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 2006 2007 2008 2009 2010

fORgALOM  TURNOVER

BRUTTó gÉPÉRTÉk, MiLLió fT  gROSS PURChASE VALUE, DATA iN MiLLiON hUf 146.453 146.464 175.999 95.056 56.239

SAJáT TőkE  TOTAL ShAREhOLDERS’ EqUiTy

MiLLió fT  DATA iN MiLLiON hUf 9.167 13.118 11.231 11.089 6.819

MÉRLEgfőöSSzEg  TOTAL ASSETS

MiLLió fT  DATA iN MiLLiON hUf 211.153 233.186 353.681 317.161 286.625

SzOkáSOS VáLLALkOzáSi EREDMÉNy  OPERATiNg RESULT

MiLLió fT  DATA iN MiLLiON hUf 6.539 7.091 150 1.975 -4.326

áTLAgOS áLLOMáNyi LÉTSzáM  AVERAgE hEADCOUNT

fő  NUMBER 425 453 574 613 415
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Teljeskörű eszközfinanszírozás, 
ahol a stratégiát, a folyamatokat, 
a termékeket az ügyfelek és a 
szállítók szempontjainak maxi-
mális figyelembe vétele mellett, 
hosszú távra alakítjuk ki és fej-
lesztjük folyamatosan. 
Stratégiai célunk, hogy megha-
tározó és univerzális, stabil jöve-
delmezőségű eszközfinanszíro-
zók maradjunk úgy, hogy köz-
ben fokozatosan növeljük piaci 
részesedésünket. 
Jövőképünk egy innovatív, ügy-
félorientált, független, rugalmas,  
a piaci környezet változásaira 

gyorsan és kreatív módon reagá-
ló, partnereinek komplex, a leg-
modernebb szoftverekkel támo-
gatott megoldásokat nyújtó vál-
lalat, amely tudatosan, marke-
tingvezérelt módon működik.  
képes hasznosítani működé-
sének 19 éve alatt összegyűlt tu-
dását és tapasztalatát, és megta-
lálja az összes olyan értékesítési 
csatornát, ahol termékeit és szol-
gáltatásait el lehet adni. kiváló a 
kapcsolata szállítóival, ügyfelei-
vel és dolgozóival. 

Our mission is universal asset 
financing, where the strategy, 
the processes and the products 
are developed continuously and 
for a long term, in a way that the 
aspects, conditions and criteria 
of our clients and suppliers are 
considered to the maximum. 
Our strategic goal is to remain 
a major and universal asset fi-
nancer with stable profitability 
in a way that we gradually in-
crease our market share.
Our vision is a company, which 
is innovative, client-oriented, 
autonomous, flexible, and which 

responds to the changes of the 
market environment quickly 
and creatively, which provides 
complex solutions backed by 
state-of-the-art sets of software 
for its partners, and which op-
erates conscientiously, driven 
by marketing. it is capable of 
capitalising on its knowledge 
and experience gathered during 
the 19 years of its operation and 
finds all sales channels through 
which its products and services 
can be marketed. This company 
has excellent relations with its 
suppliers, client and employees.

MISSZIÓ
OUR MISSION
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Úgy tűnik, túl vagyunk a válság 
mélypontján, de Magyarország 
az elmúlt üzleti évben is megérez-
te a globális pénzpiaci és gazdasá-
gi válság hatásait. Az erőteljes ja-
vulás 2010-ben messze elkerül-
te a magyar gazdaságot. A brut-
tó nemzeti össztermék az Euró-
pai Bizottság számításai szerint a 
2009. évi jelentős csökkenést kö-
vetően 2010-ben nagyjából egy 
százalékkal növekedett. A lízing-
piac ugyan hasonlóan alacsony 
szinten konszolidálódott, a 2010 
elején várt javulás azonban elma-
radt. A magyar lakosság hitelfel-
vételi hajlandósága jelentős mér-
tékben csökkent, és még mindig 
a pénzpiaci válság kitörése előtti 
szint alatt van. A piacot ezen felül 
a forint árfolyam-ingadozásai is 
terhelték. 
A 2010. évi országgyűlési és ön-
kormányzati választások tiszta 
viszonyokat teremtettek Magyar-
országon. Ennek ellenére kriti-
kusan tekinthető a lízingválla-
latokat is érintő rendkívüli adók 
bevezetése. Bízunk benne, hogy 
a magyar kormány az EU Ta-
nácsa elnökségének 2011. január 
1-gyel történő átvételét arra hasz-
nálja, hogy országos és nemzet-
közi szinten is megfelelő jelzése-
ket adjon. 

A 2010. esztendő nemzetgazda-
sági és politikai keretfeltételei 
rendkívüli kihívások elé állítot-
ták a Lombard Lízing Csopor-
tot. követve az általános trendet 
a magyar lízingpiacon a forgalom 
közel 40 százalékkal maradt el az 
előző évitől. A megnövekedett 
kockázati költségek jó része a 
2007-2008-ban megkötött szer-
ződésekből ered, a 2009-2010-
ben kötöttekben a jóval szigo-
rúbb kockázati politikának kö-
szönhetően már enyhülés figyel-
hető meg. Mindezek tükrében 
2011-re a visszafogott bizako-
dás helyénvalónak tűnik. Azon-
ban több egy keserű pirulánál 
a magyar kormány által beveze-
tett és lízingvállalatok által fize-
tendő különadó, amely a tárgyév-
ben mintegy 1,8 millió euró ter-
het jelentett a Lombard számára, 
és a 2011-es esztendőre is érvény-
ben marad. 
A forgalom további csökkené-
sének sajnos az lett a következ-
ménye, hogy a Lombard Lízing 
Csoportnak embereket kellett el-
bocsátania. A létszám 2010-ben 
év végére az előző évi 544 tel-
jes munkaidőben foglalkozta-
tott munkatársról 464-re csök-
kent. Magyar leányvállalatunk 
az előző évek pozitív üzleti ered-

ményeit nem tudta folytatni.  
A Lombard a VR LEASiNg-gel 
való sikeres együttműködés tör-
ténetében első ízben volt kényte-
len veszteséget elkönyvelni.
2010 azonban ezzel együtt a jö-
vőre szóló fontos döntések éve is 
volt. Ennek egyik példája a köz-
ponti f-iRB projekt, amely cso-
portszinten szolgálja a saját tőke 
tehermentesítését, és amelynek 
előírásait és követelményeit a 
Lombardnak is teljesítenie kell. 
A másik jelentős lépés a mátrix-
szervezet bevezetésének sikeres 
lezárása volt, amely még hatéko-
nyabbá teszi a Lombard üzleti fo-
lyamatait. 2010-ben ezen kívül a 
Lombard finanszírozási zrt. be-
olvadt a Lombard Lízing zrt.-be, 
így a lízing és a hitelezés a jövőben 
egy vállalaton belül végezhető. 
A Lombard Lízing Csoport új, 
ütőképes vállalati struktúrájá-
val felkészülten várja a piaci ki-
hívásokat. A 2010. évi eredmény 
ugyan még a tartósan nehéz piaci  
helyzetet tükrözi, ugyanakkor 
itt a lehetőség a Lombard előtt, 
hogy jobb kockázati feltételek 
mellett megszilárdítása és tovább 
erősítse pozícióját a magyar pia-
con. Az Európai Bizottság gazda-
sági szakértői 2,8 százalékos nö-
vekedést jeleznek előre 2011-re. 

A VR LEASiNg igazgatóságá-
nak új elnökeként 2011. már-
cius 16-án a Lombard Lízing 
Csoport elnöki tisztét is átvet-
tem Reinhard gödeltől. Sze-
retném megragadni az alkalmat, 
hogy a Lombardnál végzett több 
mint egy évtizedes munkájáért 
köszönetet mondjak Reinhard 
gödelnek. A korai megjelenés a 
magyar piacon bátor, látnoki lé-
pés volt, és a viharos időszakok-
ban is meghatározó módon vit-
te előre a Lombard Lízing Cso-
portot.
külön köszönetet szeretnék 
mondani a Lombard valameny-
nyi munkatársának, partnerének 
és ügyfelének. Elkötelezettségük 
erősítette a Társaság piaci pozíció- 
ját és biztosítja a jövőbeli stabili-
tás feltételeit. Számítok rá, hogy 
irántam is ugyanolyan bizalom-
mal lesznek, mint elődöm iránt. 
Teljes bizakodással tekintek a 
ránk váró kihívásokra. 
Sikeres jövőt!

Theophil Graband
igazgatóság elnöke

ELNÖKI KÖSZÖNTO
GREETINGS FROM THE CHAIRMAN

Although the crisis seems to 
have bottomed out, hungary 
still felt the effects of the glo-
bal financial and economic 
crisis in the past financial year. 
The hungarian economy was 
certainly far from experienc-
ing a strong recovery in 2010. 
following a dramatic slump in 
2009, the gross domestic prod-
uct grew slightly by around one 
per cent in 2010, according to 
calculations by the European 
Commission. Although the leas-
ing market was consolidated at 
a comparatively low level, the 
recovery anticipated for early 
2010 failed to materialise. The 
hungarian population has be-
come far less inclined to take out 
credit; the rate of borrowing is 
still far lower than it was before 
the crisis hit the financial mar-
kets. fluctuations in the forint’s 
exchange rate are also having a 
negative impact on the market. 
2010’s parliamentary and lo-
cal elections established a clear 
political landscape in hungary. 
however, criticism was voiced at 
the introduction of a special levy 
for certain industries, including 
leasing companies. We can only 
hope that the hungarian gov-
ernment uses its EU presidency, 
which commenced on 1 Janu-
ary 2011, to send out the right 
signals, both internationally and 
nationally. 

in the light of this economic 
and political environment, 
2010 was a year of extraordi-
nary challenges for Lombard 
Lízing group. in line with the 
overall trend in the hungarian 
leasing industry, new business 
was down some 40 per cent on 
the previous year. Risk expenses 
remained elevated, largely due 
to outstanding agreements 
from 2007 and 2008. The situ-
ation was somewhat better for 
agreements dating from 2009 
and 2010 thanks to a much 
tighter risk policy. it therefore 
seems justified to be cautiously 
optimistic about developments 
in 2011. however, the special 
levy for leasing companies in-
troduced by the hungarian 
government remains a bone of 
contention. in the year under 
review, it led to expenses of 
some EUR 1.8 million for Lom-
bard. The levy is being imposed 
again in 2011.
Unfortunately, the further fall 
in new business meant that the 
Lombard Lízing group had 
to shed a number of jobs. The 
workforce shrank to 464 full-
time employees at the end of 
2010, compared with 544 at the 
end of the previous year. Our 
hungarian subsidiary was also 
unable to build on the profit 
generated in prior years. for the 
first time since the successful 

partnership with VR LEAS-
iNg began, Lombard posted a 
loss for the financial year just 
ended.
Nevertheless, we took a number 
of important steps in 2010 to 
set our course for the future. 
One example is the central  
f-iRB project, which aims to 
reduce capital requirements 
at sub-group level. Lombard 
is also expected to implement 
the project’s regulations and 
requirements. in another sig-
nificant move, Lombard suc-
cessfully finished establishing 
the matrix organisation, which 
makes the company’s business 
processes even more efficient. 
furthermore, Lombard finan-
szirozási zrt. was merged into 
Lombard Lízing zrt. in 2010. 
This means that our leasing and 
lending business activities will 
be operated by a single com-
pany in the future.  
With its new, powerful com-
pany structure, Lombard is 
well equipped for forthcoming 
market demands. Although the 
2010 result reflects the ongoing 
challenges posed by the mar-
ket situation, Lombard Lízing  
group has the opportunity to 
both strengthen and further 
extend its market position in 
hungary in an improved risk 
climate. Economic experts from 
the European Commission 

forecast growth of 2.8 per cent 
for 2011. 
As the new CEO of VR LEAS-
iNg, i took over from Rein-
hard gödel as Chief Executive 
of Lombard Lízing group too 
on 16 March 2011. i would 
like to take this opportunity to 
express my heartfelt thanks to 
Reinhard gödel for dedicating 
more than a decade to Lom-
bard. his decision to enter the 
hungarian market at such an 
early stage was both visionary 
and bold. And even in tough 
times, he ensured that the Lom-
bard Lízing group took a major 
step forwards.
My sincere thanks also go to all 
the staff, partners and custom-
ers of Lombard. your dedica-
tion has reinforced the group’s 
market position and laid the 
foundations for future stability. 
i hope you will place the same 
trust in me as you did in my 
predecessor. i am confident that 
we will overcome the upcoming 
challenges together. here’s to a 
successful future!

Theophil Graband
Chairman of the Board 
of Directors
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A VR-LEASiNg küLföLDi LEáNyVáLLALATAiNAk fORgALMA  TURNOVER Of VR-LEASiNg’S fOREigN SUBSiDiARiES 2010

 POL 309
 CzE 225
 hUN 204
 SVk 88
 SLO 87
 ROM 78
 CRO 62
 RUS 39
 Bih 28
 SRB 21
BRUTTó gÉPÉRTÉk, MiLLió EUR

gROSS PURChASE VALUE, DATA iN MiLLiON EUR
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A 2010-es évet értékelve nem 
lehet elég bőkezűen bánni a 
makrogazdasági bizonytalan-
ságra utaló negatív jelzőkkel. 
Ebben az évben azonban végleg 
megtanultunk alkalmazkodni a 
turbulens körülményekhez. El-
mondhatom, hogy ezen az új 
platformon valamennyi célki-
tűzésünket sikerrel teljesítet-
tük, azonban a korábban meg-
szokott növekedést nem vártuk. 
fókuszunkban a prudens koc-
kázatkezelés, a biztonságos mű-
ködéshez szükséges tőke és lik-
viditás, valamint a szigorú költ-
séggazdálkodás álltak. 

2010-et egy megújult szervezet-
tel, megerősödve hagytuk ma-
gunk mögött. 
Az év elejétől kialakítottuk csa-
torna- és ügyfélszegmentált ér-
tékesítési szervezetünket, egy-
séges mid-office-t, központi fej-
lesztést, kintlévőségkezelést, új-
raértékesítést, valamint cent-
ralizált folyamatmenedzsmen-
tet és iT területet valósítottunk 
meg. A korábban önállóan nö-
vekvő, spontán egymásra épülő 
szervezeti és szolgáltatási egysé-
gek átalakításával egy tiszta lo-

gikán alapuló, központosított 
szervezet kialakítása volt a cé-
lunk. 

A szervezeti átalakulás mellett 
2010-ben zökkenőmentesen zá-
rult a Lombard finanszírozási 
zrt. integrációja is a Lombard 
Lízing zrt.-be, ettől szintén 
joggal reméljük a hatékonyabb 
működést. 
összességében a kidolgozott és 
megvalósított új vállalati struk-
túrával felkészülten várjuk a  
piaci kihívásokat.

2010-ben forgalmunk 56 mil-
liárd ft volt, ezzel 13,12 száza-
lékos részesedést értünk el a lí-
zingpiacon. Új szerződéseink 
száma meghaladta a 14 ezret, 
azonban cégcsoportunk 19 éves 
történetében először veszteséget 
kényszerült elkönyvelni, üzleti 
tevékenységéből származó ifRS 
szerinti adózás előtti eredménye   
-2 milliárd 235 millió ft volt. 
A válság utáni időszak mér-
sékelt gazdasági növekedését 
azonban szükségszerűen követi 
a hitelezési aktivitás élénkülése 
is. Ennek nagysága ugyan nem 
ismert, de meggyőződésem, 

hogy a Lombard sikeresen fogja 
kiaknázni a benne rejlő lehető-
ségeket. Ebben támaszunk sta-
bil tőkeerőnk, biztos hátterünk, 
közvetlen tulajdonosunk és leg-
fontosabb nemzetközi szak-
mai és finanszírozási partne-
rünk a VR LEASiNg, Német- 
ország legnagyobb gyártó-füg-
getlen lízingtársasága, a német 
Volksbank és Raiffeisenbank 
csoport tagja. A megvalósítás 
eszköze pedig a hosszú évek-
re visszanyúló széles körű szak-
mai tapasztalatunk, közel 20 
éves gyakorlatunk. Legfőbb 
erőnk azonban továbbra is kivá-
ló munkatársainkban és ügyfe-
leink bizalmában rejlik.

Változhat a gazdasági környe-
zetünk, de az ügyfeleink iránti 
elkötelezettségünk változatlan. 
Továbbra is előtérbe helyezzük 
azokat az elveket és gyakorlati 
módszereket, amelyek az ügy-
félközpontú kiszolgálást teszik 
lehetővé. üzletpolitikánkban 
fontos szerepet kap – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – a tárgyi-
lagos, megfontolt kockázatke-
zelési politika folytatása, vala-
mint a fejlesztésekre való fóku-

szálás. Deklarált célunk növel-
ni üzleti aktivitásunkat, illetve 
erősíteni a piaci pozíciónkat, de 
mindemellett maximális figyel-
met szentelünk az ügyfeleink és 
szállítóink szempontjaira is. 
Ebben a magatartásban látjuk 
ugyanis az egyetlen biztosíté-
kát annak, hogy a lakossági és a 
vállalati ügyfeleinknek is hosz-
szútávon megbízható partnerei 
legyünk. 

Domonkos András
vezérigazgató

Looking back on the year 2010 
one can not mention negative 
attributives that are suitable to 
describe the macroeconomic 
situation. however, this was also 
the year when we learned once 
and for all how to survive among 
turbulent market circumstances. 
i am proud to say that we man-
aged to achieve all our targets 
under these new circumstances, 
however, we never expected the 
growth rates we had been used 
to earlier. We mainly focused on 
prudent risk management, the 
capital and liquidity required 
for safe operations and stringent 
cost management. 

We left 2010 behind with a re-
structured and even more robust 
organisation. 
We started to roll out our chan-
nel- and customer-segmented 
sales organisation at the begin-
ning of the year. We established 
a common mid-office, central 
product development, receiva-
bles management, re-selling and 
a centralised process manage-
ment and iT function. By trans-
forming the structural and serv-
ice functions formerly growing 

independently and sometimes 
spontaneously overlapping each 
other our aim was to create a 
centralised organisation based 
on clear logic. 

in addition to the organisational 
transformation, the integration 
of Lombard finanszírozási zrt. 
into Lombard Lízing zrt. was 
also completed in 2010 without 
any major hiccups further rais-
ing hopes of a more efficient op-
eration. 
On the whole, we are prepared 
to face the market challenges in 
this newly developed and de-
ployed corporate structure.

Our 2010 turnover amounted 
to hUf 56 billion, representing 
a 13.12 per cent market share 
in the overall leasing sector. The 
number of new contracts ex-
ceeded 14 thousand, however, we 
realised a loss for the first time in 
the 19 year history of the group 
with an operating loss under 
ifRS of hUf -2,235 billion.
Nevertheless, the moderate eco-
nomic growth of the period fol-
lowing the crisis inevitably goes 
hand-in-hand with the recov-

ery of lending. The rate of this 
recovery is yet unknown, how-
ever, i am positive that Lombard 
will be successful in exploiting 
the opportunities it brings. This 
process will be supported by our 
capital strength, our solid back-
ground and our direct share-
holder and key international 
professional and financing part-
ner, VR LEASiNg, germany’s 
largest non-captive leasing com-
pany, a member of the german 
Volksbank and Raiffeisenbank 
group.  The key tool of imple-
mentation will be our history 
of wide-ranging professional 
experience going back almost 
20 years. however, our main 
strength still lies in our out-
standing professionals and the 
confidence of our Customers.

The economic environment may 
change but our commitment 
to our customers is unwaver-
ing. We continue to focus on 
the principles and practical so-
lutions that ensure customer-
oriented services. Similarly to 
the previous years, our impartial 
and cautious risk management 
policy and the focus on develop-

ment still play a key role in our 
business policy. 
it is our declared objective to 
increase our business activity 
and to improve our market po-
sition, however, we also pay ut-
most attention to the needs of 
our customers and our vendors, 
as, in our view, this is the only 
approach that can guarantee 
that we continue to be a reliable 
partner to both our retail and 
our corporate customers in the 
long run. 

András Domonkos
Chief Executive Officer
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A LOMBARD LíziNg CSOPORT PiACi RÉSzESEDÉSÉNEk ALAkULáSA  ChANgE iN MARkET ShARE Of ThE LOMBARD LEASiNg gROUP 2006−2010

 2010 13,1

 2009 14,5

 2008 11,6

 2007 9,0

 2006 10,2
SzázALÉk 

PERCENT

VEZéRIGAZGATÓI KÖSZÖNTO
GREETINGS FROM THE CHIEF ExECUTIVE OFFICER
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gÉPJáRMű-fiNANSzíROzáS fORgALMA  TURNOVER Of VEhiCLE fiNANCiNg 2006−2010

 2010 37 421

 2009 60 664

 2008 112 420

 2007 94 119

 2006 103 664

2010 továbbra sem volt a lízing-
cégek éve. Piacaink – a gépjár-
mű- és gépeladások – tovább 
csökkentek, és az ügyfelek hitel-
felvételi kedve sem jött meg. A 
lízingszövetség tagvállalatainak 
2144 milliárd forintos tőkekint-
lévősége mindössze egy év alatt 
20 százalékkal 1753 milliárd fo-
rintra csökkent. 

gépjármű-finanszírozás terü-
letén az új személygépjármű-
ből 43 ezer talált gazdára, ami 
30 százalékkal kevesebb az elő-
ző évi mennyiséghez képest, az 
öt évvel korábbinak pedig mind-
össze egyötöde. A használtautó- 
piac ugyan kisebb mértékben, de 
szintén csökkent, a 416 ezer dara-
bos eladás 10 százalékkal maradt 
el az előző évitől.
A Lombard több mint 13 ezer 
finanszírozott autóval ezen a 
csökkenő piacon is megtartot-
ta vezető helyét. A használtau-
tó-finanszírozásban megőriztük 
meghatározó, 26 százalékos pia-
ci részesedésünket, míg az újau-
tó-finanszírozásban kis mérték-
ben, 11,4 százalékra csökkent a 
részesedésünk.
A piaci verseny 2010-ben hatá-
rozottan élénkült, és fő terepe a 

kockázatvállalási hajlandóságról 
egyre inkább áttevődött a szol-
gáltatásokra. A svájci frank ala-
pú finanszírozást szinte minden 
finanszírozó – köztük a Lombard 
is – megszüntette, az év második 
felére az új szerződések több mint 
hetven százalékát már forintban 
kötötték.
A 2009-ben a forddal, a Volvo-
val és a BMW-vel kialakított 
együttműködésünk tovább mé-
lyült; közös termékekkel és akci-
ókkal igyekeztünk egymás ver-
senyképességét javítani. Az új-
autó-finanszírozási forgalmunk 
30 százalékát már ezen szerző-
dött partnereink adták.
2010 az alacsony forgalom ellené-
re bőven adott munkát a lízing-
cégeknek. A kormányzati szer-
vek ugyanis a rendszerváltás óta 
nem látott mennyiségben változ-
tatták meg a pénzügyi jogszabá-
lyokat, amelyek döntő többsége 
érintette a lakossági gépjármű-fi-
nanszírozást. A különböző törvé-
nyekben lefektetett új szabályo-
zás igyekszik jobban védeni a la-
kossági ügyfeleket, mint fogyasz-
tókat, a bankoktól és pénzintéze-
tektől pedig felelősebb hitelezést 
vár el. A hitel- és pénzintézeti tör-
vény módosítása újraszabályozta 

a pénzügyi közvetítést, ami erő-
teljesen érinti az autókereskedők 
ügynöki tevékenységét is.
Ez az új jogszabályi környezet a 
pénzintézetektől szigorúbb, fe-
gyelmezettebb és felelősebb hi-
telezői magatartást vár el, míg az 
ügyfeleket igyekszik védeni a túl-
zott eladósodástól, és meg akar-
ja teremteni számukra a bizton-
ságosabb és átláthatóbb, bár he-
lyenként szigorúbb hitelfelvételi 
lehetőségeket.

A 2010-es év a várakozásaink-
nak megfelelően ugyanakkor 
fellendülést hozott a flottake-
zelési piacon. A lízingpiac sza-
bályozásában történt változások 
nem érintették a vállalati ügyfe-
leket és a nekik kínált konstruk-
ciókat, így az előző években elha-
lasztott és most végrehajtott be-
ruházások biztosították e terüle-
ten a növekedést.
Az elmúlt évben jelentős mér-
tékben fejlesztettük a flotta-
finanszírozási üzletág informa-
tikai rendszereit. Ezzel javítottuk 
a szolgáltatás minőségét és bizto-
sítottuk a jövőre bevezetendő új 
termékek technológiai hátterét. 
Ennek hatása már az év máso-
dik felében érezhető volt: az üz-

letág az utolsó negyedévben az új 
ügyfelek számát és a forgalmat is 
megkétszerezte.
Jelentős sikereket ért el az üz-
letágunk a kintlévőségek keze-
lésében is, amelynek egyik fon-
tos eleme egy megelőző jellegű 
kintlévőségkezelési rendszer mű-
ködtetése.

komoly átalakuláson, súlypont 
áthelyeződésen ment keresztül 
a tehergépjármű-finanszírozási  
piac, annak ellenére, hogy az 
előző évi drasztikus visszaesést 
nem követte jelentős növeke-
dés. Szállító partnereink nagy 
része a válság áldozatául esett, 
miközben új szállítók jelentek 
meg a piacon. Újraszerveződött 
a teherautó-finanszírozási piac, 
új szereplők léptek be és szerez-
tek rövid idő alatt meghatározó  
piaci részesedést. Mi eközben sa-
ját stratégiánkat követve, mér-
sékelt kockázatvállalással stabil, 
alacsony kárpotenciálú portfólió 
építésbe kezdtünk.
Magyarországon az értékesí-
tett tehergépjárművek száma 3 
év alatt 7100-ról 2200-ra csök-
kent, igaz, ez utóbbi szám már 
10 százalékkal nagyobb a 2009. 
évinél. itt is látható ugyanakkor  

2010 was still not the year of 
leasing companies. Our markets 
(vehicle and machine sales) con-
tinued to shrink and our cus-
tomers’ appetite for loans also 
did not return. The hUf 2,144 
billion outstanding capital of 
the member companies of the 
Leasing Association contracted 
by 20 per cent to hUf 1,753 in 
a single year. 
in motor vehicle financing  
43 thousand new cars were sold 
representing a drop of 30 per 
cent compared to the previous 
year and one fifth of the figure 
five years ago. The used car mar-
ket also shrunk, although only 
to a smaller extent: 416 thou-
sand used cars were sold, i.e. 
10 per cent less than during the 
previous year.
With 12 thousand financed 
cars, Lombard managed to re-
tain its leading position even 
in this shrinking market. We 
maintained our dominant, 26 
per cent market share in used 
car financing while it slightly 
decreased, to 11.4 per cent in 
new car financing.
Market competition intensi-
fied significantly in 2010, while 

its main emphasis gradually 
shifted from the willingness to 
take risks to services. Almost all 
financiers, including Lombard, 
ceased to provide financing in 
Swiss francs, accordingly, by the 
second half of the year, more 
than 70 per cent of new con-
tracts were concluded in hUf.
Our cooperation with ford, 
Volvo and BMW commencing 
in 2009 further intensified; we 
endeavoured to improve each 
other’s competitive position by 
jointly developed products and 
campaigns. 30 per cent of our 
new car financing turnover was 
generated by these three part-
ners.
Despite the low volumes, 2010 
was a busy year for leasing 
companies. The government 
amended financial laws with a 
fervour that had been unprec-
edented since the change of the 
political system in 1990, and 
the majority of these amend-
ments affected the retail motor 
vehicle financing business. The 
new rules laid down in various 
pieces of legislation are aimed at 
better protecting retail custom-
ers, as consumers, and require 

banks and financial institutions 
to lend more responsibly. The 
amendment of the Act on Credit 
institutions and financial En-
terprises re-regulated financial 
intermediation, which seriously 
impacted the agency activities of 
car dealers.
The new legislative environment 
requires financial institutions to 
lend in a more stringent, disci-
plined and responsible manner, 
while endeavours to protect cus-
tomers from excessive indebt-
edness and tries to create more 
secure and transparent but also 
more stringent borrowing op-
portunities for them.

On the other hand, in line with 
our expectations, the year 2010 
saw a boom in the fleet man-
agement market. The changes 
in the regulation of the leasing 
market did not affect our corpo-
rate customers and the products 
offered to them, thus the invest-
ments postponed in the previous 
years and implemented in 2010 
were the drivers of growth in 
this segment.
Last year we significantly de-
veloped the iT systems of the  

fleet financing business line. 
This way we managed to im-
prove service quality and estab-
lished the iT background for 
the products to be launched next 
year. The effects of the develop-
ment were felt already in the sec-
ond half of the year: the business 
line managed to double both the 
number of new customers and 
its turnover in the last quarter 
of 2010.
They were also very successful 
in the management of outstand-
ing receivables, one key element 
being the launch of a preventive 
receivables management system.

The heavy goods vehicles financ-
ing market also experienced ma-
jor transformation and a shift of 
emphasis, despite the fact that 
the previous year’s dramatic 
fallback was not followed by sig-
nificant growth. A large number 
of our freighter customers fell 
victim to the crisis while new 
companies entered the market. 
The truck financing market was 
reshuffled, new players pen-
etrated the market and acquired 
a large share over a short pe-
riod of time. in the meantime,  
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TERMELőESzköz-fiNANSzíROzáS fORgALMA  TURNOVER Of PRODUCTiON EqUiPMENT fiNANCiNg 2006−2010

 2010 12 002

 2009 24 523

 2008 49 233

 2007 45 668

 2006 37 701

a személyautó-piacon megfi-
gyelhető tendencia: a nagyvál-
lalati flottavásárlások aránya lé-
nyegesen megemelkedett, vi-
szont a kisvállalkozások által 
– többnyire egyesével – vásárolt 
járművek száma drámaian visz-
szaesett. 2010-ben 500 teherau-
tót finanszíroztunk, év végére a 
piaci részesedésünk ezen a terü-
leten 6,6% volt.
Az elmúlt év legnagyobb kihí-
vása az volt, hogyan tudjuk ha-
tékonyan átstrukturálni a fela-
datokat és erőforrásokat az új 
ügyletek, a meglévő szerződé-
sek kezelése és a fedezetek érvé-
nyesítése között. Nem függet-
leníthettük magunkat az ügy-
feleinket ért hatásoktól: a ter-
melőeszköz-finanszírozás hat-
ványozottan megsínylette a 
gazdasági visszaesést, a beru-
házások elmaradását, az árfo- 
lyamok ingadozását, valamint 
az eszközök – főleg a teherautók 
– árának minden eddiginél na-
gyobb mértékű visszaesését.
Nagy hangsúlyt fektettünk ne-
héz helyzetben lévő ügyfeleink 
szerződéseinek életben tartására: 
preventív kintlévőségkezelési fo-
lyamatokat dolgoztunk ki, egye-
di, személyre szabott megoldá-
sokkal kerestük meg őket, és új 
technológiákat vezettünk be a 
visszavett eszközök kezelésére. 

A mezőgazdasági gép-finanszí-
rozásban a korábbi évek beru-
házásainak fő motorja és forrása, 
az európai uniós támogatások el-
apadtak, illetve kis szegmensekre 
korlátozódtak. 2010-ben a piac 
így több mint 70 százalékot zsu-
gorodott, mi azonban 15,3 száza-
lékos piaci részesedéssel meg tud-
tuk őrizni harmadik helyünket.

Az építőgép-finanszírozásban 
2010-ben 14,4 százalékos piaci  
részesedéssel piacvezetők vol-
tunk. Tevékenységünk vezérelve 
a visszafogott kockázatvállalás és 
a hosszú távú piaci jelenlét. Ezt 
kiválóan szolgálják a két évvel ez-
előtt bevezetett kockázati szigorí-
tások, amelyek a válságban is jól 
teljesítettek. A jövőben továbbra 
is a fontos márkák forgalmazóit  
és vásárlóit akarjuk kiszolgálni 
olyan finanszírozási konstruk-
ciókkal, amelyek a piacon meg-
határozó szerepet játszó uniós 
forrásokat hatékonyan tudják ki-
egészíteni.

ingatlan-finanszírozási üzlet-
águnk 2010-ben 175 ingatlant 
finanszírozott, összesen közel  
7 milliárd forint értékben. Ezek 
többségükben ipari ingatlanok 
voltak. A Lombard ezen a terü-
leten több mint tíz éves tapasz-
talattal rendelkezik. Lakossági 

ingatlanokat 1,7 milliárd forint 
értékben finanszíroztunk. Ez 
utóbbi piac, amely a nagy ke-
reskedelmi bankok fő hitelezé-
si területe, jelentős mértékben 
csökkent.
Az értékesített ingatlanok és a 
kiadott építési engedélyek szá-
mának folyamatos csökkenése 
is – mindössze 600 darab ha-
vonta az egész országban(!) – azt 
mutatja, hogy az ingatlanpiac  
sincs még túl a válság mély-
pontján.
Lakossági és vállalati ingatlan- 
finanszírozásunkat egyaránt ügy-
nöki hálózatokon keresztül tör-
ténő értékesítésre építettük fel. 
A folyamatosan változó és szi-
gorodó törvényi előírásoknak 
való megfelelés jelentős több-
letfeladatot rótt minden üzle-
ti területünkre. A devizaalapú 
hitelezés a kormány intézkedé-
sei következtében gyakorlatilag 
megszűnt, így a többi finanszí-
rozóval együtt áttértünk a fo-
rintalapú termékekre.
A gazdasági válság a vállala-
ti ingatlan-finanszírozást már 
a lakossági terület előtt elérte, 
így egyes szegmenseiben a stag-
nálás illetve a lassú növekedés is 
hamarabb indult el, mint a la-
kossági ingatlan-finanszírozás-
ban. hitelezési feltételeinket 
az év folyamán nem enyhítet-

tük, üzletpolitikánkat így a jó 
minőségű ügyletekre építettük, 
amit a személyes kiszolgáláson 
és tanácsadáson alapuló, ügy-
félközpontú értékesítéssel tud-
tunk elérni.
Bár a makrogazdasági várakozá-
sok 2011-re enyhe javulást mutat-
nak az elmúlt évhez képest, nagy-
ságrendileg mi az üzleti terüle-
tünkön mégis hasonló forráspiaci 
környezetet várunk, mint 2010-
ben. Az Értékesítési terület cél-
ja ugyanakkor az, hogy a mosta-
nihoz hasonló nehéz környezet-
ben a számunkra kulcsfontossá-
gú szegmensekben a piaci része-
sedéseinket stabilizálni, sőt erősí-
teni tudjuk, s így várjuk az elő-
reláthatóan lassan elinduló kon-
junkturális piaci változásokat.

Anderle Ádám
vezérigazgató-helyettes

we followed our own strategy 
and started to build a robust, 
low claim potential portfolio to 
ensure a low level of risk.
The number of heavy goods ve-
hicles sold in hungary dropped 
from 7,100 to 2,200 in 3 years 
although this figure is already 
10 per cent higher than in 2009. 
The trend characterising the 
passenger car market is also visi-
ble here: the ratio of large corpo-
rate fleet purchases significantly 
increased, while the number 
of vehicles purchased by small 
companies one-by-one in the 
majority of the cases dropped 
drastically. We financed 500 
trucks in 2010 and our market 
share was 6.6% in this segment 
at the end of the year.
The greatest challenge of last 
year was how to efficiently re-
structure the tasks and resources 
between the management of new 
transactions, existing contracts 
and the enforcement of collater-
als. We could not emancipate 
ourselves from the factors affect-
ing our customers: production 
equipment financing was par-
ticularly adversely affected by the 
economic downturn, the lack of 
construction projects, the volatil-
ity of exchange rates and the un-
precedented decrease in the price 
of assets, in particular trucks.

We focused on keeping the 
contracts of our distressed cus-
tomers alive: we developed pre-
ventive outstanding receivables 
management processes, we ap-
proached them with tailor-made 
solution and invented new tech-
nologies to manage repossessed 
assets. 

The main driver and source of 
investments in the agricultural 
machinery financing sector, 
i.e. the European Union grants 
dried up or became applicable 
to certain small segments only. 
As a result, the market con-
tracted by more than 70 per cent 
in 2010, however, we managed 
to maintain our third position 
with a market share of 15.5 per 
cent.

We are market leaders in con-
struction machinery financing 
with 14.4 per cent market share. 
Our guiding principles are mod-
erate risk taking and long-term 
market presence. This approach 
is supported by the robust risk 
taking rules introduced two 
years ago that performed well 
even during the crisis. We in-
tend to provide services to the 
dealers and buyers of the main 
brands with a range of financ-
ing products that can efficiently 

complement the EU funds that 
continue to play a key role in the 
market.

Our real property financing 
business line financed 175 prop-
erties in 2010 in a combined val-
ue of hUf 7 billion. The major-
ity of these were industrial prop-
erties. Lombard has more than 
ten years of experience in this 
field. We financed retail proper-
ties in the value of hUf 1.7 bil-
lion. This market, the main field 
of lending for large commercial 
banks, shrunk dramatically.
The ongoing fall in the number 
of properties sold and building 
permits issued – currently at 
around 600 hundred per month 
nation-wide! – also indicates that 
the real estate market has not yet 
seen the worst of the crisis.
Our retail and corporate real 
property financing businesses 
both rely on sales through net-
works of agents. Compliance 
with the regularly changing and 
highly demanding legislation 
has imposed additional bur-
dens on all our business lines. 
forex-based lending practically 
disappeared in the wake of the 
government’s measures, there-
fore, we – similarly to most other 
financiers – switched to hUf-
denominated products.

The economic crisis hit corpo-
rate real estate financing before 
the retail market, thus stagna-
tion and slow growth in some 
of its segments also commenced 
earlier than in retail property fi-
nancing. We did not loosen up 
our lending conditions during 
the year and this way managed 
to build our business policy on 
high quality transactions real-
ised through customer-focused 
sales based on personal advisory 
services.
Although macro-economic ex-
pectations are slightly improv-
ing for 2011 compared to the 
previous year, yet we do not 
expect to see any significant 
changes in our source market 
environment compared to 2010. 
Nevertheless, it is the aim of 
the sales function to stabilise or 
even increase our market shares 
in our key segments under the 
current difficult conditions and 
to be prepared for the improve-
ment of the market situation 
that is expected to start slowly.

Ádám Anderle
VP of Sales and Marketing
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 VáLLALATi 

 iNgATLAN-fiNANSzíROzáS 5 079
 CORPORATE PROPERTy 

 fiNANCiNg

 LAkOSSági  

 iNgATLAN-fiNANSzíROzáS 1 737
 RETAiL PROPERTy 

 fiNANCiNg

MiLLió fT

MiLLiON hUf
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SzERzőDÉSköTÉSEk SzáMA  NUMBER Of CONTRACTS 2006−2010

 2010 14 612

 2009 23 021

 2008 40 371

 2007 34 253

 2006 39 754

A 2010. év tervezésekor – azóta  
mondhatni túlzó – optimiz-
mussal gondoltuk azt, hogy a 
portfolióra nehezedő nyomás 
az ügyfelek fizetőképessége te-
kintetében a második félévben 
enyhülni fog, amelyre a várha-
tó gazdasági fellendülés is ked-
vező hatást gyakorolhat. Sajnos 
ez a jellegű nyomás nemhogy 
nem csökkent, hanem tovább 
fokozódott. Ahogy minden in-
tézmény, amely mérvadó prog-
nózisokat tesz közzé, kénytelen 
volt kedvezőtlen irányba mó-
dosítani a várakozásait, úgy a 
Lombard is felfelé módosította 
a várható veszteségre, elszámolt 
értékvesztésre vonatkozó elő-
rejelzéseit. A forgalom, annak 
szintén nem várt mértékű csök-
kenése okán, sem volt képes el-
lensúlyozni ezeket a hatásokat. 
Nőtt a felmondott szerződések 
száma, és ezzel párhuzamosan 
duzzadtak a visszaszármazta-
tott eszköz készletek.
A helyzet kezelése roppant 
erőfeszítéseket igényelt. A 
kintlévőségkezelési gyakor-
lat során már nem volt elegen-
dő, hogy a hangsúlyt a megelő-
zésre helyezzük, erősíteni kel-

lett a work out területet, és ez-
zel párhuzamosan a fedeze-
tek érvényesítési gyakorlatát. 
Az év során továbbra is folyt a 
kintlévőségkezelési technikák 
fejlesztése, és az év második fe-
lében több racionalizálást célzó 
átszervezést is végrehajtottunk. 
Elmondhatjuk, hogy létrejöt-
tek azok a folyamatok, ame-
lyek mentén hatékonyabban ke-
zelhetők a kintlévőségek, illet-
ve kialakultak azok az eljárá-
sok, amelyek jól alkalmazha-
tók a gyakorlatban. Leraktuk 
egy ütőképesebb work out szer-
vezet alapjait. Sikerült jelentő-
sen csökkenteni a visszahozott 
készletek állományát is. 
Év végére úgy tűnt, hogy mint-
ha csökkenne a felmondások 
száma, illetve nem azonosítot-
tunk újabb, nagy kitettségű be-
dőlést. A megfogalmazás szán-
dékosan óvatos, hiszen stabil 
trendekről még korai beszélni.
Jelentős változás és eredmény 
volt a kockázatvállalási folya-
mat átalakítása. A fő célkitűzés 
az volt, hogy a kockázatvállalá-
si gyakorlatot átstrukturáljuk,  
a végrehajtás hatékony, transz-
parens és logikus sorrendben 

lévő lépéssorozaton keresztül 
valósuljon meg, valamint nagy 
mértékben támaszkodjunk a 
statisztikai alapú scoring rend-
szerek eredményeire, és jelen-
tősen automatizáljuk a kocká-
zati döntéseket. A nagy üzleti 
volument képviselő területeken 
– úgymint használt és új gépjár-
mű-finanszírozás – vezettük be 
először a kialakított eljárásokat.
A kisebb volument képviselő 
üzletágak esetén, ahol a scoring 
nehézkesebben alkalmazható, 
megcéloztuk azt, hogy határoz-
zuk meg azokat a feltételeket, 
paramétereket, amelyek teljesí-
tése esetén az ügylet nagy való-
színűséggel, mint egy „zöld fo-
lyosón” engedélyezésre kerül.
Mindezek a törekvések már 
átmenetet képeznek a Báze-
li irányelvek teljesítéséhez. A 
Bázel ii esetében az anyaválla-
lat a f-iRB, azaz a fejlett mód-
szer kialakítását célozta meg. 
A projekt az anyavállalat igé-
nyeihez alkalmazkodva, az ál-
tala megfogalmazott ütemterv 
szerint halad. A projekt szer-
vezet teljes mértékben felállt, 
a költségvetés és erőforrás biz-
tosított, az egyes szakterületi  

alprojektekben a fejlesztések fo-
lyamatosan haladnak. Év végé-
re számos eredménytermék is 
elkészült. külön kihívás, hogy 
a Lombardnak, tulajdonosi hát-
teréből eredően, mind a német, 
mind a magyar felügyeleti kö-
vetelményeket egyaránt teljesí-
tenie kell.
A Bázel ii f-iRB fejlesztések 
eredménye felteszi a koronát 
mindazokra  az erőfeszítések-
re, amelyeket az elmúlt években 
a kockázatok kezelése területén 
kifejtettünk.

Tóth Attila
kockázat- és kintlévőség-
kezelési igazgató

When making the plans for 
2010, we were (as seen in ret-
rospective overly) optimistic 
thinking that the second half 
of the year will relieve some 
of the pressure that the sol-
vency of our customers placed 
on our portfolio and that the 
economic recovery might also 
bring improvements. Unfortu-
nately the pressure has not been 
mitigated; on the contrary, it 
grew. As every institution that 
publishes standard forecasts 
has been forced to make unfa-
vourable adjustments to their 
predictions, Lombard was also 
compelled to increase its tar-
get figures for budgeted losses 
and impairment charges. Even 
sales, which decreased at an un-
expected rate, could not com-
pensate for these effects. 
The number of cancelled con-
tracts increased along with a 
parallel rise in the inventory of 
returned assets.
Managing the situation re-
quired extreme effort. As fo-
cussing on prevention was no 
longer sufficient as a standard 
practice of managing accounts 
receivable, we had to strength-

en the work out function and 
introduced more stringent rules 
of collateral enforcement. We 
also continued to develop the 
techniques of managing ac-
counts receivable in the course 
of the year and implemented 
several rounds of restructuring 
to rationalise the organisation. 
We can say that we now have 
processes in place that allow us 
to manage receivables more effi-
ciently and we have developed 
procedures that are easily appli-
cable in practice. We have laid 
down the foundations of a more 
effective work out unit. We also 
managed to achieve major re-
ductions in the portfolio of re-
turned inventories. 
The number of cancellations 
seemed to be reducing at the 
end of the year or at least we 
did not identify any default 
cases with major exposure. The 
choice of words is deliberately 
cautious as it is too early to talk 
about stable trends.
Revamping the process of ac-
cepting risks was a major change 
and a major achievement. it was 
our ultimate goal to restructure 
the practice of accepting expo-

sure and to ensure that execu-
tion follows an efficient, trans-
parent and logical sequence of 
steps. We also intended to rely 
heavily on the results of statisti-
cally based scoring systems and 
to strengthen the automatic 
functions of decisions regard-
ing risks. These procedures 
were introduced first in areas 
representing high volumes of 
business, such as financing new 
and old vehicles.
As divisions with smaller vol-
ume do not lend themselves so 
easily to the scoring system, we 
aimed for specifying the con-
ditions and parameters that 
transactions have to satisfy in 
order to increase the likelihood 
of getting the “green light”.
All of these aspirations are part 
of the transition to compliance 
with Basel guidelines. With 
regard to Basel ii, our parent 
company set f-iRB, i.e. the 
advanced methodology as a tar-
get. The project progresses in 
line with the requirements and 
the schedule set by the parent 
company. The project organisa-
tion is fully established, budget 
resources have been allocated 

and development is in progress 
in the various technical project 
components. Several output 
products had been completed 
before the end of the year. it is a 
special challenge that Lombard 
has to comply with the require-
ments of both the german and 
the hungarian supervisory au-
thorities due to its structure of 
ownership.
The outcomes of the Basel ii 
f-iRB development projects 
crown the efforts that we have 
exerted in the area of risk man-
agement in recent years.

Attila Tóth
Risk and Receivables 
Management Director
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A SzERzőDÉSáLLOMáNy ALAkULáSA  ChANgES iN ThE CONTRACT PORTfOLiO 2006−2010

 2010 128 552

 2009 143 544

 2008 149 023

 2007 123 991

 2006 118 846

igazgatóságunk 2010-ben több 
mint 128 ezer szerződést kezelt. 
Mindezt hatékony, jól átgondolt 
ügyfélkezeléssel tettük, melynek 
egyik sikertényezője stabil, biz-
tos szakembergárdánk. A call 
center, a személyes ügyfélszol-
gálat, a szerződéskezelés, a kint-
lévőség adminisztráció és a biz-
tosításkezelés osztályon dolgo-
zó kollegák fókuszában az ügy-
felek minél magasabb szintű ki-
szolgálása áll. Ezen stratégiánk-
nak vetettünk alá minden fej-
lesztésünket, munkafolyama-
tunkat.

Az előző évhez képest a vál-
ság miatt fizetési nehézségek-
kel küzdő ügyfeleink számá-
nak emelkedése megállt és ke-
zelhető szinten stagnált. Mindez  
köszönhető a kintlévőségi fo-
lyamatok hatékony menedzse-
lésének is, valamint a Lombard 
honlapján található Extra help –  
Online ügyfélszolgálati funk-
ciók bővítésének. Ezen platfor-
mon az ügyfeleink szerződéssel 
kapcsolatos ügyeiket online in-
tézhetik. Megtekinthetik szer-
ződéseik részleteit, dokumentu-

mot csatolhatnak vagy akár má-
solatot igényelhetnek, módosítá-
si igényeket indíthatnak, adat-
változást és káreseményt jelent-
hetnek be, lekérdezhetik folyó-
számla egyenlegüket, vagy akár 
tájékozódhatnak árfolyam ada-
tokról és a kamatlábakról.

2010-ben előtérbe került a meg-
lévő portfólióban az ügyfeleink 
megtartása és jövedelmezőségük 
emelése, valamint a portfolióke-
zelés hatékonyságának növelé-
se is. Ennek érdekében a Lom-
bard Lízing Csoport két cége – a 
Lombard Lízing zrt. és a Lom-
bard finanszírozási zrt. – ösz-
szeolvadt, valamint felmértük 
az ügyfélkapcsolati igazgatóság 
folyamatainak hatékonyságát. A 
mérések eredményeként első lé-
pésben átalakítottuk személyes 
ügyfélszolgálatainkon a kész-
pénzkezelést. A Treasury devi-
za-pozíciójának pontosabb szá-
mítása érdekében felülvizsgál-
tuk a legfontosabb folyamatain-
kat, így a Treasury az időben ka-
pott információ révén eredmé-
nyesebben tudja kiküszöbölni a 
Lombard árfolyamkockázatait. 

A jogszabályi előírások változá-
sai ebben az évben komoly ki-
hívást jelentettek. Cégcsopor-
tunk csatlakozott a Banki Ma-
gatartási kódexhez, mely fo-
lyamatainkra is hatást gyako-
rolt, nagyobb hangsúlyt kapott 
az ügyféltájékoztatás minősé-
ge, dokumentálása. Erőtelje- 
sebben jelenítettük meg ügyfél-
dokumentumainkon devizában 
kifejezve ügyfélköveteléseinket.  
Call centerünkben aktualizál-
tuk, korszerűsítettük kommu-
nikációs skriptjeinket. Panasz-
kezelési rendszerünk, eljárás-
rendünk első évében már jól 
vizsgázott, az ügyfél jelzések 
alapján folyamatosan javítjuk 
portfoliókezelésünket. 

A fenti kihívások eredménye- 
ként az elmúlt év folyama-
tos változásokról szólt, és ez 
folytatódik a jövőben is. A 
kintlévőségkezelés és a port-
foliókezelés hatékonyságának 
emelése a 2011-es évben is a 
célkeresztben marad. A jövő-
ben megváltoztatjuk gépjármű-
ves portfóliónk felmondási in-
tézkedését, valamint a fedeze-

tek közé újabb elemet emelünk 
be. Portfoliókezelési fő folyama-
taink mérését tovább erősítjük, 
hiszen ez az alapja a hatékony 
folyamatmenedzsmentnek. Az 
egyedi írásbeli kommunikáció 
irányelveit, útmutatóit aktuali-
záljuk.
A makrogazdasági előrejelzések  
2011-re sem ígérik a piaci kör-
nyezet komolyabb fellendülé-
sét, ez talán 2013-ra érkezhet el 
hozzánk, addig is az említett fó-
kuszok állnak  igazgatóságunk 
feladatainak középpontjában.

Hódiné Bullás Mária
ügyfélkapcsolati igazgató 

Our Directorate managed more 
than 128 thousand contracts in 
2010. One of the key success 
factors of our work is focused 
customer management based 
on our experienced and reli-
able team of experts. Our staff 
working at the call center, in 
personal customer services, con-
tract management, receivables 
administration and insurance 
management are focused on 
providing high quality services 
to our Customers. All of our de-
velopment efforts and workflows 
are subordinated to this strategy.

in 2010, compared to the pre-
vious year, the growth in the 
number of customers facing 
difficulties due to the crisis 
stopped and stagnated at a man-
ageable level. This was partly 
owing to the efficient manage-
ment of outstanding receivables 
processes as well as the expan-
sion of the Extra help – Online  
customer service functions 
available at Lombard’s website. 
This platform makes it possible 
for customers to manage their 
contracts on-line. They can view 
the details of their contracts, at-

tach documents, or even request 
copies, submit amendment re-
quests, report changes in data 
or claims, download their cur-
rent account statement or search 
exchange rate and interest rate 
data.

One of our key objectives in 2010 
was to retain customers in the 
existing portfolio, improve their 
profitability and the efficiency of 
portfolio management. in order 
to achieve the aforementioned 
objectives, two members of the 
Lombard Lízing group, Lom-
bard Lízing zrt. and Lombard 
finanszírozási zrt. merged and 
we also assessed the efficiency of 
the processes of the Customer 
Relations Directorate. As a re-
sult of the assessment, as a first 
step, we transformed the cash 
management practices at our 
personal customer service offic-
es. in order to more accurately 
calculate the foreign exchange 
position of the Treasury, we re-
viewed our key processes as a re-
sult of which Treasury can now 
eliminate Lombard’s exchange 
rate risks more efficiently on the 
basis of the timely information. 

Legislative changes posed a se-
rious challenge in 2010. The 
group joined the Bank Code of 
Conduct that affected our proc-
esses placing emphasis on the 
quality and documentation of 
customer information. We high-
lighted the receivable amount 
expressed in foreign exchange in 
all customer documentation and 
correspondence. We updated 
the communication scripts used 
in the call center. Our complaint 
management system and proce-
dures proved a success already in 
the first year after their launch 
and we continued to improve 
our portfolio management proc-
esses on the basis of feedback 
from our customers. 

As a result of the aforemen-
tioned challenges, last year was 
full of changes that are expected 
to continue also into the future. 
The improvement of the efficien-
cy of receivables management 
and portfolio management will 
remain in the focus also in 2011. 
We intend to modify the termi-
nation procedures applicable to 
our vehicle portfolio and to in-
clude new elements among the 

collaterals. We wish to further 
enhance the measurement of 
our key portfolio management 
processes as this is the basis for 
efficient process management. 
We will update the principles 
and guidelines of written com-
munications.
The 2011 macroeconomic fore-
casts still do not promise a 
marked improvement in the 
market environment which is 
only expected to take place in 
2013. Until then the aforemen-
tioned key issues will remain in 
the focus of our attention.

Mrs. Hódi, Mária Bullás
Manager of the Client Relations 
Directorate

LOMBARD ÉVES JELENTÉS   ANNUAL REPORT   2010

üGyFéLKApCSOLATI IGAZGATÓSáG
CLIENT RELATIONS DIRECTORATE

PORTfóLiO DB

NUMBER Of ThE CONTRACT iN ThE PORTfOLiO



1918

LOMBARD ÉVES JELENTÉS   ANNUAL REPORT   2010

GAZDASáGI IGAZGATÓSáG
FINANCIAL DIRECTORATE

kONSzOLiDáLT MÉRLEg: ESzközök CONSOLiDATED BALANCE ShEET: ASSETS

ASSETS December 31, 2009 December 31, 2010

1. CASh AND CASh EqUiVALENTS 419 3,572
2. gOVERNMENT BONDS – –
3. RECEiVABLES fROM CREDiT iNSTiTUTiONS – –
4. LEASE RECEiVABLES, NET Of ALLOWANCE 275,546 243,453
5. SECURiTiES, iNCLUDiNg fixED-iNCOME SECURiTiES – –

6. ShARES AND OThER VARiABLE-yiELD SECURiTiES – –
7. EqUiTy iNVESTMENTS – –
8. EqUiTy iNVESTMENTS iN RELATED PARTiES 1,115 493
9. iNTANgiBLE ASSETS 465 561

10. TANgiBLE ASSETS 11,298 9,093
11. OWN ShARES – –
12. OThER ASSETS 6,369 5,927
13. PREPAyMENTS 21,949 23,526

TOTAL ASSETS 317,161 286,625
ShOWiNg SEPARATELy: − CURRENT ASSETS 104,329 96,054

− NON CURRENT ASSETS 190,883 167,045

ADATOk MiLLió fT-BAN DATA iN MiLLiON hUf

A bemutatott mérleg és eredménykimutatás az MSzSz (Magyar Számviteli Szabályok) szerint készült.
hAS Consolidated Balance Sheet, Profit and Loss Account (hungarian Accounting Standards).

ESzközök (AkTíVák) 2009. december 31. 2010. december 31.

1. PÉNzESzközök 419 3 572
2. áLLAMPAPíROk 0 0
3. hiTELiNTÉzETEkkEL SzEMBENi köVETELÉSEk 0 0
4. ügyfELEkkEL SzEMBENi köVETELÉSEk 275 546 243 453
5. hiTELViSzONyT MEgTESTESíTő ÉRTÉkPAPíROk, BELEÉRTVE  

A RögzíTETT kAMATTARTOzáSÚAkAT iS

0 0

6. RÉSzVÉNyEk ÉS MáS VáLTOzó hOzAMÚ ÉRTÉkPAPíROk 0 0
7. RÉSzVÉNyEk, RÉSzESEDÉSEk BEfEkTETÉSi CÉLRA 0 0
8. RÉSzVÉNyEk, RÉSzESEDÉSEk kAPCSOLT VáLLALkOzáSBAN 1 115 493
9. iMMATERiáLiS JAVAk 465 561

10. TáRgyi ESzközök 11 298 9 093
11. SAJáT RÉSzVÉNyEk 0 0
12. EgyÉB ESzközök 6 369 5 927
13. AkTíV iDőBELi ELhATáROLáSOk 21 949 23 526

ESzközök öSSzESEN 317 161 286 625
EBBőL: − fORgóESzközök 104 329 96 054

− BEfEkTETETT ESzközök 190 883 167 045
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GAZDASáGI IGAZGATÓSáG
FINANCIAL DIRECTORATE

kONSzOLiDáLT MÉRLEg: fORRáSOk CONSOLiDATED BALANCE ShEET: LiABiLiTiES

ADATOk MiLLió fT-BAN DATA iN MiLLiON hUf

fORR áSOk (PASSzíVák) 2009. december 31. 2010. december 31.

1. hiTELiNTÉzETEkkEL SzEMBENi köTELEzETTSÉgEk 288 874 264 749
2. ügyfELEkkEL SzEMBENi köTELEzETTSÉgEk 0 0
3. kiBOCSáTOTT ÉRTÉkPAPíROk MiATT fENNáLLó köTELEzETTSÉg 1 1
4. EgyÉB köTELEzETTSÉgEk 5 653 4 457
5. PASSzíV iDőBELi ELhATáROLáSOk 4 822 3 120
6. CÉLTARTALÉkOk 73 636
7. háTRASOROLT köTELEzETTSÉgEk 6 649 6 843
8. JEgyzETT TőkE 1 744 1 744
9. JEgyzETT, DE MÉg BE NEM fizETETT TőkE (−) 0 0

10. TőkETARTALÉk 656 656
11. áLTALáNOS TARTALÉk 0 0
12. EREDMÉNyTARTALÉk (+−) 8 664 8 098
13. LEköTöTT TARTALÉk 25 591
14. ÉRTÉkELÉSi TARTALÉk 0 0
15. MÉRLEg SzERiNTi EREDMÉNy (+−) 0 -4 270
16. LEáNyVáLLALATi SAJáT TőkE VáLTOzáS(+−) 0 0
17. kONSzOLiDáCió MiATTi VáLTOzáSOk (+−) 0 0
18. küLSő TAgOk RÉSzESEDÉSE 0 0

fORRáSOk öSSzESEN 317 161 286 625
EBBőL: – RöViD LEJáRATÚ köTELEzETTSÉgEk 81 656 100 349

– hOSSzÚ LEJáRATÚ köTELEzETTSÉgEk 219 521 175 701
– SAJáT TőkE 11 089 6 819

MÉRLEgEN kíVüLi köTELEzETTSÉgEk 19 182 31 017
1 függő köTELEzETTSÉgEk 5 571 4 632
2 BizTOS (JöVőBENi) köTELEzETTSÉgEk 13 611 26 385

1 MÉRLEgEN kíVüLi köVETELÉSEk 255 066 217 428

LiABiLiTiES December 31, 2009 December 31, 2010

1. LiABiLiTiES TO CREDiT iNSTiTUTiONS 288,874 264,749
2. LiABiLiTiES TO CUSTOMERS – –
3. LiABiLiTiES fROM iSSUED SECURiTiES 1 1
4. OThER LiABiLiTiES 5,653 4,457
5. ACCRUALS 4,822 3,120
6. PROViSiON 73 636
7. SUBORDiNATED DEBTS 6,649 6,843
8. ShARE CAPiTAL 1,744 1,744
9. UNPAiD iSSUED CAPiTAL (−) – –

10. CAPiTAL RESERVE 656 656
11. gENERAL RESERVE – –
12. PROfiT RESERVE (+−) 8,664 8,098
13. TiED-UP RESERVE 25 591
14. REVALUATiON RESERVE – –
15. PROfiT OR LOSS fOR ThE yEAR (+−) – -4,270
16. ChANgES iN EqUiTy Of SUBSiDiERS (+−) – –
17. ChANgES DUE TO ThE CONSOLiDATiON (+−) – –
18. MiNORiTy iNTEREST – –

TOTAL LiABiLiTES 317,161 286,625
ShOWiNg SEPARATELy: – ShORT-TERM LiABiLiTiES 81,656 100,349

– LONg-TERM LiABiLiTiES 219,521 175,701
– ShAREhOLDERS` EqUiTy 11,089 6,819

Off-BALANCE ShEET LiABiLiTiES 19,182 31,017
1. CONTigENT LiABiLiTiES 5,571 4,632
2. fUTURE LiABiLiTiES 13,611 26,385

1 Off-BALANCE ShEET RECEiVABLES 255,066 217,428
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GAZDASáGI IGAZGATÓSáG
FINANCIAL DIRECTORATE

kONSzOLiDáLT EREDMÉNykiMUTATáS CONSOLiDATED PROfiT AND LOSS ACCOUNT

ADATOk MiLLió fT-BAN DATA iN MiLLiON hUf

EREDMÉNykiMUTATáS 2009. december 31. 2010. december 31.

1. kAPOTT kAMATOk ÉS kAMAT JELLEgű BEVÉTELEk 26 216 22 174
2. fizETETT kAMATOk ÉS kAMAT JELLEgű RáfORDíTáSOk 4 077 3 203

kAMATküLöNBözET (1−2) 22 139 18 971
3. BEVÉTELEk ÉRTÉkPAPíROkBóL 0 0
4. kAPOTT (JáRó) JUTALÉk- ÉS DíJBEVÉTELEk 2 830 2 504
5. fizETETT (fizETENDő) JUTALÉk- ÉS DíJRáfORDíTáSOk 7 656 5 733
6. PÉNzügyi MűVELETEk NETTó EREDMÉNyE 6 611 3 415
7. EgyÉB BEVÉTELEk üzLETi TEVÉkENySÉgBőL 48 967 41 294
8. áLTALáNOS igAzgATáSi köLTSÉgEk 9 528 8 848
9. ÉRTÉkCSökkENÉSi LEíRáS 3 072 3 178

10. EgyÉB RáfORDíTáSOk üzLETi TEVÉkENySÉgBőL 47 680 40 344
11. ÉRTÉkVESzTÉS köVETELÉSEk UTáN ÉS kOCkázATi CÉLTARTALÉk- 

kÉPzÉS A függő ÉS BizTOS (JöVőBENi) köTELEzETTSÉgEkRE

14 912 16 322

12. ÉRTÉkVESzTÉS ViSSzAíRáSA A köVETELÉSEk UTáN ÉS kOCkázATi  

CÉLTARTALÉk fELhASzNáLáSA A függő ÉS BizTOS (JöVőBENi)  

köTELEzETTSÉgEkRE

4 276 3 915

13. ÉRTÉkVESzTÉS A BEfEkTETÉSi CÉLÚ, hiTELViSzONyT MEgTESTESíTő 

ÉRTÉkPAPíROk, kAPCSOLT- ÉS EgyÉB RÉSzESEDÉSi ViSzONyBAN LÉVő 

VáLLALkOzáSBAN VALó RÉSzVÉNyEk, RÉSzESEDÉSEk UTáN

0 0

14. ÉRTÉkVESzTÉS ViSSzAíRáSA A BEfEkTETÉSi CÉLÚ, hiTELViSzONyT 

MEgTESTESíTő ÉRTÉkPAPíROk, kAPCSOLT- ÉS EgyÉB RÉSzESEDÉSi 

ViSzONyBAN LÉVő VáLLALkOzáSBAN VALó RÉSzVÉNyEk, 

RÉSzESEDÉSEk UTáN

0 0

15. SzOkáSOS (üzLETi) TEVÉkENySÉg EREDMÉNyE 1 975 -4 326
EBBőL: − PÉNzügyi BEfEkTETÉSi SzOLgáLTATáS EREDMÉNyE -2 026 -7 745

− NEM PÉNzügyi ÉS BEfEkTETÉSi SzOLgáLTATáS 

EREDMÉNyE

4 001 3 419

16. RENDkíVüLi BEVÉTELEk 69 71
17. RENDkíVüLi RáfORDíTáSOk 5 12
18. RENDkíVüLi EREDMÉNy (16−17) 64 59
19. ADózáS ELőTTi EREDMÉNy (+−15+−18) 2 039 -4 267
20. ADófizETÉSi köTELEzETTSÉg 1 200 3
21. ADózOTT EREDMÉNy (+−19−20) 839 -4 270
22. áLTALáNOS TARTALÉkkÉPzÉS, fELhASzNáLáS (+−) 0 0
23. EREDMÉNyTARTALÉk igÉNyBEVÉTELE OSzTALÉkRA, RÉSzESEDÉSRE 142 0

24. JóVáhAgyOTT OSzTALÉk ÉS RÉSzESEDÉS 981 0
MÉRLEg SzERiNTi EREDMÉNy (+−21−+22+−23+−24−25) 0 -4 270

RESULTS December 31, 2009 December 31, 2010

1. iNTEREST iNCOME 26,216 22,174
2. iNTEREST ExPENSE 4,077 3,203

iNTEREST MARgiN (1−2) 22,139 18,971
3. iNCOME fROM SECURiTiES – –
4. COMMiSSiON iNCOME 2,830 2,504
5. COMMiSSiON ExPENSE 7,656 5,733
6. fiNANCiAL RESULT 6,611 3,415
7. OThER iNCOME 48,967 41,294
8. OPERATiNg ExPENSE 9,528 8,848
9. DEPRECiATiON AND AMORTizATiON 3,072 3,178

10. OThER ExPENSES 47,680 40,344
11. PROViSiON fOR RECEiVABLES, CONTigENT AND fUTURE LiABiLiTiES 14,912 16,322

12. RELEASE Of ALLOWANCE fOR RECEiVABLES, CONTiNgENT  

AND fUTURE LiABiLiTiES

4,276 3,915

13. PROViSiON fOR NON-CURRENT SECURiTiES, ShARES  

AND PARTiCiPATiONS iN AffiLiATED COMPANiES

– –

14. REVERSAL Of ALLOWANCE fOR NON-CURRENT SECURiTiES,  

ShARES AND PARTiCiPATiONS iN AffiLiATED COMPANiES

– –

15. OPERATiNg RESULT 1,975 -4,326
ShOWiNg SEPARATELy: − PROfiT OR LOSS ON fiNANCiAL AND

iNVESTMENT SERViCES

-2,026 -7,745

− PROfiT OR LOSS ON OThER ThAN fiNANCiAL 

AND iNVESTMENT SERViCES

4,001 3,419

16. ExTRAORDiNARy iNCOME 69 71
17. ExTRAORDiNARy ExPENSE 5 12
18. ExTRAORDiNARy RESULT (16−17) 64 59
19. iNCOME BEfORE TAxES (+−15+−18) 2,039 -4,267
20. CORPORATE TAx 1,200 3
21. iNCOME AfTER TAxES (+−19−20) 839 -4,270
22. gENERAL RESERVE (+−) – –
23. USE fROM ThE PROfiT RESERVE fOR DiViDENDS  

AND PROfiT-ShARiNg

142 –

24. DiViDEND AND PROfiT-ShARiNg PAyABLE 981 –
PROfiT OR LOSS fOR ThE yEAR (+−21−+22+−23+−24−25) 0 -4,270
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Társaságunk menedzsmentje ak- 
tív társadalmi szerepvállalás mel-
lett kötelezte el magát. Évről-évre 
a gazdasági életben betöltött po-
zíciónkhoz méltóan igyekszünk 
a dél-alföldi régió társadalmi és 
kulturális értékeinek megőrzését, 
fejlesztését segíteni.
2010-ben ezen szerepvállalás 
leghangsúlyosabb eleme a sze-
gedi és hazai sportélet kiváló-
ságának a Pick Szeged kézi-
labdacsapatának támogatása.  
Tíz éve kiemelt támogatói va-
gyunk az egyesületnek, büszkék 
vagyunk arra, hogy 2010-ben a 
Magyar kupán és a bajnokság-
ban is 2. helyezést értek el! To-
vábbra is szurkolunk a csapat si-
kereiért!
Társaságunk ezeken kívül 2010-
ben az alábbi alapítványoknak 
és szervezeteknek segítette mun-
káját:
•	Szegedi	Szabadtéri	Játékok
•	Szegedi	Nemzeti	Színház
•	Szeged	Első	Lions	Club
•	Szegedi	Vitorlás	Egylet
•	Magyar	Jogász	Egylet	 

Csongrád Megyei Szervezete
•	Universitas-Szeged	 

Nonprofit kft.
•	Mediált	Tanulásért	Alapítvány.

2010-ben a humánerőforrás  te-
rület kiemelt feladata volt, hogy 
az üzleti eredmények eléréséhez 
erős partnerként együttműköd-
ve kreatív, új megoldásokkal és 
fejlesztésekkel nyújtson támoga-
tást. A humánerőforrás straté- 
giának továbbra is meghatáro-
zó eleme az üzleti és támogató 
területeken dolgozó munkatár-
sak megtartása, a képzettségük 
és szakmai tapasztalatuk alap-
ján kiválasztott új munkatársak 
integrálása a szervezetbe, fejlesz-
tésük folyamatos biztosítása és a 
velük való hosszú távú együtt-
működés kialakítása. 
A dolgozókkal szembeni társa-
dalmi felelősségvállalásunk a 
következőkben nyílvánul meg: 
dolgozói rendezvények, dolgozói 
érdekképviseleti fórumok mű-
ködésének biztosítása, pályakez-
dő diplomások foglalkoztatása, 
a teljesítmények értékelése és el-
ismerése, oktatás, képzés, jutta-
tások nyújtása, korszerű és szín-
vonalas munkafeltételek megte-
remtése.

The management of the com-
pany has committed to an active 
social role. We have been aspir-
ing to help protect and develop 
social and cultural values in the 
Southern Plains region in line 
with our economic position year 
after year.
in 2010, supporting the Pick 
Szeged handball Team, an 
outstanding representative of 
sports in Szeged and hungary, 
was the most important com-
ponent of our corporate social 
responsibility. We have acted as 
a key sponsor of the team for ten 
years and are proud that they 
won silver medal in both the 
championship and the hungar-
ian Cup in 2010. We continue 
to cross our fingers for their suc-
cess.
The Company contributed to 
the work of the following foun-
dations and organisations in 
2010:
•	Szeged Open-Air festival
•	National Theatre of Szeged
•	first Lions Club of Szeged
•	Szeged	Yachting	Club
•	The	Csongrád	county	arm	of	

the Association of hungarian 
Lawyers

•	Universitas-Szeged  
Nonprofit kft.

•	Foundation	for	Mediated	
Learning.

The main responsibility of our 
human Resources function in-
volved acting as a strong partner 
to support our goals in busi-
ness by offering new creative 
solutions and developments in 
2010. Retaining staff in business 
and support areas, integrating 
into the organisation new em-
ployees selected on the basis of 
qualifications and professional 
experience, ensuring continuous 
development for and establish-
ing long term cooperation with 
members of the organisation 
have continued to be key aspects 
of our hR strategy. 
Our corporate social responsi-
bility for employees manifests 
itself through employee events, 
ensuring the operation of em-
ployee interest advocacy forums, 
employing degree holders start-
ing their career, evaluating and 
recognising performance, edu-
cation, training, providing ben-
efits and creating modern, high 
quality job conditions.

TáRSADALMI SZEREpVáLLALáS
CORpORATE SOCIAL RESpONSIBILITy

ThEOPhiL
gRABAND
 

ELNök, VR-LEASiNg Ag,  

igAzgATóTANáCS ELNökE

ChiEf ExECUTiVE OffiCER,  

VR-LEASiNg Ag,  

ChAiRMAN Of ThE BOARD  

Of DiRECTORS

DOMONkOS
ANDRáS

TAg, LOMBARD LíziNg zRT.,  

VEzÉRigAzgATó

MEMBER, LOMBARD LíziNg zRT., 

ChiEf ExECUTiVE OffiCER

CSiCSáky
PÉTER

TAg, MAgyAR  

TAkARÉkSzöVETkEzETi  

BANk zRT., ELNök

MEMBER, MAgyAR  

TAkARÉkSzöVETkEzETi  

BANk zRT., ChAiRMAN

PETER
DiECkMANN

TAg, VR-LEASiNg Ag,  

igAzgATóSági TAg

MEMBER, VR-LEASiNg Ag,  

BOARD MEMBER

CSákáNy
ERNő

 TAg, LOMBARD LíziNg zRT.,  

VEzÉRigAzgATói TANáCSADó

MEMBER, LOMBARD LíziNg zRT., 

ADViSOR TO ThE CEO

MANfRED
WOLf

TAg, VB-LEASiNg 

iNTERNATiONAL hOLDiNg 

gMBh, ügyVEzETő

MEMBER, VB-LEASiNg 

iNTERNATiONAL hOLDiNg 

gMBh, MANAgiNg DiRECTOR

hARALD
BRAUNSChUh
 

ELNök, VR-LEASiNg Ag,  

MiDDLE OffiCE ügyVEzETő

 ChAiRMAN, VR-LEASiNg Ag,  

MiDDLE OffiCE MANAgiNg 

DiRECTOR

DR. hUNyA
MikLóS

 TAg, ENDRőD ÉS ViDÉkE  

TAkARÉkSzöVETkEzET,  

ügyVEzETő

MEMBER, ENDRőD ÉS ViDÉkE  

TAkARÉkSzöVETkEzET, 

MANAgiNg DiRECTOR

hAUkE
kAhLCkE

TAg, VR fACTOREM gMBh, 

ügyVEzETő

TAg, VR fACTOREM gMBh, 

MANAgiNg DiRECTOR

iLLÉS
zOLTáN

 TAg, DUNA  

TAkARÉkSzöVETkEzET,  

ügyVEzETő

MEMBER, DUNA  

TAkARÉkSzöVETkEzET, 

MANAgiNg DiRECTOR

WERNER 
ziMMERMANN

TAg, VB-LEASiNg 

iNTERNATiONAL hOLDiNg 

gMBh, ügyVEzETő

MEMBER, VB-LEASiNg 

iNTERNATiONAL hOLDiNg 

gMBh, MANAgiNg DiRECTOR

igAzgATóSág TAgJAi
BOARD Of DiRECTORS

fELügyELő BizOTTSág TAgJAi
SUPERViSORy BOARD
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SzEgEDi közPONT

Cím: 6720 Szeged, Somogyi u. 19. 

Tel.: 62/564-700  fax: 62/564-760 

E-mail: secretary@szeged.lombard.hu 

BÉkÉSCSABAi iRODA 

Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 7. 

Tel.: 66/530-680  fax: 66/449-219 

E-mail: bcs.lombard@globonet.hu 

BUDAPESTi iRODA

Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83. 

Tel.: 1/412-2340  fax: 1/412-0120 

E-mail: iroda@budapest.lombard.hu 

DEBRECENi iRODA 

Cím: 4025 Debrecen, iparkamara u. 2. 

Tel.: 52/521-670  fax: 52/521-671 

E-mail: iroda@debrecen.lombard.hu 

EgRi iRODA 

Cím: 3300 Eger, Vörösmarty u. 1-3. 

Tel.: 36/518-124  fax: 36/322-379 

E-mail: iroda@eger.lombard.hu 

győRi iRODA

Cím: 9022 győr, Bajcsy zs. u. 52/b.

Tel.: 96/317-284  fax: 96/317-822 

E-mail: iroda@gyor.lombard.hu 

kAPOSVáRi iRODA

Cím: 7400 kaposvár, Petőfi u. 5.

Tel.: 82/511-822  fax: 82/411-010 

E-mail: iroda@kaposvar.lombard.hu 

kECSkEMÉTi iRODA

Cím: 6000 kecskemét, Csányi u. 1-3.

Tel.: 76/481-870  fax: 76/497-663 

E-mail: iroda@kecskemet.lombard.hu 

MiSkOLCi iRODA 

Cím: 3525 Miskolc, Nagy imre u. 11. 

Tel.: 46/505-072  fax: 46/505-073 

E-mail: mc_lombard@axelero.hu

PÉCSi iRODA

Cím: 7622 Pécs, király u. 66.

Tel.: 72/515-712  fax: 72/215-972 

E-mail: iroda@pecs.lombard.hu 

SzÉkESfEhÉRVáRi iRODA

Cím: 8000 Székesfehérvár, kégl gy. u. 6. 

Tel.: 22/379-530  fax: 22/379-664 

E-mail: iroda@szfvar.lombard.hu 

SzOLNOki iRODA

Cím: 5000 Szolnok, Mészáros Lőrinc u. 18. 

Tel.: 56/515-203  fax: 56/376-388 

E-mail: iroda@szolnok.lombard.hu

SzOMBAThELyi iRODA 

Cím: 9700 Szombathely, kőszegi u. 26. 

Tel.: 94/510-265  fax: 94/329-504 

E-mail: kepviselet@szombathely.lombard.hu 

VESzPRÉMi iRODA 

Cím: 8200 Veszprém, kádártai út 27. 

Tel.: 88/560-348  fax: 88/444-630 

E-mail: iroda@veszprem.lombard.hu 

zALAEgERSzEgi iRODA 

Cím: 8900 zalaegerszeg, Tompai u. 1-3. fszt. 7.

Tel.: 92/510-895  fax: 92/313-577 

E-mail: iroda@egerszeg.lombard.hu

BUDAöRSi TELEPhELy

Cím: 2040 Budaörs, Sport u. 6.  

(Auchan, ikEA mellett)

Tel.: 23/428-858  fax: 23/428-857

budaors@budapest.lombard.hu

LAJOSMizSEi TELEPhELy

Cím: 6050 Lajosmizse Pf. 150

(kecskemét M5 autópálya 74-es km  

szelvény, kecskemét észak csomópont)

Tel.: 30/565-9357

lombardtgk@gmail.com

LOMBARD IRODáK
LOMBARD OFFICES

TELEpHELyEK
SITES

felelős kiadó: Lombard Lízing zrt.  grafikai tervezés: Durst Norbert – Plus-gratis kft.  fotók: Lombard archívum




