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PIACI TÉRNYERÉS ÉS ÜZLETI EXPANZIÓ

Az MKB kiegyensúlyozott üzleti fejlõdése nyomán

megerõsítette  vezetõ pozícióját a bankszektoron

belül. Az MKB 603 MdFt-os mérlegfõösszege és 54

MdFt-os saját tõkéje mellett elért 9,1 MdFt-os

nyeresége alapján egyaránt második a hazai bankok

rangsorában. 1998-ban folytatódott a bank

piacrészesedésének növekedése. Üzleti célkitûzé-

seinek megfelelõen az MKB a vállalati piacon

kivívott vezetõ szerepét tovább erõsítette. 

A vállalati hitelek esetében az MKB piacrészesedése

az idõszak végére 11,6%-ot (1997: 11,0%) tett ki,

míg a vállalati, illetve lakossági ügyfélkör betét-

állományaiban birtokolt piaci hányad 9,8% (1997:

8,9%), illetve 3,4% (1997: 3,0%) volt.
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ÖRÖMMEL JELENTHETEM TISZTELT

RÉSZVÉNYESEINKNEK, HOGY AZ MKB 

1998-BAN - AZ ELLENTMONDÁSOS, 

FESZÜLTSÉGEKKEL TERHES NEMZETKÖZI

GAZDASÁGI KÖRNYEZETBEN- IS ÖSSZESSÉGÉBEN

SIKERES ÉVET ZÁRT. AZ MKB STABIL

ALAPOKON ÁLLTA A NEMZETKÖZI

PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK OKOZTA VIHAROKAT, 

ÍGY KEDVEZÕ FEJLÕDÉSI KILÁTÁSAI

TUDATÁBAN BIZAKODVA NÉZHETÜNK A JÖVÕBE.

Elnöki 
beszámoló



tartalékhelyzetét tovább javítja az újonnan

bevezetett országkockázati céltartalékképzés,

amely alapján 2,3 MdFt általános jellegû céltar-

talék megképzésére került sor 1998 végén,

valamint az a tény, hogy továbbra sem élve 

a jogszabályok által biztosított lehetõséggel 

a teljes addicionális általános kockázati cél-

tartalékot is megképezte az MKB. Ezzel egy-

idejûleg 1998 folyamán az MKB tovább szigorí-

totta költséggazdálkodását annak érdekében,

hogy részlegesen ellensúlyozza a céltar-

talékképzés hatását a jövedelmezõségre és

összességében közel 5%-os reál megtakarítást

valósított meg.

JÖVEDELMEZÕSÉG ÉS OSZTALÉKFIZETÉS

A fenti folyamatok eredõjeként, az egyszeri

nagyobb mértékû 7,9 MdFt-os céltartalékképzés

következtében az MKB 1998. évi adózás elõtti

eredménye 9,1 milliárd forint, míg adózás utáni

eredménye 7,7 milliárd forint, elmaradnak a ter-

vezettõl.

Az átlagos súlyozott saját tõkére vetített hozam

mutatója (ROAE) 1998. évi 15,8%-os értéke az

év/év infláció 10,3%-os decemberi értékére

vetítve 5,5%-os reálhozamot jelent.

A bank kedvezõ jövedelmezõségi helyzete lehe-

tõvé tette, hogy  az MKB stabil osztalékfizetési

és tõkeakkumulációs politikáját fenntartva, az

Igazgatóság az 1997-es szintnek megfelelõ 18 %-

os osztalékot javasoljon a Közgyûlésnek.

KOMPLEX KOCKÁZATKEZELÉS 

JELENTÕSÉGE

A megnövekedett kockázatokra válaszul az MKB

tovább fejlesztette kockázatkezelésének szerve-

zeti, módszertani alapjait, illetve annak tech-

nikai hátterét. Szervezetileg elkülönített, az

üzleti területektõl független kockázatkezelési

terület felállítására került sor a hitelkockázatok

tekintetében. Az MKB hitelezési folyamatát a

nemzetközi normatívák alapján (best practices)

tovább korszerûsítette elsõsorban kockázatok

mérésének és korai felismerésének, illetve a

kockázatok diverzifikációjának újabb elemeivel.

A piaci kockázatokra vonatkozóan hasonló

szervezeti egység felállítására 1999 elején került

sor. A technikai háttértámogatás terén jelentõs

elõrelépés volt a korábbinál jóval fejlettebb

kereskedés támogató és kockázatkezelõ rend-

szer 1998. évi megvásárlása és installálása.

A kockázatkezelés komplexitása egyaránt

vonatkozik a kockázatok bankcsoport, ügyfél-

csoport és kockázati típus szerinti mérésére,

limitálására és proaktív szemléletû kezelésére.

A piaci kockázatok tekintetében a kockáztatott

érték (VAR) megközelítés adaptálása jelent mód-

szertani elõrelépést.

ERÕS TULAJDONOSI HÁTTÉR 

ÉS TÁMOGATÁS

Két elismert nemzetközi pénzintézet, az EBRD és a

Deutsche Entwicklungsgesellschaft mbH, amelyek

az MKB privatizációját követõen több éven

keresztül is fõ tulajdonosai voltak a banknak, 1998.

folyamán értékesítették tulajdoni részesedésüket.

A bank jõvõjébe vetett bizalom és hosszú távú

elkötelezettség jele, hogy az MKB fõ tulaj-

donosa, a Bayerische Landesbank meglévõ tulaj-

doni részesedését tovább növelte, melynek ered-

ményeként a bank részvénytõkéjének 74,97 %-át

birtokolja.

Az MKB kölcsönösen gyümölcsözõ együtt-

mûködésre és támogatásra számíthat új tulaj-

donosa, a 10,4% tulajdoni részesedéssel bíró

BAWAG részérõl.

Tudatos üzletpolitika áll amögött, hogy a korábbi

évek dinamikájához képest az MKB visszafo-

gottabb portfólió bõvítést hajtott végre. Az

ügyfélkövetelések 26%-os növekedése mellett a

hangsúly a portfólió jövedelmezõségi és kocká-

zati összetevõinek optimalizálására helyezõdött.

Az 1998. év kiemelkedõ jelentõségû projektje

volt az EURO bevezetése. Az MKB szakértelmé-

vel aktívan támogatta ügyfelei felkészülését,

illetve a bevezetés napjától kezdve EURO-ban is

teljeskörû szolgáltatással áll rendelkezésre.

STABIL FUNDAMENTUMOK: ERÕSÖDÕ

JÖVEDELEMTERMELÕ KÉPESSÉG,

SZILÁRD LIKVIDITÁS ÉS TÕKEPOZÍCIÓ

Az idõszak során az MKB saját tõkéje az 1997 év

végi 48,4 milliárd forintos szintrõl 54,1 milliárd

forintra, közel 12%-kal emelkedett.

Az 1998. év során elért üzleti bõvülés követ-

keztében a bank tõkemegfelelési mutatójának

értéke az 1997 év végi 17,4%-ról 12,1%-ra mér-

séklõdött. A továbbra is magas, a 8%-os mini-

mális törvényi elõírást jelentõsen meghaladó

mutató jelzi az MKB igen szilárd tõkeerejét.

A  bank 1998. év folyamán elért 27,8 milliárd

forintos, az éves tervet markánsan meghaladó

bruttó mûködési eredménye az 1997. évi 20,3

milliárd forinthoz képest 37%-kal növekedett, a

szokásos vállalkozási eredmény pedig még

ennél is nagyobb mértékben,  közel 50%-kal

emelkedett.

A bank a rendelkezésre álló forrásait 1998 során

is hatékonyan használta fel, mialatt megõrizte

biztonságos likviditási pozícióját, amit a likvid

eszközök és a stabil források igen magas aránya

is egyértelmûen tükröz.

Az 1998. év során az MKB immár harmadik alka-

lommal, 300 millió DEM értékben, 7 éves

futamidejû sikeres eurokötvény kibocsátást haj-

tott végre, továbbá számottevõ mértékben vont

be középlejáratú forrásokat a bankközi piacon,

igen kedvezõ forrásköltség mellett.

Fentiek lehetõvé tették, hogy az év második

felében jelentkezõ hektikus piaci mozgásokra

válaszul az MKB mérlegének lejárati szerkezetét

teljesen kiegyensúlyozza és számottevõen

megerõsítse likviditását.

A REGIONÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK

HATÁSAI ÉS KEZELÉSE: BIZTONSÁGOS

TARTALÉKOLÁS ÉS KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

Míg az üzleti expanzió és a jövedelmezõség

javulása 1998 során is töretlen maradt, addig az

orosz pénz- és tõkepiaci válság kihatása, továb-

bá a kormányrendeletben elõírt és 1998-ban

bevezetett országkockázati céltartalék megkép-

zése természetesen rányomta bélyegét az MKB

adózás elõtti eredményére is. 

A bizonytalanabbá vált nemzetközi környe-

zetben az elvárható prudens banki magatartás

nem lehetett más, mint a kockázatok felmerü-

lésekor azonnali, megfelelõ mértékû céltartalék-

képzés, a kockázatkezelés erõsítése, valamint a

költségcsökkentés.

Az MKB hagyományainak megfelelõen prudens

megközelítést alkalmaz céltartalékképzési poli-

tikájában, amennyiben a felbecsülhetõ kocká-

zatkora teljes mértékben azok fölmerülésekor

azonnal megképzi a szükséges tartalékokat. Így

történt ez az orosz fizetési moratórium beje-

lentését követõen is, amikor az MKB orosz koc-

kázataira és a megnövekedett belföldi vállalati

kockázatokra már féléves mérlegében megké-

pezte a szükséges céltartalékokat. Ezt követõen

aktív kockázatkezelést és portfólió menedzse-

lést folytatva a kockázatok mértékének csök-

kentésével az év végére lehetõvé vált a céltar-

talékok egy részének felszabadítása. A bank
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AZ 1999. ÉV FÕ CÉLKITÛZÉSEI

A regionális pénzügyi és tõkepiaci válságok

nyomán a feltörekvõ piacok helyzetének

általános romlása, valamint a világgazdaság

növekedésének várható lassulása kihatnak az

MKB mûködési és üzleti feltételrendszerére is. 

A hatások a pénz- és tõkepiacokon azonnal

megjelentek, a gazdaság többi részében késlel-

tetetten, valószínûleg elsõsorban 1999-ben

jelentkeznek. A bizonytalansági tényezõket és 

a megnövekedett kockázatokat figyelembevéve,

az MKB középtávú stratégiájában megcélzott és

elért  piaci pozíciók konszolidálását jelentõ mér-

sékeltebb ütemû növekedést, az ügyfélkapcsola-

tokban a szelektivitás erõsítését tûzi ki célul

1999-re. A bankmûködés biztonsága, a magas-

szintû likviditás biztosítása elõtérbe kerül 

a növekedéssel szemben, a jövedelmezõség

hosszú távú trendjének fenntartása mellett.

Az MKB meg kívánja õrizni hosszú távú közép-

kelet-európai stratégiáját, de újraértékeli a

prioritásokat, valamint a megvalósításban az

óvatosság és a szelektivitás jut fokozottan

érvényre.

Ezzel kapcsolatban a fõ célkitûzés a már

meglévõ bankérdekeltségek stabil mûködésének

megalapozása és üzleti felfuttatása. Mérlegében

is megjelenõ aktivitását a bank már korábban is

visszafogta és a jövõben egyre inkább a foko-

zatos helyi megjelenésen alapuló aktivitás

növelésre helyezi a hangsúlyt a térségnek azon

országaiban, ahol azt a hosszú távú gazdasági és

szabályozórendszer fejlõdésének kilátásai visz-

szaigazolják.

Összehangolt üzletpolitika keretében a

növekedés és a jövedelemtermelésben egyre

nagyobb szerepet szán az MKB belföldi

leányvállalatainak. Üzleti aktivitásuk további

növelésével az integrált pénzügyi csoportban

rejlõ elõnyök fokozott kihasználása a célkitûzés.

Az ügyfélkihelyezések a tervek szerint mintegy

20%-kal növekednek. A növekedés alátá-

masztására  a betétgyûjtés mintegy 16%-os növe-

kedése a célkitûzés.

Újdonságként jelenik meg a belföldi piacon az

MKB EURÓPA KÖTVÉNY, amely mellett a meg-

takarítási termékválaszték olyan további vonzó

befektetési formákkal is kiegészül, mint például

a pénztárjegy.

A pénzügyi célkitûzéseket illetõen az 1998. évi

egyszeri jelentõs céltartalékképzés után � amely-

lyel a cél a következõ évek nyereségének men-

tesítése volt az 1998-as hatásoktól � a bank pro-

fitabilitása visszatér a korábbi trendhez: 10 MdFt

fölötti adózás elõtti nyereség realizálásával mint-

egy 17-18%-os vagyonarányos eredmény tel-

jesítése a cél.

Mint ismeretes, az 1998. évi közgyûlés döntött a

bank részvényeinek tõzsdei bevezetésérõl, amelyet

a tõkepiaci helyzet miatt el kellett halasztanunk.

A tõzsdei bevezetés ugyanakkor a bank érdeke,

ennek megfelelõen 1999 folyamán, amennyiben

a feltételek lehetõvé teszik, kiemelt feladatként

kezeli annak megvalósítását.

A �2000. ÉV�  PROBLEMATIKÁJÁNAK

KEZELÉSE

1999 jelentõs feladata a 2000. év dátum prob-

lémájának megnyugtató rendezése. Az MKB

kidolgozott ütemterv alapján tervszerûen

munkálkodik a feladatok megvalósításán.

A probléma megoldása során megtörtént a

mûszaki és számítástechnikai rendszerek érintett

pontjainak felmérése, a szállítóktól a vonatkozó

nyilatkozatok bekérése, valamint a saját fej-

lesztésû szoftverek átvizsgálása. A külön erre a

célra létrehozott tesztlaborban megtörtént az

átállított rendszerek ellenõrzése. A belsõ rend-

szer kapcsolatok tesztje 1999. március végén

sikeresen lezajlott. A külsõ rendszer kapcsolatok

tesztjének határideje 1999. június 30.

A munkát külsõ szakértõk, ellenõrök bevonásá-

val, valamint az illetékes szakhatóságok felü-

gyelete mellett végzi a bank.

A 2000. évre történõ felkészülése  keretében a

bank tájékozódik ügyfelei felkészülésérõl is,

amely az egyes a hitellimit megállapítások

szerves részét képezi.

ELISMERÉS ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet

mondjak ügyfeleinknek és részvényeseinknek

folyamatos bizalmukért és támogatásukért.

Szeretném külön megköszönni Gerd Amtstätter

úr munkáját, aki 1999. január 18-ával egyéb

elfoglaltságaira való tekintettel lemondott felü-

gyelõ bizottsági tagságáról és Sándor László úrét,

aki parlamenti képviselõvé választására való te-

kintettel mondott le felügyelõ bizottsági tagsá-

gáról 1998. szeptember 28-án. Ezúton köszön-

töm Dr. Dietrich Wolf és Günter Prechtel urakat

abból az alkalomból, hogy a Közgyûlés az igaz-

gatósági tagsági mandátumukat további három

évre meghosszabbította, Gerd Rometsch és

Szajkó Lóránt urakat pedig a Felügyelõ Bizottság

tagjai sorába választásuk alkalmából üdvözlöm.

Sok sikert kívánok az új és régi testületi tagok

felelõsségteljes és fontos munkájához. Elisme-

résemet fejezem ki a bank dolgozóinak, igaz-

gatósági és felügyelõ bizottsági tagjainak az

elmúlt év során végzett odaadó és eredményes

munkájukért.
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