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A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. küldetését

meghatározó szerepet betöltő orosz és FÁK ál-

teljesítve ünnepelte alapításának 15-ik évfordu-

lamokbeli relációban saját moszkvai külképvise-

lóját: a 2009-es évben a globális pénzügyi vál-

letének helyzetértékelésére is nagyban támasz-

ság és gazdasági visszaesés közepette védte

kodott, illetve a nemzetközi hitelbiztosítók belső

a magyar exportőrök érdekeit a nem piacképes

információs jelzőrendszerét is igénybe vette.

kockázatoktól. A MEHIB Zrt. az utóbbi évtized
egyik legjobb üzleti eredményével zárta a 2009-

A globális pénzügyi és kereskedelmi válság ne-

es üzleti évet. Mégsem pénzügyi eredményeink-

gatív hatásait a Biztosító igyekezett tompítani az

re vagyunk a legbüszkébbek, hanem arra, hogy

exporthitel biztosítások új formáival:

intenzív termékfejlesztéssel, a számunkra fon-

• A MEHIB Zrt. kockázatvállalásának legfel-

tos piacokon rendszeres válság-monitoring te-

ső éves mértékét meghatározó költségvetési

vékenységgel, a kis és közepes magyar expor-

globállimit keret emelését kezdeményeztük és

tőrök számára új biztosítási termékekkel tudtuk

az Országgyűlés elfogadta javaslatunkat;

szolgálni a magyar exportőröket a piacvesztés

• A piacon elérhető pénzintézeti finanszírozás

elleni védekezésben, az agresszív piacszerzés-

visszaesését azzal próbáltuk mérsékelni, hogy

ben és a finanszírozási lehetőségek megtalálá-

növeltük a rövid és közép/hosszú lejáratú ex-

sában.

porthitel ügyletekhez kapcsolódó fedezetnyújtás

A MEHIB Zrt.-nek a globális válság körülményei

mértékét (99-100%, eseti igény szerint);

között – ebben a cégek és piacok számára bi-

• Válság-monitoring tevékenységet indítottunk a

zonytalan és kiszámíthatatlan környezetben

portfolióban nagy kitettséget jelentő piacokon;

– kellett alapküldetését, a nem piacképes (a

• A kis- és középvállalatok számára rájuk célzott

futamidő, az országkockázat, vagy a vevő jog-

új intézkedésekkel, új termékeket vezettünk be.

állása miatt nem „eladható”) kockázatok állami

Ezek közé tartozik az a speciális, az Európai

háttérrel történő biztosítását teljesítenie.

Bizottság által engedélyezett biztosítási termék,
amely állami költségvetési háttérrel nyújt bizto-

Eddigi gyakorlatához hasonlóan, az év során a

sítási fedezetet a fejlett piacokra exportáló kkv-k

Biztosító tevékenységével nem csupán kiszol-

részére;

gálta az exportfinanszírozást nyújtókat, hanem

• A hazai hitelbiztosítási piac is megszenvedte

elébe ment az exportlehetőségeknek, felmér-

a pénzügyi válságot, amit új viszontbiztosítási

te az adott piaci relációkba, valamint az egyes

termék bevezetésével igyekeztünk enyhíteni.

szektorokba irányuló magyar áru/szolgáltatás

Ezzel a termékkel azok a magyar exportőrök és

export iránti potenciális igényeket, és az export-

belföldi értékesítést végző, alapvetően kis- és

ügylet más szereplőivel együttműködve újak ge-

közepes méretű vállalkozások juthatnak pótló-

nerálását segítette elő.

lagos biztosítási fedezethez, amelyek számára
pénzügyileg megalapozott ügyleteik megvalósí-

A Biztosító folyamatosan kísérte figyelemmel a

tásához a magán hitelbiztosítási piac (átmeneti

nemzetközi hitel-, pénzügyi és gazdasági válság-

időre) nem, vagy csak elégtelen mértékben áll

gal érintett piacokat, bankokat és a portfoliójába

rendelkezésre a pénzügyi válság miatt. Jelenleg

tartozó országok fedezeti politikáját adott körülmé-

folyamatban van a konstrukció engedélyezése

nyek esetén felülvizsgálta. A kockázatok korai fel-

az Európai Unió Bizottságánál.

ismerése érdekében a MEHIB Zrt. portfóliójában

Bevezető
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A MEHIB Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank csoport
tagja, ami lehetővé teszi számunkra, hogy olyan
üzleti modellt kövessünk, olyan üzleti stratégiát
valósítsunk meg, ami kiaknázza a csoporttagságból adódó lehetőségeket. A csoporttagok
közötti üzletpolitikai összehangolódás előnyeit
képesek vagyunk ügyfeleinkkel: a magyar kisés középvállalati exportőrökkel megosztani.
Minthogy a 2008-ban kirobbant globális válság felértékelte a hitelbiztosítást az exportőrök
és a finanszírozók számára, így 15-ik évünket
munkával ünnepeltük, ezzel tudtunk megfelelni ügyfeleink felfokozott elvárásainak és ezzel
segíthettük, hogy képesek legyenek leküzdeni
a válság okozta nehézségeket, miközben a Biztosító eredményessége változatlanul lehetővé
teszi tőkéje reálértékének a megőrzését.

dr. Csillag István
elnök				
			

Szakács Tibor
vezérigazgató

A MEHIB Zrt. 2009. évi exporthitel-biztosítási
tevékenységének fő jellemzői
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M Ft
Megnevezés

Nem-piacképes
2008

Fedezetbevétel
Bruttó díjbevétel

2009

109.504,6

79.741,5

Piacképes

Összesen

2008

2009

-

-

109.504,6

2008

79.741,5

2009

2.533,9

582,5

-

-

2.533,9

582,5

Kárfizetés

0,4

378,7

443,7

34,2

444,1

412,9

Kármegtérülés

6,1

136,9

5,3

5,9

11,4

142,8

Biztosító 2009-ben közel 80 Mrd Ft összegű forgalomhoz nyújtott biztosítási fedezetet. A MEHIB

Az egyes országok részaránya a nem-piacképes, biztosított
forgalmon belül

Zrt. a nem-piacképes, közép/hosszú lejáratú
egyedi biztosításokkal a hagyományos piacokra
irányuló exportot segítette elő. Az üzletág díjbevétele 2009-ben megközelítette a 600 M Ft-ot.

Ukrajna
9%
Szerbia
9%

EU
4%

egyéb
5%

Belarusz
3%
Kazahsztán
3%

2009-ben a nem-piacképes rövid lejáratú üzletek
Oroszország
67%

díjbevétele 284,1 M Ft volt, ami 43%-os növekedést jelent a 2008-as év díjbevételi adatához
viszonyítva. Az előző évihez képest a biztosított

Az egyéb kategórián belül Horvátország, Bosz-

forgalom országok szerinti megoszlása jelentős

nia-Hercegovina, Macedónia és Mongólia sze-

mértékben diverzifikálódott. A biztosított állomá-

repelnek a legnagyobb arányban

nyon belül Oroszország részesedése csökkent,
ugyanakkor jelentősen növekedett a Belaruszba,
Kazahsztánba, Szerbiába és Ukrajnába irányuló export, így ezen országok részesedése is
emelkedett a relációs megoszlásban. A MEHIB
Zrt. rövidlejáratú biztosítási portfóliójában újabb
piacok is megjelentek, mint pl. Azerbajdzsán,
Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Türkmenisztán.

A MEHIB Zrt. 2009. évi fedezetbevételének
legnagyobb forgalmú viszonylatai
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A 2009. évi fedezetbevétel főbb viszonylatonkénti megoszlása (%)
Ország

Egyedi üzletek

Belarusz

-

Nem-piacképes rövid lejáratú üzletek
2,7

Összes
2,7

Horvátország

-

1,1

1,1

Kazahsztán

-

2,2

2,2

Kína

0,1

-

0,1

Laosz

1,8

-

1,8

Lengyelország

4,8

-

4,8

Nagy-Britannia

-

1,0

1,0

Németország

-

0,9

0,9

Oroszország

12,5

51,6

64,1

-

Szerbia

7,1

7,1

Tadzsikisztán

1,0

-

1,0

Ukrajna

1,4

7,0

8,4

-

4,8

4,8

21,6

78,4

100,0

Egyéb
Összesen

2009-ben a biztosítási portfolió meghatározó

melyeknek már csak egy töredéke (34,2 M Ft)

része, több mint 60%-a orosz viszonylatú volt.

keletkezett a piacképes üzletágban. A nem-pi-

Jelentősen növekedett a biztosított állományon

acképes üzletágban 378,7 M Ft összegű kár ki-

belül az Ukrajnába, Szerbiába, Lengyelország-

fizetésére került sor. A kármegtérülés 142,8 M

ba, valamint a Belaruszba irányuló export, így

Ft-ot tett ki, ebből 136,9 M Ft a nem-piacképes

ezen országok együttes részesedése a teljes

és 5,9 M Ft a piacképes kockázatú károk megté-

portfólión belül meghaladta a 25%-ot.

rüléséből származik.

Az egyedi üzletekkel összehasonlítva a nem-piacképes rövid lejáratú üzletág viszonylati megoszlása diverzifikáltabb.

Kárfizetés, kármegtérülés
A piacképes szerződéses állomány 2008. január
1-jével történő átruházását követően a 2007. év
végéig fedezetbe vett állomány utógondozása,
így a kapcsolódó kárkezelési feladatok ellátása,
továbbá a viszontbiztosításon alapuló, az új állománytulajdonos kárfizetéseihez kapcsolódó
megtérítési kötelezettség a MEHIB Zrt-nél maradt. Ennek megfelelően a Biztosító 2009. évben összesen 412,9 M Ft-ot fizetett ki károkra,

A MEHIB Zrt. üzleti aktivitását támogató
tevékenységek
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Kockázatelbírálás

körét. Ide tartozik az új vevőlimitek megállapítá-

A közép-, hosszú lejáratú nem-piacképes üz-

sa, a meglévők időszakos felülvizsgálata, a limit

letek kockázatának megállapítására a MEHIB

növelési kérelmek elbírálása, továbbá speciális

Zrt.

saját

tevékenységek végzése (pl. faktoring biztosítás,

országkockázat minősítő rendszerrel, amelyet

az ügyfél saját hatáskörében eldönthető limitek

folyamatosan fejleszt. Félévente minősíti szuve-

kiadása). A piacképes üzletághoz tartozó vevő-

rén kockázat szempontjából a világ országait és

állomány 2008. január 1-jei átruházása jelentős

ez alapján alakítja ki fedezeti politikáját, amelyet

mértékben csökkentette a Biztosító rövid lejára-

az Igazgatóság hagy jóvá. Az országbesorolás,

tú vevőlimit portfolióját.

megalakulása

óta

rendelkezik

valamint az OECD minősítése együttesen hat a
megfelelő díjpolitika kialakítására. A konkrét biztosítási ügyletek befogadását megelőzően rész-

Termékfejlesztés

letes országelemzés készül az adott viszonylat-

A MEHIB Zrt. 2008-ban készítette el a 2008-

ra vonatkozóan.

2012-es stratégiai időszakra vonatkozó termékfejlesztési elképzeléseit, melyek között az alábbi

Az ügyletek vevőkockázatának elemzése az

hitelbiztosítási termékek szerepelnek:

országkockázat

kiterjed

- a bank által megvásárolt közép- vagy hosszú

bankok, szakágazatok, illetve projektek speciá-

lejáratú szállítóihitel-követelések (forfeiting) biz-

lis kockázatának értékelésére. A MEHIB Zrt. sa-

tosítása,

ját bankelemzési rendszerrel rendelkezik. 2009-

- a külföldi vállalkozáshoz kapcsolódóan pénz-

ben tovább folytatódott a minősítésre került

ügyi intézmény által nyújtott hitel biztosítása

bankadatbázis szinten tartása konkrét ügyletek

(non-shareholder’s loan biztosítás),

kapcsán, illetve banki megkeresésre. A vizsgált

- az export előfinanszírozó hitel biztosítása.

figyelembevételével

időszakban 133 volt a Biztosító által bevizsgált,
limittel rendelkező bankok száma. A megadott

Mindazonáltal ezen módozatok konstrukciójának

limitek alapján az exportálni szándékozó válla-

megkezdett fejlesztése folytatódik, a nemzetközi

latok fontos információkhoz jutnak a potenciális

tapasztalatok feldolgozása és adaptálása folya-

vevőkkel kapcsolatos körülményekről.

matos.

A közép-, hosszú távú ügyletekre az egységes
értékelési szempontok szerint kialakított cég-

Marketing tevékenység

kockázat minősítési- és limitrendszer vonat-

A MEHIB Zrt. marketing koncepciójának alapja,

kozik. 2009-ben folytatódott az előző évi ten-

hogy makrogazdasági és saját üzleti előnyökön

dencia, miszerint számában és volumenében

alapuló szemlélettel, állami részvénytársaság-

egyaránt komoly érdeklődés mutatkozott az ún.

ként, korrekt üzleti partnere legyen célcsoport-

sub-sovereign típusú kockázati hátterű ügyletek

jának. A Biztosító marketing tevékenységével

iránt.

2009-ben is az üzleti tervben megfogalmazott
célok elérését támogatta, célcsoportjában nevéjellemző

nek ismertségét, imázsának növelését tartotta fő

kockázatelbírálási tevékenység felöleli a klas�-

feladatának. Ezt tematikus reklámkampányok-

szikus ún. underwriting tevékenységek teljes

kal, valamint a külgazdasági kapcsolatok fejlesz-

A

rövid

lejáratú

ügyletekre

A MEHIB Zrt. üzleti aktivitását támogató
tevékenységek
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tésében érdekelt társintézményekkel, szakmai

sítette a több ponton megújuló OECD előíráso-

szövetségekkel együttműködve valósította meg.

kat.

A MEHIB Zrt. előadások és konzultációk tartásá-

A Biztosító, mint költségvetési háttérrel műkö-

val vett részt partnereivel valamennyi régióban

dő intézmény, üzleti tevékenysége során ma-

különböző szakmai rendezvényeken, konferen-

radéktalanul kell, hogy érvényesítse a közös

ciákon, vállalkozói fórumokon.

társadalmi felelősséggel kapcsolatos OECD
egyezményekből fakadó meglévő és legújabb
kötelezettségeit is.

Informatika

• A Biztosító a kötelező gondossággal járt el a

A MEHIB Zrt. informatikai rendszere az EU nor-

korrupció-ellenes intézkedések egyezményes

máival összhangban biztosítja a személyes ada-

alkalmazásában.

tok védelmét, a nyilvántartott adatok konziszten-

• Az uniós nemzetközi szankciós egyezmények

ciájának ellenőrzését és az adatvédelmet. A

előírásait az elvárások szerint figyelembe vette.

Biztosító 2009-ben is nagy figyelmet fordított az

• A legkevésbé fejlett viszonylatokba irányuló

informatikai üzemeltetés és adatbiztonság terü-

exporthitel ügyletek esetében a fenntartható

letére.

hitelezés/adósságkezelés egyezményes feltét-

A 2009. évi projektek között kiemelkedő szere-

eleinek megfelelően bírálta és fogadta be az

pet kap az 1999-ben bevezetett MultiWorX alapú

ügyleteket.

iktatórendszer korszerűsítése, és ezzel egy idő-

• A Biztosító a környezeti eljárást az OECD

ben egy modern alapokra épülő dokumentum-

Ajánlás szerinti módon lefolytatta. A MEHIB Zrt.

kezelő rendszer bevezetése. Az iktatórendszer

a beszámolási időszakban 1 db A kategóriás

korszerűsítése kapcsán vázlatosan az alábbi

(szenzitív) ügyletet fogadott be, mely esetben az

szoftver beruházások és fejlesztések történtek

előírt szabványoknak az ügylet megfelelt.

meg 2009-es évben:
- Microsoft alapú dokumentum-kezelő rendszer

Berni Unió

bevezetése (WSS)

A MEHIB Zrt. 12 éve aktív tagja a az Exporthitel-

- MultiWorX EFour Iktató rendszer licence + kon-

és Befektetésbiztosítók Nemzetközi Szövetsé-

figuráció

gének, a Berni Uniónak. A Berni Unió és a Berni

- Adatmigráció a régi rendszerből a WSS-be

Uniós tagságra készülő fejlődő gazdaságokban
működő intézményeket tömörítő ún. Prágai
Klub nélkülözhetetlen szakmai hátteret jelent a

Együttműködés a nemzetközi
szervezetekkel

MEHIB Zrt. számára. Félévente tartott rendezvényeik a rendszeres szakmai tapasztalatcsere
lehetőségét nyújtják a munkatársaknak.

OECD
A Biztosítónak a tervezett és tényleges válságintézkedésekről, az Európai Unióval párhuzamosan az OECD-nek is bejelentést kellett tennie.
A normál üzletmenet részeként, a MEHIB Zrt. az
egyedi (két év és az azt meghaladó futamidejű)
ügyleteinek feltételeinél folyamatosan érvénye-

MEHIB Zrt. összevont mérlege (M Ft)
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Megnevezés
Immateriális javak

2008.

2009.

35,4

32,1

10650,8

10544,6

Ingatlanok

6,2

7,4

Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

0,0

0,0

10644,6

10537,2

120,1

120,7

Biztosítási ügyletekből

47,4

58,9

Viszontbiztosítói ügyletekből

67,1

7,5

5,6

54,3

Befektetések

Egyéb befektetések
Követelések

Egyéb követelések
Egyéb eszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen

82,5

70

295,9

320,1

11184,7

11087,5

		
Saját tőke

6977,8

7604,9

Jegyzett tőke

4250,0

4250,0

Eredménytartalék

2324,2

2724,7

Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Biztosítástechnikai tartalékok

9

3,1

394,6

627,1

3622,3

3069,4

Céltartalékok

406,6

232,4

Kötelezettségek

127,4

128,0

50,6

52,8

11184,7

11087,5

Passzív időbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen

Eredménykimutatás (M Ft)
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Megnevezés

2008.

2009.

Biztosítástechnikai bevétel

1225,0

1123,2

Biztosítástechnikai ráfordítás

1269,7

1288,2

Biztosítástechnikai eredmény

-44,7

-165,0

Befektetési bevételek

938,8

897,6

23,6

22,8

Befektetési ráfordítások(-)
Befektetési eredmény

915,2

874,8

11,6

705,8

Egyéb ráfordítások(-)

500,9

586,5

Szokásos váll.eredmény

381,2

829,1

Rendkívüli bevételek

222,6

0,1

61,5

89,7

Egyéb bevételek

Rendkívüli ráfordítások (-)
Rendkívüli eredmény

161,1

-89,6

Adózás előtti eredmény

542,3

739,5

Adófizetési kötelezettség

147,7

112,5

Adózás utáni eredmény

394,6

627,0

Felügyelő Bizottsági jelentés a MEHIB Zrt.
2009. évi beszámolójához
11
Éves Jelentés 2009

A Felügyelő Bizottság 2010. március 17-én

az Igazgatóság ülésein. A Felügyelő Bizottság

megtartott ülésén tűzte napirendjére a MEHIB

2009. év folyamán hat alkalommal ülésezett és

Zrt. 2009. évi éves beszámolójának megtárgya-

52 határozatot hozott.

lását és jelentésének elfogadását.
A Felügyelő Bizottság 2009. évben irányította
A Felügyelő Bizottság álláspontjának kialakítá-

és folyamatosan beszámoltatta a belső ellenőrt,

sához felhasználta a 2010. márciusi keltezésű

szakmailag felügyelte a munkáját. Elfogadta az

Beszámolót a MEHIB Zrt. 2009. évi üzleti tevé-

éves ellenőrzési tervét, megtárgyalta az elké-

kenységéről és gazdálkodásáról, ennek kiegé-

szült jelentéseket és nyomon követte a szük-

szítő mellékleteit, a belső ellenőr jelentéseit a

séges intézkedések végrehajtását, valamint két

2009. évre vonatkozó ellenőrzésekről, a felügye-

esetben javasolt munkaterven kívüli ellenőrzést.

lő bizottsági és az igazgatósági üléseken szerzett
tapasztalatokat, valamint a társaság vezetésével

A MEHIB Zrt. gazdálkodását és üzleti tevékeny-

folytatott rendszeres megbeszéléseket.

ségét 2009. év folyamán külsős ellenőrzési szerv
nem vizsgálta. A korábban (2008-ban) történt

A Felügyelő Bizottság 2009-ban kiemelten fog-

többségi tulajdonosi ellenőrzésre tett intézke-

lalkozott: a piacképes szerződéses állomány át-

déseket a Felügyelő Bizottság utóellenőrzéssel

ruházásának várható hatásaival, a MEHIB Zrt.

vizsgáltatta. A Felügyelő Bizottság folyamatosan

gazdálkodásának alakulásával - negyedéves

figyelemmel kísérte a MEHIB Zrt. vezetésének

rendszerességgel -, a 2008 – 2012. évi módosí-

adatszolgáltatásait mind a tulajdonosok, mind a

tott stratégiával, a 2010. évi üzleti és gazdálko-

PSZÁF felé.

dási tervvel, a MEHIB szabályozási rendszeré-

A Felügyelő Bizottság különös figyelmet szentelt

nek változásával, az informatika kérdéskörével,

a belső szabályzatoknak való megfelelésnek.

mindazokkal a kérdésekkel, amelyek kockáza-

A Felügyelő Bizottság külön foglalkozott a társa-

tot jelentettek a MEHIB Zrt. 2009. évi tervének

ság éves gazdálkodási tervével és negyedéven-

megvalósításánál.

te ellenőrizte annak megvalósítását.

A Társaság pénzügyi helyzetének és a 2009.

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok számára

december 31-én végződő év működési ered-

készített éves beszámolót – a MEHIB Zrt. veze-

ményének, illetve a könyvvizsgálat tartalmának

tőinek és a könyvvizsgálónak az írásbeli jelen-

jobb megértése érdekében az éves beszámoló-

tése figyelembevételével – 2010. március 17-ei

ból kivonatolt mérleg és az eredmény-kimutatás

ülésén megvitatta, és azt elfogadásra javasolta.

az őket tartalmazó éves beszámolóval, illetve

A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint a

az arról készült 2010. márciusi keltezésű könyv-

2009. évi beszámoló a hatályos jogszabályok-

vizsgálói jelentéssel együtt olvasandó.

nak megfelelően készült és a MEHIB Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyairól megbíz-

A Felügyelő Bizottság összetétele a 2009. üzle-

ható és valós képet ad.

ti évben a korábbi 7 főről 2009. augusztus 1-től
Zdeborsky György lemondását követően 6 főre

Budapest, 2010. március 17.

csökkent.
A Felügyelő Bizottság a 2009. évi munkatervében megfogalmazottakat teljesítette. A Fel-

Sajósiné dr. Kováts Magdolna

ügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vett

FB-elnök

Független könyvvizsgálói jelentés
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A Mehib Zrt. tisztségviselői 2009-ben
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