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F I N N V E R A
100% állami tulajdon

mérlegfőösszeg: 1,5 milliárd EUR
alkalmazottak száma: 403 fő

K f W – B a n k e n g r u p p e
80% állami és 20% tartományi tulajdon

mérlegfőösszeg: 329 milliárd EUR

alkalmazottak száma: 3.700 fő

S L O V A K   S Z R B 

100% állami tulajdon

mérlegfőösszeg: 408 millió EUR

100% állami tulajdon 
Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR

Alkalmazottak száma: 290 fő
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I C O
100% állami tulajdon

mérlegfőösszeg: 25 milliárd EUR

alkalmazottak száma: 295 fő

mérlegfőösszeg: 408 millió EUR

alkalmazottak száma: 155 fő

Austria Wirtschaftsservice GmbH

100% állami tulajdon



Fejlesztési források biztosításával hozzájárulni a magyar gazdaság 
versenyképességének erősítéséhez, valamint az Európai Unió 

egységes belső piacán való eredményes működéséhez szükséges 
gazdasági felzárkózás feltételeinek javításához

Az MFB küldetéseAz MFB küldetése
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Hídszerep betöltése a kormányzati vállalkozásfejlesztés –
kiemelten a kis- és középvállalkozás-fejlesztés – állami
eszközrendszere és a bankrendszer együttműködésének
erősítésében.

Az MFB kiemelt feladataAz MFB kiemelt feladata



Az MFB Zrt. működési stratégiájának sajátossága

A gazdaságfejlesztési döntésekben előírt feladatok egy részét 
önálló társaságain keresztül hajtja végre.

Az MFB csoport tagjai  tevékenysége lehetőséget ad az egymást 
erősítő szinergiák kihasználására.
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erősítő szinergiák kihasználására.

Az MFB csoport
• a fejlesztési hitelfinanszírozás,
• a fejlesztési és kockázati tőke finanszírozás, és
• az export előfinanszírozás területén 

a gazdaság minden szektorát és szereplőjét érintő 
szolgáltatásokkal járul hozzá a gazdaság fejlődéséhez.



Az MFB Bankcsoport, mint „operatív holding” 

BANKI PÉNZÜGYI 
CSOPORT

EXIMBANK Zrt.74,9%

SZOLGÁLTATÓ 
CSOPORT

TÁMOGATÁS-
KÖZVETÍTŐ 
CSOPORT

CORVINUS Zrt.49,9%
Magyar Követeléskezelő 

Zrt. 100%
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EXIMBANK Zrt.74,9%

MEHIB Zrt. 74,9%

MFB Invest Zrt. 100%

CORVINUS Zrt.49,9%

MAG Zrt. 100%

Magyar  
Vállalkozásfinanszírozó 

Zrt 100%

Zrt. 100%



Partnerség és együttműködés
A bank tevékenysége: prudens, EU-konform, transzparens.

A  bank a Kormány által biztosított árfolyam garancia háttérrel
• közép- és hosszúlejáratú fejlesztési hiteleket és
• fejlesztési tőkét

bocsát a megtérülő fejlesztéseket megvalósító vállalkozások - kiemelten 
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bocsát a megtérülő fejlesztéseket megvalósító vállalkozások - kiemelten 
a KKV-k - számára.

Tevékenységét a hazai bankrendszer bevonásával, piaci alapon 
együttműködő tagjai közvetítésével, önállóan végzi.

Partnerség kialakítására törekszik a vállalkozásokkal és a kereskedelmi 
bankokkal.



Állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak való 
megfelelés

Az MFB csoport tevékenységében elsődleges követelmény, hogy eleget 
tegyen az Európai Unió állami támogatások nyújtásával kapcsolatos 
előírásainak.

Jellemzően állami támogatásnak minősülnek az árfolyam garancia mellett 
nyújtott hitelek (az ügyleti kamat és a referencia ráta különbsége).
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nyújtott hitelek (az ügyleti kamat és a referencia ráta különbsége).

Fejlesztési tőkefinanszírozás az EU normatívák alapján kockázati tőke 
jellegű finanszírozásnak minősül  a befektetésnek meg kell felelni az 
állami támogatásból származó korlátozó rendelkezéseknek.



Az MFB Zrt. fő adatai 
2003-2007

Mérlegfő 
összeg

Jegyzett 
tőke

Saját tőke
Adózás 
előtti 

eredmény

Mérleg 
szerinti 
eredmény

2003 533 859 87 570 100 151 8 389 6 104
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2003 533 859 87 570 100 151 8 389 6 104

2004 605 785 87 570 105 492 12 778 4 207              

2005 779 412 87 570 113 466 25 022 6 077

2006 1 037 161 87 570 121 710 11 137 7 413

2007. 891 383 87 570 130 541 10 655 7 948

3, 49 Milliárd   
EURO



Az MFB Termékfejlesztési stratégiája

Vállalkozói
Termékek
Vállalkozásfejlesztési 

Hitelprogram

Lakossági 
Termékek

Önkormányzati
Termékek 

Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési

Lakossági 
Energiatakarékossági

Termékpaletta

Új Magyarország Vállalkozói
Program
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Hitelprogram

Agrárfejlesztési 
Hitelprogram

Pályamódosító 
Hitelprogram

Mikrohitel Plusz.

Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram

Bérlakás 
Hitelprogram

Energiatakarékossági
Hitelprogram

Panel Plusz 
Program

1628/2006 EK rendelet regionális 
csoportmentesség

1998/2006 EK de minimis 1857/2006 EK agrár

Új EU 
szabályok

Kisvállalkozói  Hitel

Refinanszírozott 
Forgóeszközhitel

Kiegészítő refinanszírozás
a JEREMIE mikro hitelhez

Kiegészítő Hitel 
az EU 

pályázatokhoz

Lízing  Hitel



A Hitelprogramok keretében
jóváhagyott kedvezményes hitelek nagysága 

2003-2007.  között M Ft
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A hitelprogramok megoszlása az egyes programtípusok 
között

5%

A hitelprogramok megoszlása bankrendszrer egyes szereplői között

84%

11

54%41%

Vállalkozásfejlesztési Önkormányzati Agrár

5%4%7%

Nagybankok MFB Takarékszövetkezetek Középbankok
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Az „Új Magyarországért” Hitelprogramok 
refinanszírozásban résztvevő hitelintézetek száma
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A hitelek futamidejének alakulása
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Új Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 
megváltozott tartalommal

Európai Unió állami támogatási jogszabályaival összhangban került 
kidolgozásra.

Valamennyi hitelcél igényelhető- a hitelfelvevő választása alapján- két 
támogatási kategória szerint:

csekély összegű támogatásként
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csekély összegű támogatásként
regionális támogatásként

A kkv-k mellett, azon kkv-nak nem minősülő vállalkozások is igényelhetik, 
amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, európai 
társaság formában működnek.

Hitelösszeg: 1 Mrd Ft-ról 3 Mrd  Ft-ra nőtt,
Sajáterő:  csekély összegű támogatás esetén 10%

regionális csoportmentesség támogatás esetén 25%



Új Magyarországért Vállalkozásfejlesztési 
Hitelprogram

� Általános beruházási célok
� Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok
� Innovációs beruházási célok 
� Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok5. 
� Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél
� Projekt kiegészítő Hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv és  az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program sajáterő pótlására
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Program sajáterő pótlására
• Gazdaságfejlesztés Operatív Program

• Közlekedés Operatív Program

• Társadalmi infrastruktúra Operatív Program

• Környezet és energia Operatív Program

• Elektronikus közigazgatás Operatív Program

• Területfejlesztési Operatív Programok

• Egyéb hazai pályázatok társfinanszírozása

� Új Magyarország Vidékfejlesztési Hitelprogram
� Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél
� Forrás áthidaló Tőkehitel
� Mikrohitel Plusz Program
� Kisvállalkozói hitel



Az „Új Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési 
Hitelprogram kondíciói

A hitel összege 5 millió FT- 3000 millió FT

Kamat: 3 havi EURIBOR+ legfeljebb 4%/év.
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Kezelési költség nem kerül felszámításra

Rendelkezésre tartási jutalék:legfeljebb egyszeri 1%

Biztosítékok: a finanszírozó hitelintézetek belső szabályzata szerinti 
biztosítékok.

Futamidő: max.15 év.
Türelmi idő és rendelkezésre tartás a szerződéskötéstől számított 

legfeljebb 2 év.



Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

A "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében 
jóváhagyott hitelkérelmek hitelösszeg szerinti eloszlása
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„Új Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél

A hitel felhasználható:
A külföldön lévő telephelyen (a célországban) végrehajtott beruházások 
finanszírozására.
Olyan beruházás finanszírozására, amelynek eredményeképpen létrejött 
tárgyi eszközt a hiteligénylő bérbe adja a legalább 51%-os tulajdonában 
lévő, célországban található vállalkozása számára.
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lévő, célországban található vállalkozása számára.
A beruházás keretében létre jött tárgyi eszközök mindkét esetben a hitelfelvevő 

mérlegében szerepelnek.

A hitelből megvalósított beruházással létrejött tárgyi eszköz a hitel 
futamidejének a végéig a hitelfelvevő tulajdonában kell, hogy maradjon.

A hiteligénylőnek gondoskodnia kell olyan műszaki ellenőr alkalmazásáról, aki 
a célországban lévő telephelyen megvalósítandó beruházás ellenőrzését a 
finanszírozó hitelintézet számára megfelelően végzi.



Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés Hitelprogram
110 Mrd Ft

Új Magyarország Kötvényprogram 60 Mrd Ft

Panel Pluszprogram
7 Mrd Ft

„az MFB Hitelprogramok szabad kerete

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 
130 Mrd Ft

Új Magyarország
Kisvállalkozói Hitel

10 Mrd Ft
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Energia takarékossági Hitelprogram 15 Mrd Ft

426

Mrd Ft

Bérlakás   Hitelprogram
59 Mrd Ft

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz 
Hitelprogram 20 Mrd Ft

Új Magyarország Agrár Fejlesztési  Hitelprogram
25 Mrd Ft

820-1050 Mrd Ft
beruházás



Az Eximbank Zrt. szakosított hitelintézet, az MFB bankcsoport tagjaként a 
magyar vállalkozások exportügyeleteinek elősegítésére finanszírozási, 
garancia- és kockázat-megosztási termékeket ajánl. 
Alaptőkéje 10,1 milliárd forint. 
Hitelfelvételei mögött készfizető kezesként a Magyar Állam költségvetése 
áll. 

Eximbank Zrt.
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áll. 
Az Eximbank küldetése:
- javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét 
- érzékelhetően hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika  

megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország 
OECD és EU tagságából eredő kötelezettségeket. 
Az Eximbank

- a magyar hitelintézeteknek nyújtott szolgáltatásai révén, 
- a magyar exportőrök illetve külföldi vevőik számára közvetlenül 

nyújtott konstrukciókkal segíti az export megvalósulását.



Eximbank Hitelprogram a Kormány Szülőföld Alap 
programja keretében

A hitel célja a határon túli magyar lakta területeken magyar 
fővállalkozásban megvalósuló infrastrukturális projektek 
finanszírozása éven túli lejáratú vevőhitellel.

Hitelfelvételre jogosultak:
- külföldön alapított projekttársaságok, 
- külföldi önkormányzatok vagy azok tulajdonában lévő vállalkozások.
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- külföldi önkormányzatok vagy azok tulajdonában lévő vállalkozások.
/A hitelfelvételre jogosultnak nyújtott hitelből a magyar fővállalkozó 
általi teljesítés ellenértéke kerül kifizetésre közvetlenül a fővállalkozó 
részére./

A Hitelprogramból kizárt az a vállalkozás, amely:
- Csőd-, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás 
alatt áll.

- Lejárt esedékességű köztartozása van.
- Tevékenysége folytatásához szükséges engedélyekkel nem    
rendelkezik.

- Nincs a cégbíróságon bejegyezve.



Eximbank Hitelprogram kondíciói
Hitelösszeg: a  fővállalkozói szerződés max. 85%-a, valamint egyedi esetben 

az infrastrukturális projekt helyi költséghányada is finanszírozható a saját 
erő mértékéig

Saját erő: a  fővállalkozói szerződés értékének  min. 15%-a.
Hitel deviza neme: EUR, USD
Kamatláb:

CIRR (az OECD által minden hónapban közzétett fix kamat)
6 havi LIBOR + kockázati felár/év.
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6 havi LIBOR + kockázati felár/év.
Folyósítási jutalék: 0,25%, egyszeri                    
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25%/év
Türelmi idő: max. 1,5 év  a projekt elkészültét követően 
Törlesztési időszak:  a projekt megtérüléséhez igazodva  a türelmi időt 

követően max. 10 év
Törlesztés ütemezése: félévente egyenlő részletekben
Biztosítékok: MEHIB Rt. biztosítás, ill. hitelfelvevőtől a fejlesztésben egyéb 

résztvevőktől  bevonható biztosítékok.



Magyar Exporthitel Biztosító MEHIB Zrt.
A Mehib küldetése 
- a külgazdasági kapcsolatok ösztönzése és segítése,
- az export hagyományos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi 

kockázatainak megosztása,
a pénzügyi intézményrendszer, ezen belül az exportfinanszírozás és 

exporthitel-biztosítás rendszerének piacgazdasági eszközökkel, valamint a 
nemzetközi normákkal összhangban történő továbbfejlesztése.
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nemzetközi normákkal összhangban történő továbbfejlesztése.

A Mehib szolgáltatásai kiterjednek
az exportőrök rövid, közép- és hosszú lejáratú szállítói hitelek, 
a külföldi befektetések, 
a bankok által nyújtott vevőhitelek 
és a hitelintézetek által faktorált követelések kockázatainak biztosítására.

A biztosítások – módozattól függően – a kereskedelmi és a politikai kockázatok 
ellen nyújtanak védelmet az exportáló vállalkozások és bankjaik számára.



Magyar Exporthitel Biztosító MEHIB Zrt.
kínálata

Rövid lejáratú hitelek biztosítása (1 év vagy rövidebb)

• Gyártási - hitelezési időszakra - „C 1”-módozat
• Hitelezési időszakra - „C 2” módozat
• Faktoring biztosítás - „CF”-módozat
• Lízing-biztosítás - „K2” lízing módozat
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Közép- és hosszú lejáratú hitelek biztosítása:

• Gyártási időszakra export hitel biztosítás – „G”-módozat
• Hitelezési időszakra export hitel biztosítás – „S”-módozat
• Vevőhitel biztosítás   – „V”módozat
• Lízing-biztosítás – „L”-módozat
• Garancia – „GE”-módozat
• Befektetés biztosítás – „B”-módozat



Vevőhitel biztosítás

Ez a közép-/hosszú lejáratú hitelbiztosítás a külkereskedelmi szerződés 
teljesítése utáni hitelezési időszakra terjed ki. 

A módozat az EXIMBANK Zrt. által külföldi adósnak nyújtott magyar 
exporthoz, vagy az export keretén belül infrastrukturális projektekhez 
nyújtott hitel fizetési kockázatára nyújt fedezetet. 
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nyújtott hitel fizetési kockázatára nyújt fedezetet. 

A biztosítás a hitel megállapodás alapján keletkező követelésekre, azaz a   
ténylegesen folyósított köcsönösszegre, annak kamatára és járulékos  
banköltségeire vonatkozó védelmet jelenti.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


