-én az MFB Zrt. az Európai Beruházási Bankkal (European Investment Bank, EIB) két egyenként
100 millió EUR összegû hitelkeret-megállapodást irt alá. Az elsôt az MFB Zrt. vállalkozásfejlesztési és önkormányzati hitelprogramjának részleges refinanszírozására használhatja fel, míg a második hitelkeretbôl a legfeljebb 3.000
fôt foglalkoztató közepes méretû vállalkozások (un. MidCap-ek) 40.000 EUR  és 50 millió EUR  összegek közötti
nagyságrendû – az MFB Zrt. által közvetlenül finanszírozott – projektjei finanszírozhatók. A fenti EIB hitelkeretek
terhére 2010-ben lehívások nem történtek, ugyanakkor a korábban megkötött hitelkeretek terhére a bank összesen
120 millió EUR összeget hívott le.
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7. AZ MFB BANKCSOPORT
Az Országgyûlés 2010. június 17-ei hatállyal, számos feladattal és céggel bôvítette az MFB stratégiai csoportját. Ezen cégeket négy körbe rendezte az MFB. Egyes gazdálkodó szervezetek fölött a tulajdonosi jogokat a Magyar
Állam nevében gyakorolja a Bank, másokban pedig tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

❚ Vagyonkezelési csoport

❚ Agrárcsoport

MFB Invest Zrt.

Agrárgazdasági Vagyonkezelô Kft.

Corvinus Támogatásközvetítô

Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt.

és Tôkebefektetési  Zrt.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Kisvállalkozásfejlesztô Pénzügyi Zrt.

HM Budapesti Erdôgazdaság Zrt.

MKK Magyar Követeléskezelô Zrt.

HM Kaszó Erdôgazdaság Zrt.

ITD Hungary Zrt.

HM VERGA Veszprémi Erdôgazdaság Zrt.

Magyar Turizmus Zrt.

IPOLY ERDÔ Zrt.

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezô

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Nonprofit  Kft.

Kisalföldi Erdôgazdaság Zrt.

Beszállítói Befektetô Zrt.

Magyar Lóversenyfogadást Szervezô Kft.

Regionális Fejlesztési Holding Zrt.

Mecseki Erdészeti Zrt.
Mezôhegyesi Állami Ménes Kft.

❚ Infrastruktúra-csoport

NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.

Nemzeti Lóverseny Kft.

Állami Autópálya Kezelô Zrt.

NYÍRERDÔ Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Pilisi Parkerdô Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

❚ Pénzügyi csoport

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Magyar Export-Import Bank Zrt.

TAEG Tanulmányi Erdôgazdaság Zrt.

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

VADEX Mezôföldi Erdô- és Vadgazdálkodási Zrt.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.

Diákhitel Központ Zrt.

Zalaerdô Erdészeti Zrt.

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Déli Áramlat Zrt.

Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
EGERERDÔ Zrt.
ÉSZAKERDÔ Zrt.

A cégek közül többnek a tulajdonában is van cég, így az MFB joggyakorlása áttételesen a felsoroltaknál több
szervezetre terjed ki. Közismert, hogy a Banknak már évtizedes gyakorlata van a tulajdonosi joggyakorlásban, ami
a banki világban egyébként is rutinszerû.
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8. KOMMUNIKÁCIÓ,
SZPONZORÁCIÓ, ÖSZTÖNDÍJ

A Bank 2010. évi kommunikációs tevékenységét jelentôsen befolyásolta, hogy tavasszal parlamenti választások voltak hazánkban.
A 2010. januárban meghirdetett közbeszerzési moratórium következményeként a Bank nem indított értékhatár feletti közbeszerzéseket kommunikáció tárgyában, hanem értékhatár alatti szerzôdéseket kötött meghatározott
feladatok elvégzésére. Ez a korlátozás jelentôsen csökkentette a 2010-es évben igénybe vehetô kommunikációs
eszközök számát.
A vállalkozói szerzôdések nagy részének a határideje 2010. év második félévének elején lejárt. A töredékévre
kötött – viszont a közbeszerzési értékhatár alatti teljes összeget elköltô – szerzôdések ténye azt jelentette, hogy
a 2010. év hátralévô részére a Bank nem tudta az adott tevékenységeket külsô szerzôdéssel elvégeztetni, mivel azt
a közbeszerzési jogszabályok tiltják. Ezen feladatokat a továbbiakban a Bank belsô eszközeivel sikerült korlátozott
mértékben, az év végéig megoldani.
A Bank kommunikációs stratégiájának célja volt a KKV finanszírozás területén elért sikerek bemutatása, továbbá
a Bank hiteltermékeinek megismertetése, és a befogadott és kihelyezett hitelek számadatainak sajtóközleményekben
való megjelentetése. A Bank tevékenységét bemutató PR cikkek és kreatív hirdetések jelentek meg számos nyomatott
sajtótermékben, valamint az elektronikus médiában. Ezen megjelenések döntôen az év elsô felében teljesültek.

Ügyfélszolgálat

A Magyar Fejlesztési Bank Ügyfélszolgálati Irodája a 2010. évben 2234 érdemi, az MFB tevékenységéhez,
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a meghirdetett hitelprogramokhoz, az MFB-t is érintô kormányzati közleményekhez kapcsolódó, illetve folyamatban
lévô ügyekre, hitelkérelmekre, élô és lezárt hitelügyletek kapcsán felmerülô kérdések körébe tartozó megkeresést
fogadott.
A megkeresések száma 4%-kal volt kevesebb, mint az elôzô évben. A személyes megkeresések aránya
változatlanul 9% körül alakul.

MFB ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

A megkeresések havi eloszlása egyenetlen, a legkisebb forgalom júliusban volt, mindössze 112 megkereséssel, szemben a decemberben fogadott 341 érdeklôdôvel. A kiemelkedô novemberi és decemberi forgalmat egyértelmûen az Agrár Forgóeszköz Vis major Hitelprogram iránti érdeklôdés generálta. A nagyobb beruházások finanszírozási lehetôsége iránti érdeklôdés a második félévben jelentôsen csökkent.

Szponzoráció

A Bank társadalmi felelôsségvállalásának fontos eszköze a szponzoráció. A 2010. évben összesen 334 támogatási kérelem érkezett, közülük a Szponzorációs Bizottság 128-at részesített pozitív elbírálásban.
Az MFB Zrt. támogatási stratégiájában és ennek mentén végzett tevékenységében arra törekszik, hogy
a támogatási összegekbôl minél szélesebb kör profitálhasson. Számos eseti, kisebb projekt valósulhatott meg
a Bank támogatásával, de sok olyan cél, alapítvány, intézmény is található a támogatottak között, amelyik mellett
a Bank minden évben elkötelezi magát.
A támogatási célok között 2010-ben is kiemelt helyet foglalt el a szakmai események, mûsorok támogatására
fordított összeg, de egészségügyi, gyógyítási célokra, valamint diákoknak szóló különbözô ösztöndíj- és oktatási
programokra is jelentôs összeget adományozott a Bank. Immár hagyományosnak mondható az „Örökös Tagság”
elismerés támogatása, továbbá olyan kiadványok megjelentetése, amelyek kulturális értékeket hordoznak. Az
MFB több esetben támogatott zenei és színházi bemutatókat, kiállításokat. A 2007-ben útjára indított Junior Prima
Díj „magyar tudomány” kategória díjazottjainak kiválasztása és a díjjal járó pénzösszeg biztosítása 2010-ben is
kiemelkedô eseménynek számított a Bank társadalmi szerepvállalását illetôen. Az „egyéb karitatív célokra” fordított
összeg leginkább hátrányos helyzetı gyermekek és családok segítésével foglalkozó szervezetek munkáját segítette.
A 2010-es évben a Bank a Nemzeti Összefogás Alapítványon keresztül támogatta az árvízkárosultakat, továbbá
nagy összeget adományozott a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére.
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❚ 8. KOMMUNIKÁCIÓ, SZPONZORÁCIÓ, ÖSZTÖNDÍJ ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

„Mentor” gyakornoki és ösztöndíjprogram/2010.

Az MFB Zrt. a tehetséges és kiemelkedô képességekkel rendelkezô fiatalok elkötelezett támogatójaként 2010
februárjában ismét meghirdette a „Mentor” ösztöndíjprogram keretében a „Praktikum” és „Habilitas” ösztöndíj
pályázatokat.
A „Praktikum” ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhattak sikerrel, akik a gazdasági karokon folytatott elméleti tanulmányaik mellett elég energiát és elszántságot éreztek magukban a Bank tevékenységének szakmai
gyakorlat keretében történô megismeréséhez, az iskolapadban elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatba történô
alkalmazásához. A „Habilitas” ösztöndíj pedig a humán, mıvészeti és tudományos területen kiemelkedô képességgel rendelkezô hallgatók szakmai továbbfejlôdését segíti, elsôsorban anyagi támogatás nyújtásával, hogy eddigi
munkájuk elismerése mellett újabb célkitûzések és sikerek elérésére ösztönözzön.
Több mint 100 pályázó személyes meghallgatása után a „Praktikum” ösztöndíjat 17 fô, a „Habilitas” ösztöndíjat 13 fô nyerte el.
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9. AZ MFB-INDIKÁTOR

Az MFB-INDIKÁTOR vállalati felmérésrÔl

A Magyar Fejlesztési Bank stratégiájából fakadó alapfeladata a hazai vállalkozások számára kedvezô feltételû
fejlesztési hitelek biztosítása. Az igényeknek leginkább megfelelô kedvezményes hitelkínálati struktúra kialakításához meghatározó fontosságú a makro- és mikrogazdasági folyamatok, valamint a vállalati szektor helyzetének,
várakozásainak kellô ismerete. Ennek érdekében a Magyar Fejlesztési Bank 2009 nyara óta rendszeres, félévente
ismétlôdô vállalati felmérést készít (MFB-INDIKÁTOR), amely a Bankban folyó makrogazdasági elemzésektôl eltérô
módszertannal, megközelítéssel, de azok eredményeinek alátámasztására, kiegészítésére szolgál.

Az MFB 2010 nyarán készített harmadik felmérésének keretében a kiküldött kérdôívet ezúttal 577 vállalat
töltötte ki és küldte vissza. Az eredmények amellett, hogy részletes és átfogó képet nyújtottak a hazai vállalkozói
szektor aktuális helyzetérôl, igényeirôl és a jövôre vonatkozó terveirôl, illetve várakozásairól, a korábbi felmérésekkel
összevetve alkalmasak voltak a megelôzô egy évben bekövetkezett változások és trendek feltérképezésére, valamint
a gazdasági dinamika értékelésére is.
A kérdôív két részbôl áll, azon belül öt fô területre koncentrál: az elsô részben a vállalkozások általános (struk-

turális) adatai mellett a vállalatok hazai makrogazdasági folyamatokkal és saját (belföldi és külföldi) piaci helyzetükkel kapcsolatos értékelését, várakozásait vizsgáljuk. A második részben pedig a külsô források bevonásával, valamit
a beruházásokkal kapcsolatos tapasztalatokra és tervekre vonatkozó kérdések szerepelnek.
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A kérdôív úgy került kialakításra, hogy a mélyebb, részletesebb elemzések elvégzése mellett alkalmas legyen
egy, a konjunktúra-indexekhez hasonló, de azoknál szélesebb alkalmazásra lehetôséget adó gazdasági indikátor
kiszámítására is. Az MFB-INDIKÁTOR-t az különbözteti meg a hagyományos konjunktúra és hangulat indexektôl,
hogy a külsô környezet mellett nagy hangsúlyt fordít a makrogazdasági tényezôkkel viszonylag lazább kapcsolatban
álló folyamatok megítélésére, így a belsô, vállalati környezet helyzetének és kilátásainak értékelésére, valamint a
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fent említett, méretbeli, ágazati és regionális strukturális eltérések elemzésére. Az MFB-INDIKÁTOR egy aggregált
mutató, amely négy részindexbôl – a vállalatok külsô környezetét jelzô Makrogazdasági-, ill. Piac-indexbôl, valamint
a belsô környezetet jelzô Finanszírozás- és Beruházás-indexbôl – áll. Az MFB-INDIKÁTOR kiszámításakor a vállalatok megfelelô strukturális jellemzôi alapján korrigált részindexek egyenlô, 25 – 25%-os súllyal szerepelnek.

A 2010 NYÁRI EREDMÉNYEK

Az MFB-INDIKÁTOR  vállalati felmérés 2010 nyári eredményei alapján a magyar gazdaság zsugorodása az
év elsô felében elérte mélypontját, azonban a következô 12 hónapban is stagnálás közeli állapotra, a válságból
való elhúzódó kilábalásra lehet számítani. A hazai vállalatok átlagosan 0,9%-os GDP növekedéssel számolnak
a 2010. július – 2011. július közötti (nem naptári) évben.
A vállalkozások 2010 nyári megítélése alapján az év elsô hat hónapjában folytatódott a makrogazdasági
környezet javulása, azonban a hazai vállalatok a gazdasági környezetet továbbra is inkább a vállalati mûködés
akadályozójának, mintsem támogatójának tartják. A makrogazdasági és az adott vállalkozás piaci környezetének megítélésében az elôzô két felmérés alapján meglévô különbség szinte teljesen elolvadt, ami jól jelzi, hogy
a makrogazdasági keretfeltételek kedvezôbbé válása önmagában nem teremt új és bôvülô piaci lehetôségeket a vállalatok számára.
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A másik kiemelendô, hangsúlyos fordulat, hogy a finanszírozási helyzet mellett egyre inkább a (belföldi)
kereslet válik a vállalati mûködés legsúlyosabb fékezô erejévé. Vállalati oldalról ezzel összhangban felértékelôdnek
a termelés (szolgáltatás) költségoldali tényezôi, így 2011 derekáig a vállalati beszámolók alapján – az alacsony belsô
kereslet miatt – a költségek alakulása (optimalizálása) válhat a vállalati sikerek kulcsává.
A 2010 nyaráig tartó 12 hónapos idôszak nyertesei – a vállalati eredmények alakulásának szempontjából –
azok a vállalatok voltak, amelyek magas (50% feletti) exporthányaduknak köszönhetôen gyorsan voltak képesek rákapcsolódni az éledezô külföldi keresletre. A válaszok alapján a felmérést követô egy évben azonban

(a külsô konjunktúra törékenységével) ez a húzóhatás gyengül, illetve várhatóan folytatódik a dinamikus növekedés-
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sel rendelkezô piacok (elsôsorban Kína, szovjet utódállamok, Balkán) felértékelôdése az ezeken a piacokon jelenlévô vállalatok számára. Emellett a kisebb, kevésbé exportorientált (0 – 50% exportarányú) vállalatok szegmensében
a külföldi konjunktúra (igaz csökkenô) pozitív hatásainak „leszivárgása” is várható.
A szektorok közül az ipari vállalatok tudtak belföldi és külföldi piaci pozícióikon is leginkább javítani a 2010
nyári felmérést megelôzô 12 hónapban; a szektor kettészakadását jelzi ugyanakkor, hogy a lemaradó, romló ered-
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ményû vállalatok is ebbôl a körbôl kerülnek ki legnagyobb arányban. A siker kulcsa ebben az esetben is az exportorientáció (közúti jármûgyártás, fémfeldolgozás), míg a hazai beruházási tendenciáktól és fogyasztástól erôsebben
függô ágazatok (elsôsorban építôipar) leszakadása folytatódik.
A hosszú távú gazdasági növekedés két alapfeltétele – a foglalkoztatás és beruházás bôvülése – közül a vállalati fejlesztéseket továbbra is egyszerre fékezik piaci és finanszírozási tényezôk, amelyekben 2010 elsô félévében
csak mérsékelt javulás volt tapasztalható. Továbbra is jellemzôje ugyanakkor a magyar gazdaságnak, hogy az egyes
fékezôerôk más-más vállalati csoportra hatnak, vagyis makroszinten mind a piaci, mind a finanszírozási korlátok
oldódása a beruházások bôvülését eredményezné, azonban a legkisebb méretû (mikro- és kis-) vállalatok esetében
mindkét területen egyidejû javulás szükséges a beruházási aktivitás ösztönzéséhez.

Miközben a vállalati fejlesztéseknek továbbra is a szûkülô piacok miatti erôteljes verseny és nem pedig
a piaci élénkülés ad impulzust, megfigyelhetô volt néhány kedvezô folyamat beindulása is a felmérést megelôzô hat
hónapban: például kapacitási oldalról túl vannak a vállalatok a válság mélypontján, a külföldi tulajdonú vállalatok

❚ 65

❚ 9. MFB INDIKÁTOR ❚ ÉVES JELENTÉS 2010

profilváltása, illetve szélesítése pedig egyre intenzívebb, ami a vállalati szektor részleges megújulásának és a sikeres
alkalmazkodásának irányába mutat. Ezek a trendek azonban egyrészt törékenyek, másrészt csupán szûk vállalati kört
érintenek.
Az MFB-INDIKÁTOR 2010. nyári eredményei alapján a felmérést követô 12 hónapban nem várható jelentôs
„boom” a külsô források iránti keresletben. Miközben a vállalatok a megelôzô egy évben végrehajtott pénzügyi
konszolidációja csökkenti a forgóeszköz-hitelek iránti keresletet, valamelyest nôhet a fejlesztési források iránti
igény. A hitelfelvételi kondíciókban csak lassú javulást érzékelnek a vállalatok, a tervezett forrásbevonási csatornákban erôteljes eltolódás tapasztalható a piaci források (a takarékszövetkezeteket kivéve) irányából az állami és EU-s
pénzek felé.

A felmérés alapján a hazai foglalkoztatás terén 2011 közepéig nem várható (pozitív) fordulat, bár minden
bizonnyal csökkenni fog a jelenlegi rekord szint közeli munkanélküliségi ráta. 2011 derekáig bezárólag a külföldi
tulajdonban lévô, elsôsorban exportra termelô nagyvállalatok körében várható leginkább a munkaerôállomány bôvítése, ugyanakkor ebben a vállalati körben csökkent legnagyobb arányban a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy
évben, így tulajdonképpen ez nem jelenti a válság elôtti szinthez képest új munkahelyek létrehozását. A tartósabb
munkahelyeket teremtô hazai kkv-szektor foglalkoztatási terveit alapvetôen a belföldi keresleti viszonyok határozzák
meg a jövôben is, így a foglalkoztatás jelentôs bôvülésére még várni kell.
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