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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: 2014. április 30. 
 
 
 
 

Az Alaptájékoztató 6. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2014. május 8-án kelt  
H-KE-III-358/2014. 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 OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű 
Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. július 30-án kelt PSZÁF H-KE-III-526/2013. számú 
határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 
 
1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2014. április 24-én az alábbi közzétételeket jelentette meg: (i) 

“Rendkívüli Tájékoztatás – GIRO részvénycsomag eladása”; (ii) “Rendkívüli Tájékoztatás – 
Lezárult az OTP csoport horvátországi bankvásárlási tranzakciója” az Alaptájékoztató II. 
Regisztrációs Okmány fejezet 7.2. pontjában szereplő táblázat alatti szöveg az alábbiról:  
 

„2014. január 31-én az OTP banka Hrvatska megállapodást írt alá Zágrábban az olasz Banco Popolare 
bankcsoport által annak horvátországi leánybankjában tulajdonolt 98,37%-os tulajdonrészének 
megvásárlásáról. A vételár 106.977.375 HRK volt. 
 
A Kibocsátó irányítási-tulajdonlási szempontból nem függ az OTP Csoport más tagjától. Azon OTP 
Csoport tagok, melyek üzleti tevékenysége a Kibocsátó működési, gazdasági, illetve pénzügyi 
eredményét jelentősen befolyásolják a magyarországi operáció terén az OTP Jelzálogbank Zrt., OTP 
Lakástakarékpénztár Zrt., OTP Faktoring Zrt., a külföldi leányvállalatok közül pedig a következők: 
DSK Bank EAD (Bulgária), OTP banka Hrvatska d.d. (Horvátország), OTP Bank Romania S.A. 
(Románia), OTP banka Srbija a.d. (Szerbia), OTP Banka Slovensko a.s. (Szlovákia), CJSC OTP Bank 
(Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegró) és OAO OTP Bank (Oroszország).” 
 
az alábbira változik: 
 
„Az OTP Bank 2014. április 16-án adásvételi szerződést kötött a Magyar Nemzeti Bankkal a 
tulajdonában lévő GIRO Zrt. részvénycsomag eladására vonatkozóan. A vevő a részvénycsomag 
vételárát 2014. április 18-án fizette meg a Bank számára. A részvények 2014. április 24-én kerültek 
átadásra, amely napon a részesedés tulajdonjoga átszállt a Magyar Nemzeti Bankra. 

 
„A vételár kiegyenlítésével 2014. április 24-én lezárult az OTP Csoport horvátországi bankvásárlási 
tranzakciója. Az OTP banka Hrvatska d.d. (OBH) 2014. január 31-én írta alá a horvátországi Banco 
Popolare Croatia d.d. 98,37%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó részvény adás-vételi 
szerződést. A tranzakció engedélyezéséhez szükséges kérelmek benyújtását követően a Horvát Nemzeti 
Bank (HNB) 2014. április 18-i ülésén hagyta jóvá az OBH befolyásoló részesedés szerzését, mellyel az 
OTP Bank a tranzakció zárásához szükséges utolsó engedélyt is megszerezte. 
Az akvizícióval az OBH elsősorban észak-horvátországi, zágrábi és szlavóniai pozícióit erősíti, 
különösen a lakossági hitelezési területen. A mintegy 107 millió HRK (106.977.375 HRK, 0,37 P/BV) 
vételár megfizetését követően az OTP Csoport 440 ezer ügyfelet szolgál ki Horvátországban, az ATM-
ek száma meghaladja a 250-et, a fiókhálózat pedig 33 egységgel, 130-ra bővült. 
 
A Kibocsátó irányítási-tulajdonlási szempontból nem függ az OTP Csoport más tagjától. Azon OTP 
Csoport tagok, melyek üzleti tevékenysége a Kibocsátó működési, gazdasági, illetve pénzügyi 
eredményét jelentősen befolyásolják a magyarországi operáció terén az OTP Jelzálogbank Zrt., OTP 
Lakástakarékpénztár Zrt., OTP Faktoring Zrt., a külföldi leányvállalatok közül pedig a következők: 
DSK Bank EAD (Bulgária), OTP banka Hrvatska d.d. (Horvátország), OTP Bank Romania S.A. 
(Románia), OTP banka Srbija a.d. (Szerbia), OTP Banka Slovensko a.s. (Szlovákia), CJSC OTP Bank 
(Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegró) és OAO OTP Bank (Oroszország).” 
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2. Az OTP Bank Nyrt. 2014. április 25-én megtartott 2014. évi rendes közgyűlésén a Közgyűlés a 
Társaság 2014. évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves beszámolójának, 
valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára könyvvizsgáló szervezetként a 
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c.) 
választotta meg a 2014. május 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időtartamra. Ezért az 
Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK pontja 
az alábbiról: 

 
„2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK 
 
A Kibocsátó könyvvizsgálójának neve és címe a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszakban:  
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c., cégjegyzékszáma: 01-09-071057 
 
A könyvvizsgálatért felelős személy:  
dr. Hruby Attila (könyvvizsgálói igazolvány-száma: 007118).  
 
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. korlátozás nélküli véleménnyel látta el a Kibocsátó 
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint (IFRS) készült konszolidált 2012. évre vonatkozó 
pénzügyi kimutatásait 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 66. § (3) bekezdése 
alapján a Társaság 2013. évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves beszámolójának, 
valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló 
szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 
84/c.) választja meg a 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés 
hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként dr. Hruby Attila, 007118 számon bejegyzett 
könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen 
kizárja dr. Hruby Attila, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés 
hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős 
személy kijelöléséhez. 
 
A Könyvvizsgálónak semmilyen lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban.” 
 
az alábbira változik: 
 
„2. BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK 
 
A Kibocsátó könyvvizsgálójának neve és címe a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszakban:  
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 84/c., cégjegyzékszáma: 01-09-071057 
 
A könyvvizsgálatért felelős személy:  
dr. Hruby Attila (könyvvizsgálói igazolvány-száma: 007118).  
 
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. korlátozás nélküli véleménnyel látta el a Kibocsátó 
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint (IFRS) készült konszolidált 2013. évre vonatkozó 
pénzügyi kimutatásait. 
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A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 152. § (3) 
bekezdése alapján a Társaság 2014. évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves 
beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés 
könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, 
Dózsa Gy. út. 84/c.) választja meg a 2014. május 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időtartamra.  
A Közgyűlés hozzájárult a könyvvizsgálatért felelős személyként dr. Hruby Attila, 007118 számon 
bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez, elháríthatatlan akadályoztatása esetén Nagy Zoltán, 005027 
számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez. 
 
A Könyvvizsgálónak semmilyen lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban.” 
 
3. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. 2014. április 25-én megtartott 2014. évi rendes 

közgyűlésén a Közgyűlés döntött az – új Hpt. által a közérdeklődésre számot tartó hitelintézetek 
számára kötelezően felállítandó – Audit Bizottság létrehozásáról és megválasztotta az Audit 
Bizottság tagjait 
 
a) az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének 10.1. pontja az alábbiról 
 

10.1. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az ügyvezetés működése, tagjai 
 
az alábbira változik: 
 

10.1. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az ügyvezetés és az Audit Bizottság működése, 
tagjai 

 
b) az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének 10.1. pontja az alábbi 10.1.4. alponttal 

egészül ki 
 
10.1.4. Az Audit Bizottság 
 
10.1.4.1. Az Audit Bizottság működésének összefoglalása 
 
Az Audit Bizottság segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 
könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. 
 
A Társaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság független tagjai közül négy tagú Audit Bizottságot 
választott. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel 
kell rendelkeznie. 
 
Az Audit Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Audit Bizottság 
határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Audit Bizottság működésének részletes 
szabályait ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá. 
 
10.1.4.2. Az Audit Bizottság tagjai 
 
Tolnay Tibor 
elnök-vezérigazgató 
Magyar Építő Zrt. 
Bemutatását az XX. pont tartalmazza, 2014. április 25-től pedig az Audit Bizottság tagja. 
 
Dr. Horváth Gábor 
ügyvéd 
Bemutatását az XX. pont tartalmazza, 2014. április 25-től pedig az Audit Bizottság tagja. 
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Dominique Uzel 
műveleti igazgató 
Groupama S.A. 
Bemutatását az XX. pont tartalmazza, 2014. április 25-től pedig az Audit Bizottság tagja. 
 
Dr. Vági Márton Gellért 
főtitkár 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
Bemutatását az XX. pont tartalmazza, 2014. április 25-től pedig az Audit Bizottság tagja. 
 

c) az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének 11.1. pontja az alábbiról 
 
„Az OTP Banknál a Felügyelő Bizottság látja el a Gt., illetve az annak helyébe lépő Ptk. és a Tpt. 
szerinti audit bizottság feladatait. A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjén szerepelt többek között 
az éves rendes közgyűlés elé kerülő dokumentumok vizsgálata, jelentés az éves beszámolókról, 
valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Bank éves és közbenső pénzügyi 
jelentéseinek ellenőrzése, javaslattétel a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló 
személyére és díjazására. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és adatait a 10.1.2.2. pont tartalmazza.” 
 
az alábbira változik: 
 
„Az OTP Banknál a Ptk. szerinti felügyelőbizottság feladatait a Felügyelő Bizottság látja el. Az OTP 
Banknál a Ptk. és a Tpt. szerinti audit bizottság feladatait a Közgyűlés által 2014. április 25-én 
megválasztott Audit Bizottság látja el. A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjén szerepel többek 
között az éves rendes közgyűlés elé kerülő dokumentumok vizsgálata, jelentés az éves beszámolókról, 
valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Bank éves és közbenső pénzügyi 
jelentéseinek ellenőrzése, javaslattétel a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló 
személyére és díjazására. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi 
beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való 
együttműködésben. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és adatait a 10.1.2.2. pont, az Audit 
Bizottság tagjainak nevét és adatait a 10.1.4.2. pont tartalmazza.” 
 
4. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. 2014. április 25-én megtartott 2014. évi rendes 

közgyűlésén a Közgyűlés elfogadta az OTP Bank Nyrt. 2013. évre vonatkozó Felelős 
Társaságirányítási Jelentését, az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének ”10.1.2.1. A 
Felügyelő Bizottság működésének összefoglalása” pontja az alábbiról  

 
„A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve, a Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének 
ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. Emiatt – a törvényi előírásokkal összhangban – a Felügyelő 
Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. 
A bizottsági tagokat a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól. A független felügyelő 
bizottsági tagok (3 fő) aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára (5 fő) vetítve 60 %.  
 
Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság 
tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. A Felügyelő Bizottság dolgozói tagjának 
jelölésével, visszahívásával kapcsolatos szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza 
meg, e tagokat a Társaság nem tekinti függetlennek. 
 
A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Társaság 
belső ellenőrzési szervezetének a Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a Felügyelő 
Bizottság feladata. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső ellenőrzési 
szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazásuk 
megállapításával kapcsolatos döntéseknél. 
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2012. évben 7 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja 
össze. Az ülést össze kell hívni akkor is, ha azt az FB egy tagja, vagy az IG legalább két tagja, vagy a 
könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, és határozataik dokumentálásra kerülnek.” 
 
az alábbira változik: 
 
„A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve, a Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének 
ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. Emiatt – a törvényi előírásokkal összhangban – a Felügyelő 
Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. 
 
A bizottsági tagokat a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól. A független felügyelő 
bizottsági tagok (4 fő) aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára (6 fő) vetítve 67%. 
 
Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság 
tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. A Felügyelő Bizottság dolgozói tagjának 
jelölésével, visszahívásával kapcsolatos szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza 
meg, e tagokat a Társaság nem tekinti függetlennek.  
 
A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Társaság 
belső ellenőrzési szervezetének a Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a Felügyelő 
Bizottság feladata. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső ellenőrzési 
szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazásuk 
megállapításával kapcsolatos döntéseknél. 
 
2013. évben 7 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. Emellett írásos szavazás formájában 9 
esetben került sor határozathozatalra. 
A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülést össze kell hívni akkor is, ha azt az FB egy 
tagja, vagy az IG legalább két tagja, vagy a könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, és határozataik dokumentálásra kerülnek.” 
 
5. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. 2014. április 25-én megtartott 2014. évi rendes 

közgyűlésén a Közgyűlés elfogadta az Igazgatóságnak a Bank 2013. évi üzleti tevékenységéről 
szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a 
2013. évi éves – a magyar számviteli szabályok szerinti – anyavállalati és a – Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült – konszolidált beszámolókról szóló előterjesztését, 
valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, illetve a fentiekre vonatkozóan 
a Kibocsátó 2014. április 25-én közzétételeket jelentetett meg, ezért az Alaptájékoztató II. 
Regisztrációs Okmány fejezet „17. Megtekinthető Dokumentumok” pontja az alábbiról: 

 
„A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen 
Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy az MNB-hez 
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.) 
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 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 
 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 
 Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2012. évi eredményről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2012. december 31-ével zárult évről 
 Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai 
 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Éves Jelentése 
 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói 
 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése 
 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2013. első negyedéves eredmény 
 Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2013. március 31-ével zárult 
negyedévről 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2013. első féléves eredmény 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2013. június 30-ával zárult félévről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről 
 OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2013. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről 
 OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2013. évi eredményről 
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 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 
egyedi szűkített beszámoló a 2013. december 31-ével zárult évről 
 

A fentiekben felsorolt dokumentumok a Kibocsátó honlapján, a www.otpbank.hu címen elérhetők és a 
Kibocsátó székhelyén megtekinthetők.” 
 
az alábbira változik: 
 
„A következő, az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen 
Alaptájékoztató közzétételével megegyező időpontban közzétett dokumentumok, vagy az MNB-hez 
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 
 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 
 Az OTP Bank Nyrt. Tájékoztatója a 2012. évi eredményről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2012. december 31-ével zárult évről 
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 Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésének határozatai 
 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Éves Jelentése 
 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói 
 Az OTP Bank Nyrt. 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése 
 Az OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámolója – 2013. első negyedéves eredmény 
 Az OTP Bank Nyrt. Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok szerint készített egyedi szűkített beszámolója a 2013. március 31-ével zárult 
negyedévről 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2013. első féléves eredmény 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2013. június 30-ával zárult félévről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

nem auditált konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. június 30-ával zárult félévről 
 OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. első kilenc havi eredmény 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2013. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről 
 OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2013. évi eredményről 
 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2013. december 31-ével zárult évről 
 Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésének határozatai. 
 Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi Éves Jelentése. 
 Az OTP Bank Nyrt. 2013. évi IFRS szerint készített, egyedi és konszolidált beszámolói. 
 Az OTP Bank Nyrt. 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése. 

 
 
Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. 
 
 
 
FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 
Az Alaptájékoztató 6. 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 6. 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, 2014. április 30. 
 
 
 

OTP Bank Nyrt. 
 
 


