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Az OTP Bank Nyrt. tőkepozíció-vizsgálatra vonatkozó eredménye 
 

Az OTP Bank Nyrt. tudomásul veszi az Európai Bankhatóság (EBA) és a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete által a mai napon közzétett, tőkepozíció-vizsgálatra vonatkozó közleményt, mely az OTP 
Bank Nyrt.-re az alábbiakban részletezett eredményt mutatja.  

Az EBA által javasolt tőkepozíció-vizsgálatot a Tanács 2011. október 26-án hagyta jóvá. Az EBA által 
a vizsgálathoz kiadott ajánlás (Ajánlás) megköveteli a bankoktól, hogy a jelenlegi piaci áron számított 
a szuverén kockázati kitettségekre képezzenek meg egy tőkepuffert. Az Ajánlás előírja továbbá, hogy 
a puffert úgy alakítsák ki, hogy 2012. június végére ennek figyelembe vételével az elsődleges alapvető 
tőkemutató (Core Tier1) elérje a 9%-ot. Az esetleges tőkehiány megállapítására a 2011. szeptemberi 
adatok alapján került sor. A szuverén tőkepuffer mértékének felülvizsgálatára, újraszámítására nem 
fog sor kerülni. 
 
Európa 71 bankja, köztük az OTP Bank Nyrt. vett részt abban a tőkepozíció-vizsgálatban, melynek 
célja az volt, hogy kivételes és ideiglenes tőkepuffer képződjön, válaszul a jelenlegi kedvezőtlen piaci 
környezet okozta szuverén kockázati kitettségekkel és a reziduális kockázattal kapcsolatos piaci 
aggodalmakra. A puffert nem azzal a céllal kell megképezni, hogy az fedezze a szuverén kockázati 
kitettségekből származó veszteségeket, hanem azért, hogy biztosítsa a piacokat arról, hogy a bankok 
képesek a különböző sokkhatásoknak ellenállni, és közben megfelelő nagyságú tőkeszintet 
fenntartani. 
 
Az EBA által, a nemzeti felügyeletek közreműködésével lefolytatott tőkepozíció-vizsgálat az alábbi 
eredményt hozta: 
 
A jelenlegi piaci árakat tükrözve, az eladásra szánt szuverén eszköz-portfolió prudenciális 
filtereinek figyelembe vétele nélkül, illetve a lejáratig tartott szuverén kitettségek, valamint 
hitel- és követelés portfolió prudens értékelését követően, az OTP Bank Nyrt. teljesíti a 9%-os 
elsődleges alapvető tőkemutatót.  
 
A tőkepozíció-vizsgálat módszertanát az EBA már a nyilvánosságra hozatalát megelőzően kidolgozta, 
hogy biztosítsa az egységességet a vizsgálatban résztvevő, az európai bankrendszer részét képező 
bankok között. 
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