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A legnagyobb magyar banki faktoring ■ ■■

üzletág vezetőjeként miként látja, mi min
den változott a faktoring piacán a válság 
hatására?

A válság előtti időszakban a magyar fak-
torpiac rendkívül dinamikusan fejlődött, éves 
szinten 20-30 százalékkal. Bár volt is honnan, 
hiszen a GDP-arányos forgalom Magyaror-
szágon 3 százalék körül van, míg Nagy-Bri-
tanniában például 11, Németországban pedig 
6-7 százalék. Ez azt jelenti, hogy komoly 
növekedési lehetőségek állnak még előttünk. 

A cégek száma viszont túl nagy, 
Ausztriában például csak négy 
faktorszolgáltató van, míg 
Magyarországon közel hat-
vanöt cég TEÁOR kódjá-
ban szerepel ez a tevékenység. 
Kicsi, de fragmentált tehát a 
piac. Már a válság előtt kialakult egyfajta kettősség 
is, hiszen vannak banki szereplők, akik a hagyo-
mányos banki technikákkal értékesítik a faktor-
ing termékeket, és működnek a piacon szép szám-
mal nem banki szereplők is, akik ezzel szemben 
a saját kapcsolatrendszerükön keresztül értékesí-
tik azokat. Az elmúlt években minden alkalommal 
elmondtam, hogy várakozásaim szerint a következő 
években nagyon komoly piaci koncentráció megy 
végbe Magyarországon, mert hatvanöt céget nem 
bír el a piac. Az élet azonban minden évben rám 
cáfolt, hiszen ahelyett hogy csökkent volna, inkább 

nőtt a versenytársak száma egészen 2008 őszéig. Jelenleg a piac 
radikális átalakulása zajlik, ahol a stabil refinanszírozási háttérrel 
rendelkező szolgáltatók – köztük az MKB Bank – megerősödése 
mellett sok szereplő kiszorulhat a piacról. A válság másik hatása 
a keresleti oldalon mutatkozik. A faktorpiac egyik fő célágazata 
volt korábban az építőipar, az ebben az ágazatban szereplő cégek 
súlyos gondokkal kerültek szembe, hisz az építőiparban már 1:25 a 
csődarány. Legalább tíz olyan faktorcég van, amelyik az építőiparra 
alapozta egész stratégiáját, jelenleg ők vannak a legnehezebb hely-
zetben. Év végére nagyjából öt-tíz százalékos csökkenés lesz a for-

galomban a teljes piacon, ám ezen belül a banki 
szereplők növelhetik forgalmukat.

Az MKB Faktoring mennyire sikeres ■ ■■

ebben a helyzetben?
Tartjuk a piaci részesedésünket, ami most 

már negyedik éve valahol 25 és 35 százalék 
között helyezkedik el, köszönhetően a nagyon 
stabil banki hátterünknek. Az MKB Bank-
nál az a számunkra örömteli felismerés szüle-
tett, hogy a faktoring kedvező és biztonságos 
módja a finanszírozásnak, ezért preferált ter-
mék más hitelekkel szemben. Legalább ilyen 
fontos azonban, hogy ügyfeleinknek szükségük 
van-e faktoringra? Ki jön be a bankba, hogy 
faktoráltasson? Egyszerű a válasz: faktorálási 
szándékkal szinte senki. A vállalatok elsőre 
forrást, hitelt szeretnének felvenni, hiszen azt 
ismerik jól. A bank vállalati kapcsolattartóinak 

feladata, hogy az ügyfél pontos igényei alapján javaslatot tegye-
nek arra, a hitel, a lízing vagy a faktoring a jó megoldás az ügyfél 
számára. Sokaknál előfordulhat, hogy a hitel nem elérhető forrás, 
mert nem tud felajánlani ingatlanbiztosítékot az ügyfél. Ilyen eset-
ben is fontos, hogy tudjunk alternatív megoldással szolgálni.

A bank számára mely esetben éri meg jobban, hogy hitel ■ ■■

helyett a faktoringot ajánlja az ügyfél figyelmébe?
A vállalkozások mérlegfőösszegének 25-40 százaléka vevői 

követelésből áll. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy nemcsak a 
bankok hiteleznek, hanem a vállalkozások is (hiszen saját vevői-
ket hitelezik). A faktorálás során mi megvásároljuk ezeket a köve-
teléseket, és azt mondjuk, hogy a hitelintézet hitelezzen, az ügy-
fél saját tevékenységét végezze. Folyamatos vevőkapcsolat esetén 
készek vagyunk folyamatosan, akár naponta megvásárolni a vevői 
követeléseket, azaz a faktorálás olyan, mint egy tartós forgóesz-
közhitel, állandóan ügyfelünk rendelkezésére áll. Ezen túl előnyös, 
hogy úgy adjuk ezt a pénzt a vállalkozásnak, hogy nem tőle, hanem 
egy másik vállalkozástól, vevőjétől várjuk a pénz visszatérülését. Ez 
akkor jó a banknak, ha a kötelezettet erősebbnek, jobb kockáza-
túnak tartjuk, mint az ügyfelet. A klasszikus faktoring ügyfél egy 
nagyáruház számára beszállító kft., a nagyáruház általában köny-

Egyre versenyképesebb 
alternatíva a faktoring
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Dr. MolNár TaMás

A piac radikális átrendeződése mellett komoly növekedési lehetőségeket lát a faktoring előtt  
Molnár Tamás, az MKB Bank igazgatója, aki szerint a faktorálás egyre erőteljesebb  

alternatívája lehet a banki hitelnek, és bár még mindig tanulási fázisban vagyunk, a nagy- 
vállalatok körében is népszerűvé válhat ez a finanszírozási forma.



123

FAKTORINGCÉGEK

PÉNZÜGYI ÉVKÖNYV | 2009PORTFOLIO.HU

nyebben hitelezhető. Az ügyfél számára azért 
is jó megoldás a faktoring, mert nem kell jel-
zálog-biztosítékot letennie, nem vizsgáljuk 
őt részletesen, nem az ő likviditása a fontos, 
hanem a vevőé. Sokkal gyorsabb ez a proce-
dúra, mint a hitelezés, és kevesebb az admi-
nisztrációs teher is.

Mi lehet az oka annak, hogy a faktoring a ■ ■■

nyilvánvaló előnyök ellenére kevésbé ismert 
finanszírozási forma maradt nálunk?

Tanulási fázisban vagyunk. A rendszer-
váltáskor az volt a felfogás, hogy a faktoring a 
rossz ügyfelek terméke, azoké, akik nem kap-
nak hitelt. A válság hatására most a nagyvál-
lalatok közül is egyre többen veszik igénybe a 
faktorálást, míg korábban a kis- és középvállala-
tok voltak a jellemző ügyfelek. A nagyvállalatok 
számára is fontos, hogy ha faktorálnak, nem az 
ő limitjüket terheli a finanszírozás, hanem a 
vevőét. Ez hatalmas előny. Előtérbe került az 
a jelenség is, hogy az ügyfeleink számviteli vagy 
kockázati értelemben szabadulni szeretnének 
a vevőállományuktól, és azt mondják, nem az 
ő feladatuk hitelezni a saját vevőiket, ez pénz-
intézeti feladat. A faktorálással jelentősen javul 
a cégek mérlegszerkezete, a vállalkozás hitelké-
pesebbé válik, javul az eladósodottsági mutató, 
és csökken a vevők forgási sebessége. Ami a leg-
kisebb ügyfeleket illeti, évi 10-15 millió forintos egy vevőre eső for-
galom alatt nem éri meg a faktorálás az adminisztrációs költségek 
miatt, e felett azonban versenyképes alternatíva a hitelekhez képest.

A kereskedelmi hitelbiztosítás mennyire vált részévé a fak■ ■■

toring szolgáltatásnak Magyarországon?
 A kereskedelmi hitelbiztosítók fontos szereplői a faktorálásnak. 

Általuk vált lehetővé, hogy visszkereset nélkül tudjunk faktorálni. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy úgy tudjuk megvásárolni ügy-
felünktől a vevőkövetelését, hogy a vevő nemfizetése esetén nem 
kell a pénzt a szállítótól visszakérnünk. Ezáltal nemcsak finanszí-
rozunk, de kockázatot is átvállalunk az ügyfelünktől. 

A hitelbiztosítók óvatosan állnak a faktoráláshoz, számos faktor-
cég mögül kivonult a hitelbiztosító. Az MKB Bank stratégiai part-
nerségben dolgozik Magyarország legnagyobb hitelbiztosítójával, az 
Euler-Hermesszel, ebből a szempontból is stabil a helyzetünk. Ügy-
leteink több mint 20 százalékában veszünk igénybe hitelbiztosítói 
szolgáltatást, és ez az arány folyamatosan emelkedik annak köszön-
hetően, hogy egyre lényegesebb a finanszírozás mellett a vevői koc-
kázatok kezelése ügyfeleink számára. A faktorcégeket gyakran éri az 
a vád, hogy ha a vevő nem fizet, visszakéri a finanszírozási összeget, 
a hitelbiztosított ügyletekre azonban ez nem igaz, ekkor ugyanis a 
partner nemfizetési kockázatát is átvállaljuk.

Amikor az MKB Bank felfüggesztette a devizahitelezést, ■ ■■

a devizában történő faktorálással is ez törént?
Nem. Amikor felfüggesztettük a devizahitelezést, akkor sem 

általános érvénnyel tettük, hanem azért, mert nem tartottuk 

helyesnek, hogy a nominális kamatkülönbözet kedvéért devizában 
hitelezzük azon ügyfeleinket, akik csak forintban keletkező árbe-
vétellel rendelkeznek. Ez a válság kezdetén aránytalan árfolyam-
kockázatot jelentett volna ügyfeleink számára. Ha viszont egy 
vállalatnak devizában keletkezik a bevétele, akkor sokkal inkább 
finanszírozható devizában. Ezt a fajta finanszírozást a bank egy 
pillanatra sem szüntette meg. A faktoringra egyébként is jellemző, 
hogy csak abban a devizanemben finanszírozunk, amilyenben a 
számlakövetelés fennáll. Nem teszünk mást, mint hogy előre oda-
adjuk annak a számlának az ellenértékét. Így tehát minket nem 
érintett ez a korlátozás. 

Minek köszönhető, hogy az MKB Banknak ilyen jó a fak to■ ■■

ring piaci pozíciója?
Az MKB hagyományosan erős a faktorpiacon, hiszen mi 

vagyunk a legrégebbi banki szereplő, 16 éves múlttal rendelkezünk. 
A bank eredeti, külkereskedelmi profiljából adódóan nemzetközi 
faktoringgal kezdtünk, majd a belföldi faktoring szolgáltatást is 
elindítottuk. A nemzetközi faktoring ma 5-10 százalékát teszi ki 
portfóliónknak, de folyamatosan emelkedik a részaránya. Ebben 
kiemelkedő szerepet játszik, hogy 90 és 100 százalékig is tudjuk 
garantálni a vevő fizetésképtelensége elleni védelmet két különböző 
termékünkkel, egy hitelbiztosító és egy faktorhálózat igénybevéte-
lével. Általában a bank erőssége, hogy a faktoring értékesítése nem 
koncentrált, hanem az országban valamennyi vállalati fiókunkban 
a faktoring termék is hozzáférhető. Több mint száz vállalati refe-
rensünk országszerte kész arra, hogy az ügyfél igényeinek megfe-
lelő hitelt, lízinget vagy faktoringot nyújtsa.


