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Mérlegfőösszeg 1 189212 1 372 203 1 102909 1 175339 

Saját tőke' 121358 212736 195370 198104 

Folyósított hitelek összege 212247 158023 182529 46621 

A minősített hitelek aránya %-ban 15,14% 17,76% 16,85% 16,99% 

Értékvesztés/céltartalék változás 
-32789 -43061 -25138 -208

eredményhatása 

Üzleti eredmény 7601 4773 21757 3685 

Adózás előtti eredmény -25523 -38621 -17135 3851 

Az összes vállalati hitelállományban 
11,51% 11,49% 11,55% 11,54%

az MFB %-os szerepe 

Az MFB-t az elmúlt három évben a törvényileg előírt maximális átláthatóság, 
célszerűség, gazdaságosság, hatékonyság és prudencia jellemezte. 
A "minősített", azaz valamilyen okból problémás hitelek szinte kizárólag 
2010 előtt folyósított hitelek. Az MFB nagy sikere volt 2011-ben az 500 
millió eurós kötvénykibocsátás, 2012-ben pedig 800 millió EUR lejárt forrást 
a saját likviditása terhére fizetett vissza. Az MFB minden évben pozitív üzleti 
eredménnyel zárt. 

CSÖOMENTÉS TAKARÉKOSSÁG 

Úrrá kellett lenni a 2010 előtti Van, ami csökkent - nem kicsit, 
évekből örökölt gazdasági bajo nagyon. Az MFB-t a 2010. júni
kon. Az MFB célja az volt, hogya usban hivatalba lépett vezetés 
milliárdos ráfizetéseket produkáló átvilágította, és a működési költ
beruházásokból is kimentse, ami ség eket 15%-kal apasztotta. 
menthető. Ennek köszönhetően Mindezt úgy, hogya munka több 
fogadja a gyógyulni vágyókat és lett, 2010-től a kormány számos 
a térség egyik gazdasági motorja új feladattal bízta meg az MFB-t. 
lett az egerszalóki Saliris, van Az elnök-vezérigazgatói juttatás 
jövője a Rácz Fürdőnek, működik mértéke 79%-kal csökkent, a ve
a Kőbánya-Kispest metróvégállo zérigazgató-helyettesek és ügy
máson a KÖKI, nem kellett bezárni vezető igazgatók juttatása fele
a győri ETO Parkot. kétharmada a 2009. évinek. 
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• MFB
 
Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Tisztelt Olvasó! 

Azzal a kéréssel ajánlom szíves figyelmébe ezt a tájékoztatót, hogy szánjon 
rá néhány percet, és például a reggeli kávéja mellett fussa át. Bízom benne, 
hogy valahol meg fogja találni Önmagát is ezen a két oldalon. 

A Magyar Fejlesztési Bank és az irányításával működő állami társaságok 
hároméves munkáját összegző tájékoztatónk 13 és fél ezer munkavállaló, 
mintegy tízezer közmunkás és sok ezer szerződött vállalkozó munkájáról 
ad képet. 

Megismerhetők belőle a tények. Az elmúlt három évben is érvényes volt 
az az igazság, hogy a szorgalmas munka megtermi gyümölcseit. 

Új és megújult utak, hidak, vasúti fejlesztések, a pihenő embereket 
szolgáló, emellett nyereségesen gazdálkodó erdőgazdaságok szolgálják 
a magyarok mindennapi életét. 

Könnyebben, gyorsabban elérhető támogatások, egyszerűbben, olcsóbban 
felvehető hitelek, sokrétű pályázati támogatások állnak a vállalkozók 
rendelkezésére. 

Az MFB minden erejével azon dolgozott az elmúlt három évben, hogy 
a rábízott vagyont a leghatékonyabban működtesse, a magyar gazdaságot 
a lehető legnagyobb mértékben támogassa. 

Tevékenységünket az a cél hatotta át, hogy a magyar közvagyont meg
őrizzük és gyarapítsuk. Az eredményről Ön is meggyőződhet. Köszönöm 
szíves figyelmét! 

2013. június ,~\ 
'tI-

Baranyay László ,
elnök-vezérigazgató 

www.mfb.hu www.facebook.com/MagyarFejlesztesiBank 



Emlékművet óli/tartunk a második világháború 
68 éve jeltelen sírokban nyugvó magyar dldozarainak 
a Vértesben. 

Fe/új/tattuk az aradi vérronúk emlékporkját a Vas 
megyei Ráróron, amelynek erederi rölgyfdit Deák 
Ferenc ültette. 

Reswuráltauuk a tudós o/ap/tó, grofAmbrózy~ 

Migazzi István sírjót Q gyönyörlíen meg~1ult 

"örökké zöldelló kertben: aJell Arborélllmban. 

A selmecbányOi akadémia erdészeti polorájóna 
építését megörökiró emléktáblát az enyészeuól 
memertük meg. Gyónyörlíen feiúj/tvo ismér 
Selmecen lIan. 

www.jelivarazskert.hu 

TÖBB PÁLYÁZAT, GYORSABB ÜGYINTÉZÉS
 

A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ célja, hogy az Új Széchenyi
 
Terv keretében a lehető leggördülékenyebben szolgálja a 2007-2013

as EU-s költségvetési időszakban a támogatásra pályázó mikro-, kis- és
 
középvállalatokat. 2010 óta javuló hatékonyságát bizonyítja minden felmérés.
 
A beérkezett kérelmek száma 2010 óta megduplázódott, a tényleges
 
szerződéseké 2,5-szeresre nőtt, az elszámolások üteme háromszorosra
 
gyorsult, a kifizetett támogatásösszeg a 2009. évi 69 milliárdról 2012-re 110
 
milliárdra emelkedett. Az EU-s keretek mindegyike 100%-ban gazdára fog
 
találni, ezzel a 2007-2013-as EU-s lehetőségeket sikerül teljesen kihasználni.
 

DUPLÁZ AZ Új SZÉCHENYI TERV 

Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. is a magyar gazdaság forráshoz 
jutását segítő intézmény. Az Új Széchenyi Program keretében hitelt, 
hitelgaranciát, kockázati tőkét kínál a kisvállalkozói szférának, mégpedig 
pályázati úton. 2010 óta mind a kihelyezett összegek, mind a szerződő 

vállalkozások száma minden évben megduplázódott! 

AZ ÖTLETIŐL SIKERIG
 

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. munkatársai segítenek kidolgozni minden
 
életképes ötletet: a leendő cég stratégiáját, üzleti tervét, felkutatják a pénzügyi
 
forrásokat, s a megvalósítás időszakában sem hagyják magára a vállalkozást.
 
Az RFH jelen van Magyarország minden megyéjében, könnyen elérhető,
 

munkatársai kiváló helyismerettel segítenek Győrtől Szegedig bárhol,
 
bármilyen szektorban születő vállalkozásnak.
 
2010 óta 380 fejlesztési ötlet sikeres megvalósítása, több mint 40 milliárd Ft
 
támogatási összeg célba juttatása bizonyítja, hogy a magyar gazdaságban
 
igenis vannak lehetőségek.
 

BEFEKTETÉS AZ EMBERBE 

A Diákhitel Központ Zrt. a 2001. évi a'lapításától összesen 330 ezer fiatalnak 
folyósított hallgatói hitelt, összesen több mint 247 milliárd forint értékben. 
A felsőoktatási hallgatóknak kialakított speciális hitel és maga a Diákhitel 
Központ mára nemzetközileg is elismert intézménnyé fejlődött. A hitelfe·lvevők 

közel 30%-a 6 éven belül visszafizette a kölcsönét, jelenleg mintegy 222 ezer 
fő rendelkezik élő diákhitel-szerződéssel. Az ügyfelek törlesztési fegyelme 
kiváló, évente csupán 3% körül mozog a tartósan nem törlesztők aránya. 
A 2012-ben indított Diákhitel2 konstrukció szintén népszerű. Ez kizárólag 
képzési költségre vehető fel. Kamata államilag garantált, fix 2%. A szabadon 
felhasználható Diákhitel1 kamata szintén kedvező, július 1-jétől 7,50%. 

www.magzrt.hu www.mvzrt.hu www.rfh-rt.hu www.diakhitel.hu 



MEGBIRKÓZTUNK A KATASZTRÓFÁKKAL
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Természeti és ipari katasztrófából is kijutott. Árvíz, belvíz, aszály, szélvihar, 
télen fagy, nyáron tűz, időnként a kártevő k hada pusztít - ráadásul jött a vörös
iszap. Összesen 41 ezer hektárnál több erdőt veszítettünk el az elmúlt három 
évben, és a 2013. júniusi árvízkárokat még nem is tudtuk összeszámolni. 

2010. októberben a devecseri de 20 12. okráberre újjóépfrerriJk az és az dl/om i erdőgazdasógok 

vörösiszap-karasztrófa elvitte o erdészeri kózpofltot, jóvolróból megépii/t az 
devecsen erdészetet ls. emlékkópolna;5 Devecserben 

www.oee.hu 

A válságban megrendült hazai vendéglátóiparnakworld" 
a szakma szereplőivel szoros együttműködésbentravel 
segítettünk talpra állni. A Magyar Turizmus Zrt. 2010. market 
június óta több mint 5800 marketingakciót szervezett, 05 -oa Nov 2012 ExCel london 

TlwLt.... 'lDNllwMfortfwTmot'lIflduJt? több mint 7000 külföldi újságírót látott vendégül, 

World Travel Markat 2012 a nekik szervezett programok eredményeképpen 
Best Stand Awards megjelent sajtóanyagok hírértéke meghaladta 

a 10 milliárd Ft-ot. Új piacokra nyitottunk: először 
Best Stand Design jelentünk meg az arab országokban, Dél-Amerikában, 

vallamint az eddig méltatlanul elhanyagolt déli 
Presented to 

szomszédainknál. Mára meredeken emelkedik az 
Hungary ) ezen térségekből érkezők száma. 

A vetés beérett: a turizmus 2012-ben már meghaladta 
a válság előtti szintet, például a szállásdíjbevétel \1 
14%-kal múlta felül a 2007. évit, ezen belül a külföldiek 
25%-kal költöttek többet! Hazánk mind népszerűbb úti MAGYAHORSZÁG 

Szívedhez legközelebb cél, amineik szép anyagi haszna is van. 

www.itthon.hu 

MEGMENEKÜLT ALÓTENYÉSZTÉS 

2010. júniusban a budapesti Kincsem Park a gazdasági szakadék szélén táncolt. 
A bábolnai és a mezőhegyesi ménesgazdaságok szintén fuldokoltak a gazdasági 
problémák özönében. 
Az elmúlt években sikerült újra pályára állítani ezt a szférát is. Támogatás 
és tőkeemelés formájában 4,5 milliárd Ft-ot adott az MFB, és átszerveztük 
a társaságok működését. Új versenypályák épültek Budapesten, Bábolnán és 
Mezőhegyesen is, visszaállították atulajdonosi prémium rendszerét, új, nemzetközi 
kapcsolatokra is alkalmas fogadási rendszer épült ki, sőt a szakképzés is megújult, 
egészen a felelevenített zsokéképzésig. Mindemellett műemlékvédelemre is jut. 
A lovas sportok minden ága megélénkült, a lótenyésztés ismét megindult 
a gazdasági eredményesség és a társadalmi elismertség emelkedőjén. 

www.kincsempark.hu www.mamktt.hu www.babolnamenes.hu 



A 3,3 km hosszú soproni Várisi 
Sétautat az Ojtozi csata emlékmű
vévei, a térségi nevezetességeket 
bemutató ismeretterjesztő táblákkal, 
játszótérrel és éjszakai világítással? 
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A nagycenki Széchenyi-kastély
Baja. az Országos Kékkör Duna-parti pihenője, JátvÓnyrerv.	 esóványos, láfvCÍnyrerv. 

2011-ben teljesen felújított barokk
és angolkertjét? Az állami erdőgazdaságok több mint száznegyven nagy közjóléti beruházással 

szolgálják mindnyájunk pihenését, a gyermekek természetbarát nevelését. 
A vadgasztronómiai fesztivált szepMegkezdődött a több évtizedes nemtörődömség miatt elpusztult turistaház
tember elején Soponyán? hálózat újraépítése is. 

AKatalinpusztai Kirándulóköz
pontot és a Nyírjesi Füvészkertet, 
amelyek 2012-ben elnyerték az "Év 
ökoturisztikai létesftménye" címet, 
két különböző kategóriában? 

Zselic, lárványrerv 

Több mint 800 millió Ft értékben 
szponzoráltunk nemes ügyeket 
2010. június óta. Ebből 130 milliót 
egészségügyi célokra, 123 milliót 
gyermekekre fordítottunk. Művészeti 

értékekre ment 170 millió Ft, a többi 
egyéb kulturális és karitatív célokra 
jutott. Különösen büszkék vagyunk a 
Magyar Speciális Olimpia és a Junior 

Príma Díj magyar tudomány kategóriának támogatására. 

www.amierdonk.hu	 www.mfb.hu/tarsadalmi-szerepvallalas 


