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Az MKB Bank Zrt. (A továbbiakban: Bank) Igazgatósága a 2011. augusztus 23-án megtartott 
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Bank 2011. évi konszolidált féléves jelentését és elrendelte 
annak közzétételét. A Bank a közzététellel eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 54-55 paragrafusaiban, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. sz. 
mellékletében, valamint a 4. számú melléklet 1.10. pontjában foglalt kötelezettségeknek. 
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MKB Bank Zrt. Csoport
2011. június 30-i konszolidált időszak végi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

2011.06.30 2010.12.31

ESZKÖZÖK

3 Pénzeszközök 286 866              222 442             
4 Hitelintézetekkel szembeni követelések 111 899              75 780               
5 Kereskedési céllal tartott eszközök 53 246                43 787               
5 Fedezeti célú származékos pénzügyi eszközök -                         -                         
6 Értékpapírok 222 486              253 237             
7 Ügyfelekkel szembeni követelések 1 977 881           2 177 770          
8 Egyéb eszközök 30 473                27 007               
9 Goodwill 25 023                26 224               

29 Halasztott adókövetelések 9 320                  9 465                 
10 Társult és közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések 11 079                11 750               
11 Immateriális javak és tárgyi eszközök 89 309                91 726               

2 817 581           2 939 188         

FORRÁSOK

12 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 938 770              965 684             
13 Folyó- és betétszámlák 1 360 928           1 467 245          
14 Kereskedési célú kötelezettségek 22 844                29 692               
14 Fedezeti célú származékos pénzügyi kötelezettségek 144                     276                    
15 Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 52 911                26 476               
29 Halasztott adókötelezettségek 2 476                  2 480                 
16 Kibocsátott kötvények 156 945              144 701             
17 Hátrasorolt kötelezettségek 92 070                96 561               

2 627 089           2 733 115          

SAJÁT TŐKE

18 Jegyzett tőke 20 733                20 733               
19 Tartalékok 163 230              178 805             
20 Nem ellenőrző részesedés 6 529                  6 535                 

190 492              206 073             

2 817 581           2 939 188         

millió Ft
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MKB Bank Zrt. Csoport
A 2011. június 30-ára szóló konszolidált eredménykimutatás

2011.06.30 2010.06.30

21 Kamatbevétel 86 176                95 638               
22 Kamatráfordítás 44 014                49 809               

Nettó kamatjövedelem 42 161                45 829               

23 Nettó jutalék- és díjbevétel 7 970                  10 402               

50 131                56 231               

24 Egyéb működési bevétel (10 673)              7 181                 

39 458                63 412               

25 Értékvesztések és céltartalékok veszteségek fedezetére 20 694                77 461               

18 763                (14 049)              

26 Banküzemi költségek 35 331                37 377               

(16 568)              (51 426)              

Társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből való részesedés (11)                     (995)                   

Adózás előtti eredmény (16 578)              (52 421)              

28 Adófizetési kötelezettség 2 537                  1 409                 

Adózás utáni eredmény (19 115)              (53 830)              

Az anyavállalat részvényeseire jutó (18 609)              (52 929)              
Nem ellenőrző részesedésre jutó (506)                   (901)                   

millió Ft
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ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS 
 

AZ MKB Bank Zrt. 

2011. I. FÉLÉVI 

Nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint készített 

konszolidált BESZÁMOLÓJÁHOZ 
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Az év első felében több nemzetközi esemény érintette hátrányosan az MKB Csoport 
országainak gazdaságát. A gazdasági növekedés általános lassulása mellett több, eurozónához 
tartozó ország stabilitása kérdőjeleződött meg kisebb-nagyobb mértékben, tovább mélyült az 
európai adósság válság, miközben nem volt megnyugtató válasz az amerikai eladósodottságra, 
Japánban pedig a természeti katasztrófa sorozat okozott további gazdasági bizonytalanságot. 
Ebben a környezetben a befektetők érdeklődése az érzékenyebbnek ítélt kelet-európai piacok 
felé jellemzően nem növekedett, holott a belső egyensúly (javulása) és gazdasági teljesítmény 
ezekben az országokban relatíve egyre kedvezőbb. 
 
Magyarországon a GDP növekedés idén még kevésbé lesz dinamikus, mint a válság előtt volt 
és annak is fennáll a kockázata, hogy tartósan 3% alatt marad, az első féléves 1,5% (é/é) után. 
A növekedést továbbra is az export import feletti dinamikája hajtja (első 5 hónapban +16% 
illetve +14%). A belföldi fogyasztás élénkülésének apró jelei már mutatkoztak a félév végén, 
de az újabb externális válsághatások, ennek következtében a forint gyengülése kérdésessé 
teszi ennek tartósságát rövidtávon. Az ipari termelés első féléves 8,1%-os (é/é) növekedése is 
lassulást tükröz, amelyet az építőipari termelés tartós visszaesése tetézett. Ebben a 
környezetben különösen hangsúlyos a Széll Kálmán Terv strukturális elemeinek következetes 
véghezvitele. Összességében elmondható, hogy az MKB Csoport szempontjából 
legrelevánsabb magyar gazdasági környezet javulása a tervezési időszakban várthoz képest 
jóval lassabb ütemű és kisebb mértékű lett és várhatóan lesz 2011 egésze során.  
 
 
2011-ben az MKB Bank folytatja a válság kirobbanásakor megfogalmazott, középtávú 
tőkepiaci attraktivitását erősítő stratégiai programja végrehajtását.  
Ennek főbb elemei belső konszolidációval a bankműködés fundamentumainak megerősítése: 
tőkeoptimalizáció, stabil tőke- és likviditási helyzet fenntartása, az önfinanszírozó-képesség 
javítása, a folytatódó portfoliótisztítás a mérleg lejárati és devizaszerkezetének középtávú 
javulását célzó intézkedések, ill. lényeges működési hatékonyság-javulás. Ezen célok elérését 
segíti az elsődleges bankkapcsolattal rendelkező ügyfelek arányának növelése, az 
ügyfélkapcsolatok minőségének javítása és mélységének fokozása, a lojalitás erősítése, a 
jutalékeredmény számottevő növelése révén az eredmény-termelő képesség további javítása 
illetve diverzifikálása, valamint szelektív finanszírozási tevékenység, az üzletágak 
differenciált stratégiája és növekedése. Mindezek többek között az eredménypozíció 
fokozatos javulása révén is hozzájárulnak a fenti alapvető stratégiai célhoz.  
A legfőbb leányvállalati célok között a tőkemegóvás, a prudens kockázatkezelés, illetve a 
hatékonyság javítása, folytatódó konszolidáció említendők rövidtávon. 
 
 
Az MKB Csoport IFRS konszolidált mérlegfőösszege 2010. év végéhez képest 4,1%-kal 
2.817,6 Mrd Ft-ra csökkent. Az MKB Csoport 2011. I. félévében 39 Mrd Ft-os bruttó 
eredményt ért el, amely 37,8%-kal marad el a 2010. I. félévben elért eredménytől, mely már 
tartalmazza a bankadó hatását (bankadó nélkül 53 Mrd forint, 13,9%-kal alacsonyabb). A 
banküzemi költségek 2010. I. félév végéhez képest a folytatódó szigorú költséggazdálkodás 
eredményeképp 5,5%-kal csökkenve 35,3 Mrd Ft-ot tettek ki az időszak végén. 2011. I. 
félévében az MKB Csoport üzemi eredménye meghaladta a 4,1 Mrd Ft-ot (2010. I. félév 26 
MrdFt). A gazdasági kilábalás elhúzódó továbbá kedvező hatása késleltetetten jelentkezik az 
ügyfélkörben, ezért a portfólió minősége a korábban vártnál lassabb javulást mutat. 
Összességében az MKB Csoport (adózás előtt) 16,6 Mrd Ft- veszteséggel zárta 2011. I. 
félévet. 
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MKB-Euroleasing Csoport 
 
Az első negyedév új autó piaci értékesítési adatai ugyan már jobbak voltak, mint az egy évvel 
korábbi azonos időszak számai, a növekmény azonban még mindig csak egy mintegy 55-60 
ezres  éves új autó piacot vetít előre, ami jóval elmarad a válságot megelőző évek értékesítési 
adataitól. A db szám növekedések ellenére, mivel a finanszírozási arányok tekintetében nem 
történt egyelőre érdemi pozitív változás, az első félévben az új kihelyezések összességében 
2,9%-kal, 2,2 Mrd Ft-tal még mérséklődtek 2010. I. félévéhez képest. A hajtóerőt az új flotta 
sé céges vásárlások és finanszírozások jelentik 19,2%-kal bővülve, miközben az új retail 
finanszírozási piac is már 7,8%-kal nőtt. A használt szegmensek visszaesése változatlanul 
kétszámjegyű mértékű. Az autófinanszírozó cégek számára a kiszámíthatatlan CHF és EUR 
árfolyam alakulás eredményre gyakorolt hatása mellett az új kihelyezések alacsony szintje 
jelent kihívást. 
 
 

Közép-kelet-európai régió – Románia és Bulgária 

A DKKEU régió ezen két gazdaságában folytatódott a környezet javulása, a növekedés üteme 
gyorsult. A KKEU régió egyensúly javulása, relatív stabilitása a válságintézkedésekel együtt 
rövid-középtávon ismét felértékelheti a régiót egyes NYEU gazdaságok problémáinak 
tükrében. Rövidtávon a növekedés üteme meghaladhatja Európa fejlett részének növekedési 
ütemét, ezen gazdaságok visszatérhetnek a konvergencia pályára.  
Az egyes országokban a növekedés hajtóereje még mindig az export, rendkívül magas 
kereskedelmi mérleg többlet arányokkal (Bulgáriában már 2010 második felétől, míg 
Romániában az idei évtől). A belső kereslet, a hazai fogyasztás viszonylag gyors 
fellendülésével kapcsolatos korábbi várakozások 2011-ben egyelőre optimistának 
bizonyultak. Mérhető növekedés ezen a területen nem várható az év végét megelőzően, 
azonban Bulgáriában korábban várható a kiskereskedelmi forgalom növekedése, mint 
Romániában, míg Románia a későbbiekben többet profitálhat ebből a forrásból méretéből 
fakadóan.  
A fellendülés mértékére, ütemére hat(hat)nak a görög, portugál ill. egyéb EU tagállamok 
gazdasági problémái. Bulgária (a rögzített árfolyamrendszer miatt) kevésbé volt kitett a 
fentiekből eredő pénzpiaci volatilitásnak. Ugyanakkor, Bulgária kitettsége volt a legnagyobb 
Görögország felé a kereskedelem, a működőtőke-beruházások (FDI) és az árupiacok terén. 
Mindemellett a régió felértékelődését, az erőfeszítésekeket tükrözi, hogy a Moody’s Bulgária 
szuverén minősítését Baa2/stabilra javította Baa3-ról. 2011-2012-ben Bulgária költségvetés 
szempontjából várhatóan a legfegyelmezettebb országok között lesz Európában, míg Románia 
célja szintén a deficit jelentős mértékű csökkentése. 
 

MKB Romexterra Bank - Románia 

A 2010. évben végrehajtott „Profil Tisztítás” koncepciót követően 2011. I. félévében az MKB 
Romexterra Bank üzleti tevékenységének fókuszában az ügyfélforrások gyűjtése, valamint a 
meglévő ügyfelek kezelése, a portfolió megőrzése volt. Az idei év első felében a Bank 
eszközei 11%-kal csökkentek, mindez a tavalyi év hasonló időszakához képest közel 31%-os 
csökkenést jelent. Mindeközben a Hitel/Betét ráta tovább javult az elmúlt félév során 61%-ról 
57%-ra (2010. I. félév: 84%) A Bank első féléves működése során, köszönhetően az elmúlt 
évben végrehajtott portfoliótisztításnak, valamint a problémás ügyfélkezelés megerősítésének 
a céltartalék szintje gyakorlatilag stagnált. A Bank a helyi gazdasági környezet adta 
lehetőségeket figyelembe véve elsősorban lakossági, kisvállalati valamint KKV szegmensben 
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tervez üzleti bővülést, és a várakozások szerint erre elsősorban az év második felében nyílik 
majd lehetőség. Ugyanakkor továbbra is cél a problémás hitelek megfelelő kezelése, valamint 
a meglévő ügyfélkörben a keresztértékesítési aktivitás fokozása. 

 

 

MKB Unionbank - Bulgária 

2011. I. félévében a Bank eszközei 5,1%-kal nőttek tavalyi év hasonló időszakához képest. Az 
MKB Unionbank üzleti aktivitása, ügyfél hitelállománya 2010 év végéhez képes szinte 
minden szegmensben nőtt (nagyvállalat, KKV, Mikro és Retail üzletágakban), a félév végén a 
bruttó hitelállomány 4,7%-os províziós fedezettel bírt. A betét és folyószámla állomány év 
végéhez képest BGN 46,9 millióval (4,5%) csökkent. A Bank üzleti tevékenysége a gazdasági 
visszaesés hatásainak kezelése során meghatározottak szerint a lakossági, valamint a kis- és 
középvállalati ügyfélszegmensekre fókuszált. Kiemelt hangsúlyt kapott az elsődleges 
ügyfélkapcsolatok mélyítése az ügyfelek termékpenetrációjának növelésén keresztül, melynek 
célja mind a hatékonyság növelése, mind pedig a portfolió minőség romlásának megelőzése. 
Ennek eredményeként az első év első hat hónapjában a Bank adózás előtti eredménye 3,6 
millió BGN volt 53,57%-os CIR mutató mellett. Az értékesítési tevékenység mellett továbbra 
is kulcsfontosságú a megerősített problémás ügyfélkezelési folyamatok alkalmazása, a válság 
negatív hatásaiból fakadó esetleges veszteségek csökkentése érdekében. 

 
*** 

 
Nem tartoznak az MKB Bank konszolidációs körébe, de az alábbi stratégiai érdekeltségek és 
partnerek hozzájárultak az MKB Csoport 2011. I. féléves teljesítményéhez. 
 
MKB Nyugdíjpénztár 
 
A nyugdíjpénztárak számára a magánág hozta a legjelentősebb változásokat a TB-be történt 
visszalépésekkel. Az MKB Nyugdíjpénztár Magánágból 35 ezer fő lépett vissza a TB-be 
március 1. napjával. A visszalépők 54 Mrd Ft vagyona 2011. június 10-én átutalásra került. A 
Pénztárban maradt 3300 tag vagyonának értéke június 30-án elérte a 11 Mrd Ft-ot.  
Az önkéntes ág az első félévben - az egy évvel ezelőtti hasonló időszak eredményét jóval 
meghaladó mértékű - összesen 2.700 új belépőt tudott regisztrálni. Ugyanakkor a kilépések 
száma továbbra is magas maradt, így az első félév folyamán a taglétszám –még ha a 
tavalyinál kisebb mértékben is, de 97.800 főről 96.400 főre csökkent. Az önkéntes ág vagyona 
június 30-án 87,3 Mrd Ft volt. 
 
MKB Egészségpénztár 
 
Az MKB Egészségpénztár, mitn az öngondoskodás egyik formája, kifejezetten sikeres félévet 
zárt, folytatódó taglétszám-növekedés mellett. A taglétszám 7.400 fő új taggal bővülve, 
meghaladta a 139 ezer főt, a kezelt vagyon pedig 2011. I. félév végén elérte a 8,4 Mrd Ft-ot. 
A szolgáltatások igénybevétele meghaladta a tagdíjbefizetések összegét: 3,5 Mrd Ft 
tagdíjbevétel mellett 4,1 Mrd Ft szolgáltatás kifizetés történt. 
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MKB Biztosítók 
 

Az MKB Általános és az MKB Életbiztosító összesített díjbevétele 2011. I. félévében 37%-
kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a magyar biztosítási piac 3,7%-os 
csökkenést volt kénytelen elkönyvelni 2011. I. negyedévében. Az MKB Életbiztosító össz-
díjbevételi struktúrája eltér a tervezettől a lakossági hitelezési aktivitás csökkenése miatt, 
azonban ezt az egyszeri díjas unit linked típusú termék értékesítése kompenzálja. Az MKB 
Általános Biztosító díjbevételének időarányos túlteljesítésében jelentős szerepe van a kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosításnak, továbbá kedvező fejleményként értékelhető a Biztosító 
kisvállalkozói és a lakossági vagyonbiztosítási területen egyre erősödő üzleti aktivitása. A 
társaság a banki értékesítő csatorna mellett fokozott figyelmet fordít az egyéb külső 
értékesítési partnerekkel – alkuszok, többes ügynökök – való együttműködésre. 

 

 



NYILATKOZAT
24/2008 (VII1.15) PM rendelet alapján

a 2011. évi konszolidált féléves beszámolóról és vezetoségi jelentésrol

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a Bank konszolidált féléves
beszámolójára vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszi:

A Bank kijelenti, hogya konszolidált féléves beszámoló az alkalmazható
számvitelí eloírások alapján készült. A Bank érintett szakértoinek és döntéshozó
vezetoinek legjobb tudása szerint elkészített konszolidált féléves beszámoló valós
és megbízható képet ad a Bank mint értékpapír kibocsátó és a konszolidácíóba
bevont vállalkozások eszközeirol, kötelezettségeirol, pénzügyi helyzetérol,
valamint nyereségérol, veszteségérol.

A konszolidált féléves beszámolóról független könyvvizsgálói jelentés nem
készült.

A Bank kijelenti továbbá, hogya vezetoségi jelentés megbízható képet ad a Bank
mint értékpapír kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetérol,
fejlodésérol és teljesítményérol, ismertetve a pénzügyi év hátralevo hat hónapját
érinto fobb kockázatokat és bizonytalansági tényezoket.

Budapest, 2011 augusztus 29.

MKB Bank Zrt.

Erd]iíTamásMKBBank<zrt.I~#Elnök IVezérigazgató Vezérigazgató - helyettes
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