
� Az MKB Nyugdíjpénztár a terveket megha-

ladó vagyon- és taglétszám növekedést ért el

1998-ban. Az organikus üzleti bõvülés ered-

ményeképp a kezelt vagyon egy év alatt megdup-

lázódott. A növekedés másik forrását jelentette, 2

nyugdíjpénztár beolvadása az MKB Nyugdíj-

pénztárba, mely így 1999 elején az önkéntes ágon

36 ezret meghaladó taglétszámmal és 5 milliárd

forintos vagyonnal rendelkezett. A pénztár piaci

részesedése (az ágazati pénztárakat is tartalmazó

statisztika szerint) az önkéntes ági taglétszámban

3,5%, míg vagyonban 4,9% volt 1998 végén.

� A biztosítópénztárak letétkezelésében,

számlavezetésében elért piaci részesedés szintén

a tervezettet felülmúlva, elõzetes adatok szerint

5%-10% között alakult. Az MKB csoport 35 MdFt

vagyon kezelését végezte, nyugdijalapok számára

így e szegmensben mintegy 10%-os piac-

részesedést ért el. A befektetési alapok va-

gyonkezelésében az MKB piaci részesedése 2,8%

volt 1998 végén, részükre nyújtott letétkezelési

szolgáltatásban pedig meghaladta a 25%-ot.

STRATÉGIAI ÉRDEKELTSÉGEK

� Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. 

333 MFt-ot meghaladó auditált adózás elõtti ered-

ményt ért el, amely kielégítõ teljesítményként

értékelhetõ az 1998 második félévében igen hek-

tikussá vált tõke- és pénzpiaci helyzet tükrében.

A társaság 1998-at 4,2 MdFt-os mérlegfõ-

összeggel, 1,1 MdFt-os jegyzett és 2,5 MdFt-os

saját tõkével zárta. 

� Az MKB Lízing és Pénzügyi Rt. 1998-ban

erõteljesen bõvítette üzleti aktivitását, és 1997-hez

képest majdnem megháromszorozva eredményét

137,4 millió Ft adózás elõtti profitot ért el. Az

alaptevékenység lendületes növekedésében testet

öltõ üzleti expanziót jól érzékelteti az értékesítés

nettó árbevételének majd öt és félszeresére (8,7

Md Ft-ra) történõ növekedése. 

� Az MKB a bõvülõ autófinanszírozási piacra

való belépés érdekében az Euroleasing Rt-vel 50-

50%-os tulajdoni arányban alapította meg az

Eurocredit Rt. közös vezetésû társaságot. A bank

megítélése szerint az autófinanszírozás  perspek-

tivikusan fejlõdõ üzletág, mely megfelelõ

jövedelmezõséget képes biztosítani.

� 1998 elején az adminisztráció egy-

szerûsítése, a költségtakarékosság érdekében a

bank a banküzemi ingatlanokat kezelõ, 100%-

os tulajdonban lévõ MKB Üzemeltetési

Csoporthoz tartozó 4 céget 2 cégbe vonta

össze. Az érdekeltségek körében folytatódó

racionalizálás keretében az MKB 1998 elsõ

félévében megvált a korábban 100%-ban általa

birtokolt Extertrade Kft.-ben meglévõ teljes

tulajdoni részesedésétõl.

� A zágrábi székhelyû Convest banka d.d.-

ben az MKB 1998 elején tõkeemeléssel 66,7%-

os többségi tulajdont szerzett. A Convest banka

az elsõ és jelenleg egyetlen magyar tulajdoni

hányaddal mûködõ horvátországi pénzintézet.

A Convest banka 1998. szeptemberétõl ren-

delkezik teljeskörû, azaz nemzetközi

mûveletekre is jogosító engedéllyel, 1998

decemberétõl SWIFT tag. 1998. évi auditált adó-

zott eredménye 101 ezer HRK (3,5 millióFt),

saját tõkéje 59,7 millió HRK (2,1 MdFt). A

Convest banka d.d. óvatos, megfontolt üzlet-

politikát folytatva érte el a fenti eredményt a

horvát gazdasági környezetben, melyet erõs lik-

viditáshiány és bankcsõdök sorozata jellemzett

1998-ban. A bank prudens módon 1,7 millió

HRK (60 millióFt) céltartalékot képzett eset-

leges veszteségei fedezetére.

� Az Interbanka a.s. az 1997. évi veszteség után

1998-at ugyan csekély, de pozitív szaldóval zárta.

Az 1998 évi, cseh számviteli szabályok szerinti

mérleg alapján az Interbanka eredménye 1.416

ezer CZK (10,3 millió Ft), alaptõkéje 1.358,7 millió

CZK (9.877 millió Ft), amelyben a BLB 50,6%-os,

az MKB 41,4%-os és 1998-ban új tulajdonosként

tõkeemelés után a BAWAG 8%-os tulajdonhányad-

dal rendelkezik. A Bank mérlegfõösszege 1997-

hez képest 89%-kal gyarapodott és 6.855,7 milliót

CZK (49.841 millió Ft) tett ki. A cseh számviteli

szabályok szerint kimutatott banki tevékenység

eredménye lényegesen javult 1998-ban, köszön-

hetõen annak, hogy az Interbanka jelentõsen

fokozta aktivitását a bankközi piacon és az ügyfél-

finanszírozásban egyaránt.

PÉNZ- ÉS DEVIZAPIACI AKTIVITÁS

� A Bank a hazai deviza- és pénzpiac jelentõs

szereplõje � annak lényegében minden szegmen-

sében. Ezen pozíció elõnyeit aktív treasury

ügyfélszolgálaton keresztül árfolyam- és

kamatkockázati termékek segítségével, a vállalati

és privát ügyfelek hatékony kiszolgálásában

érvényesíti. 

� Az 1998-ban elindított új pénzpiaci ter-

mékekbõl a Bank számottevõ forgalmat bonyolí-

tott. A Treasury Customer Desk szolgáltatásai

tovább bõvültek. A vállalati ügyfelek kedvezõen

fogadták az MKB napi pénzpiaci információit. A

legfontosabb operációs fejleményt mégis talán az

jelentette, hogy a Bank alapos elõkészítõ munka

után a korábbinál jóval fejlettebb pozícióvezetõ

és kockázatkezelõ rendszert állított üzembe.

HÁLÓZATFEJLESZTÉS

� Az MKB 1998-ban is folytatta belföldi hálóza-

tának az üzleti igények bõvülésével és az éves

tervben foglaltakkal összhangban történõ

fejlesztését, a földrajzi lefedettség növelését.

� Még az év elején megnyílt a nyíregyházi fiók,

melyet év közepén a herendi követett, így az

MKB vidéki hálózata jelenleg 14 tagot számlál. A

budai Mammut Üzletközpontban, valamint a XIII.

kerületi Masped székházban átadott pénztárakkal

együtt a Bank budapesti hálózata 11 tagúra

bõvült, ezzel az MKB a vidéki fiókokkal együtt 25

egységes belföldi hálózatban áll ügyfelei ren-

delkezésére.

� Az MKB külföldi hálózatának mûköd-

tetésében szintén a költséghatékonyság fokozását

helyezte elõtérbe, ezért 1999 februárjától kijevi

képviseletét (a stockholmihoz hasonlóan)

meghatározatlan ideig kiutazásos alapon

Budapestrõl üzemelteti. Szlovéniai képvise-

letének irányítását 1999 elejétõl a BAWAG vette át,

az iroda továbbra is a BLB, BAWAG, MKB közös

képviseletét látja el.
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