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Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen 
dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a 
Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be 
nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen Alaptájékoztató egy dokumentumban 
tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a 
kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek formátumát. 
 
 
 
 

A kiegészítés dátuma: 2012. november 20. 
 
 
 
 

Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. 
november 23-án kelt PSZÁF H-KE-III-609/2012. számú határozatával engedélyezte. 
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Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék  
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint 
kibocsátó az 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű, OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi 
Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. augusztus 1-jén kelt PSZÁF H-KE-III-341/2012. számú 
határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 
 
1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2012. november 19-én rendkívüli tájékoztatást jelentetett meg a 

“Holocaust Victims of Bank Theft” felperesek által – más alperesek mellett – az OTP Bank Nyrt. 
alperes ellen indított perrel kapcsolatban, az Alaptájékoztató II./13.5. fejezete az alábbiról: 

 
„13.5. Bírósági és választottbírósági eljárások 
 
A 2012. június 30-ig a Kibocsátóval szemben különféle kárigények kerültek bejelentésre és különböző 
jogi eljárások folytak, melyek jellegük alapján a rendes üzletmenethez tartoznak. A Kibocsátó 
megítélése szerint a vele szemben támasztott igények és peresített követelések nem érintik lényegesen 
pénzügyi helyzetét, jövőbeli működési eredményét vagy cash-flow-ját. A Kibocsátó legjobb tudása 
szerint prognosztizálja ezen eljárások végső kimenetelét, s ennek eredményeképpen a peres jogviták 
miatt megképzett céltartalék összege 2012. június 30-án 422,42 millió HUF volt. A Kibocsátó ellen 
indult peres eljárások perértéke 994,63 millió HUF, 7,57 millió EUR és 45.858,00 millió USD, míg a 
Kibocsátó által indított peres eljárások esetében ez az érték 1.313,66 millió HUF volt 2012. június 30-
án. 
 
A Kibocsátó továbbá kijelenti, hogy a Holocaust Victims of Bank Theft felperesek által OTP Bank 
Nyrt. ellen indított peres eljárás kivételével nincsen olyan kormányzati, bírósági illetve 
választottbírósági jogvita folyamatban, mind a Kibocsátó, mind az OTP Csoport szintjén a jelen 
tájékoztató aláírását megelőző 12 hónapban, amely lényeges hatást gyakorolhatna a Kibocsátó vagy az 
OTP Csoport pénzügyi helyzetére, profitabilitására.  
 
Holocaust Victims of Bank Theft által indított eljárás 
Felperesek kereseti kérelme alapján az alperesként megjelölt – Kibocsátó, Magyar Nemzeti Bank, Erste 
Bank Group, MKB Bayerische Landesbank, Credit Anstalt Bank – és a felperesek által később 
megjelölendő bankok részt vettek az 1944-es népirtásban vagyonelvétellel, segítették a népirtást a 
vagyonelvétellel, illetve jogalap nélkül gazdagodtak. A felperesek a pertárgy értékét 1944. évi értéken 2 
milliárd USD összegben határozták meg. A Kibocsátó, amely 1949-ben jogelőd nélkül jött létre, 
beadványt terjesztett elő az eljáró bírósághoz (US District Court, Northern District of Illinois) az 
eljárásra irányadó jogszabályok által meghatározott határidőn belül, melyben indítványozta a per vele 
szemben történő megszüntetését elsődlegesen a joghatóság és hatáskör hiányára való hivatkozással, 
ennek elutasítása esetén a követelés elévülése miatt. Az első fokú bíróság az alperesek pergátló 
kifogásait elutasította és elrendelte a per érdemi tárgyalását, ezen végzés ellen a Kibocsátó fellebbezést 
nyújtott be. Az Egyesült Államok Szövetségi Fellebbviteli Bírósága (Hetedik Körzet, Chicago) helyt 
adott az OTP Bank Nyrt. kérelmének és utasította az első fokú szövetségi bíróságot arra, hogy a pert 
szüntesse meg az OTP Bank Nyrt.-vel szemben, mert a bíróság nem rendelkezik hatáskörrel. A jogvita 
eredménye, ami jelen fázisban nem jelezhető előre, valószínűleg nem lesz lényeges pénzügyi kihatással 
a Kibocsátóra vagy az OTP Csoportra.” 
 
az alábbira változik: 
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„13.5. Bírósági és választottbírósági eljárások 
 
A 2012. június 30-ig a Kibocsátóval szemben különféle kárigények kerültek bejelentésre és különböző 
jogi eljárások folytak, melyek jellegük alapján a rendes üzletmenethez tartoznak. A Kibocsátó 
megítélése szerint a vele szemben támasztott igények és peresített követelések nem érintik lényegesen 
pénzügyi helyzetét, jövőbeli működési eredményét vagy cash-flow-ját. A Kibocsátó legjobb tudása 
szerint prognosztizálja ezen eljárások végső kimenetelét, s ennek eredményeképpen a peres jogviták 
miatt megképzett céltartalék összege 2012. június 30-án 422,42 millió HUF volt. A Kibocsátó ellen 
indult peres eljárások perértéke 994,63 millió HUF, 7,57 millió EUR és 45.858,00 millió USD, míg a 
Kibocsátó által indított peres eljárások esetében ez az érték 1.313,66 millió HUF volt 2012. június 30-
án. 
 
A Kibocsátó továbbá kijelenti, hogy nincsen olyan kormányzati, bírósági illetve választottbírósági 
jogvita folyamatban, mind a Kibocsátó, mind az OTP Csoport szintjén a jelen tájékoztató aláírását 
megelőző 12 hónapban, amely lényeges hatást gyakorolhatna a Kibocsátó vagy az OTP Csoport 
pénzügyi helyzetére, profitabilitására.”  
 
2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2012. november 15-én az alábbi közzétételeket jelentette meg: 

„Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló – 2012. első kilenc havi eredmény”, „Az 
Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített egyedi 
szűkített beszámoló a 2012. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről” – az Alaptájékoztató 
II./17. fejezete az alábbiról: 

 
„17. Megtekinthető Dokumentumok 
 
A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen 
Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a PSZÁF-hoz 
benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.  

 
 Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya;  
 Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal. (A 
Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i 
konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált 
eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős 
számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.);  

 Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal. (A 
Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2010. december 31-i 
konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált 
eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős 
számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); és  

 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első negyedéves eredmény és az 
Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről); 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a 2011. első féléves eredményről (a 2011. első féléves 
eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 
szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. június 30-ával zárult félévről); 

 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első kilenc havi eredmény és az 
Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről); 

 Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2011. évi eredményről; 
 Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. december 31-ével 
zárult évről; 
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 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai; 
 Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Éves Jelentése; 
 Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói; 
 Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; 
 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2012. első negyedéves eredmény; 
 Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2012. március 31-ével zárult 
negyedévről; 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés - 2012. első féléves eredmény; 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2012. június 30-ával zárult félévről. 
 
A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők és a 
Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.” 
 
az alábbira változik: 
 
„17. Megtekinthető Dokumentumok 
 
A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen 
Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy a PSZÁF-hoz 
benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők.  

 
 Az OTP Bank Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya;  
 Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2009. december 31-i fordulónappal. (A 
Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2009. december 31-i 
konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált 
eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős 
számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.);  

 Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok szerint elkészített konszolidált beszámolója, 2010. december 31-i fordulónappal. (A 
Beszámoló tartalmazza a Független Könyvvizsgálói Jelentést, a 2010. december 31-i 
konszolidált mérleget, és ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált 
eredménykimutatást, sajáttőke változás kimutatást, cash flow kimutatást, valamint a jelentős 
számviteli politikák összefoglalását, és egyéb magyarázó megjegyzéseket.); és  

 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első negyedéves eredmény és az 
Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. március 31-ével zárult negyedévről); 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentése a 2011. első féléves eredményről (a 2011. első féléves 
eredmény és az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 
szerint készített nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. június 30-ával zárult félévről); 

 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója (a 2011. első kilenc havi eredmény és az 
Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
nem konszolidált szűkített beszámoló a 2011. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről); 

 Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2011. évi eredményről; 
 Az OTP Bank Nyrt. az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint készített nem konszolidált szűkített beszámolója a 2011. december 31-ével 
zárult évről; 

 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésének határozatai; 
 Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Éves Jelentése; 
 Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói; 
 Az OTP Bank Nyrt. 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése; 
 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2012. első negyedéves eredmény; 
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 Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2012. március 31-ével zárult 
negyedévről; 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés - 2012. első féléves eredmény; 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2012. június 30-ával zárult félévről. 
 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló – 2012. első kilenc havi eredmény; 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2012. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről. 
 
A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők és a 
Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.” 
 
 
Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. 
 
 
 
 
FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 
Az Alaptájékoztató 3. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel. 
 
A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása 
szerint készített jelen Alaptájékoztató 3. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, 
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó 
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, 
amelyek befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz 
félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés 
megalapozott megítélését veszélyezteti. 
 
 
 
Budapest, 2012. november 20. 
 
 
 

  
OTP Bank Nyrt. 

 


