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500.000.000.000 Forint 

  

Keretösszegű Kötvényprogramja 

 

Összevont Alaptájékoztatójának 
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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: 2015. április 21. 
 

 

 

 

Az Alaptájékoztató 5. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2015. április 30-án kelt  

H-KE-III-511/2015. 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. 2014/2015. évi 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű 

Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar 

Nemzeti Bank a 2014. július 29-én kelt H-KE-III-467/2014. számú határozatával engedélyezte, a mai 

napon az alábbiak szerint egészíti ki. 

 

1. Az OTP Bank Nyrt. 2015. április 17-én megtartott 2015. 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 2015. május 1-jétől 2016. 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 2013. évre vonatkozó 

pénzügyi kimutatásait. 

 

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.” 

 

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).  
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A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. korlátozás nélküli véleménnyel látta el a Kibocsátó 

nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint (IFRS) készült konszolidált 2014. évre vonatkozó 

pénzügyi kimutatásait. 

 

A Közgyűlés a Társaság 2015. évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves 

beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára könyvvizsgáló 

társaságként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa György út 

84/c.) választotta meg a 2015. május 1-jétől 2016. 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.” 

 

2. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. 2015. április 17-én megtartott 2015. évi rendes 

közgyűlésén a Közgyűlés elfogadta az OTP Bank Nyrt. 2014. évre vonatkozó Felelős 

Társaságirányítási Jelentését,  

 

a) az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének ”10.1.1.1. Az Igazgatóság 

működésének összefoglalása” pontja az alábbiról  

 

„10.1.1.1. Az Igazgatóság működésének összefoglalása 

 

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Célkitűzéseiben, tevékenységében kiemelt jelentőségű a 

részvényesi érték, az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a külső 

előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő működés, azaz az üzleti, etikai, és belső kontroll 

politikák leghatékonyabb érvényesülésének biztosítása. Hatáskörét a hatályos jogszabályok, a Bank 

Alapszabálya, a közgyűlési határozatok, valamint az Igazgatóság ügyrendje szabja meg. Az ügyrend 

tartalmazza az Igazgatóság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok 

megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az Igazgatóság működését érintő kérdéseket. 

 

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés öt évre választja. Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a 

kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) a vezető állású személyekre megállapít. 

 

Az Igazgatóság a Bank irányításában ügyvezető szerepet tölt be, ezzel összhangban van és a sikeres 

működést ösztönzi, ha az igazgatósági tagok személyesen is érdekeltek a Társaság eredményes 

működésében. Ugyanakkor az Igazgatóság tagjainak díjazása független attól, hogy eredményes volt-e a 

Társaság vagy sem, így teljes körűen megfelelhetnek a törvényi függetlenségi kritériumoknak. 

Tekintettel továbbá arra, hogy az Igazgatóságnak fontos szerepe van a management munkájának 

ellenőrzésében is, ezért érdemi jelentősége van annak, hogy az Igazgatóságban érvényesül a külső tagok 

többségének elve. Az Igazgatóság személyi összetétele biztosítja, hogy a szakértelem, a tapasztalat és a 

fentieken túlmenő függetlenség egyformán jelen legyen a döntéshozatali eljárásokban. 

 

A Társaság ügyvezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az elnökvezérigazgató útján 

gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához az 

Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az elnökvezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak 

az ügyeknek az eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság 

hatáskörébe. Az Igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv készül, és határozataik dokumentálásra kerülnek. 

2013. évben 6 alkalommal ülésezett az Igazgatóság. Emellett írásos szavazás formájában 112 esetben 

került sor határozathozatalra.” 
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az alábbira változik: 

 

„10.1.1.1. Az Igazgatóság működésének összefoglalása 

 

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Célkitűzéseiben, tevékenységében kiemelt jelentőségű a 

részvényesi érték, az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a külső 

előírásoknak mindenben maradéktalanul megfelelő működés, azaz az üzleti, etikai, és belső kontroll 

politikák leghatékonyabb érvényesülésének biztosítása. Hatáskörét a hatályos jogszabályok, a Bank 

Alapszabálya, a közgyűlési határozatok, valamint az Igazgatóság ügyrendje szabja meg. Az ügyrend 

tartalmazza az Igazgatóság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok 

megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az Igazgatóság működését érintő kérdéseket. 

 

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés öt évre választja. Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a 

kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) a vezető állású személyekre megállapít. 

 

Az Igazgatóság a Bank irányításában ügyvezető szerepet tölt be, ezzel összhangban van és a sikeres 

működést ösztönzi, ha az igazgatósági tagok személyesen is érdekeltek a Társaság eredményes 

működésében. Ugyanakkor az Igazgatóság tagjainak díjazása független attól, hogy eredményes volt-e a 

Társaság vagy sem. Tekintettel továbbá arra, hogy az Igazgatóságnak fontos szerepe van a management 

munkájának ellenőrzésében is, ezért érdemi jelentősége van annak, hogy az Igazgatóságban érvényesül 

a külső tagok többségének elve. Az Igazgatóság személyi összetétele biztosítja, hogy a szakértelem, a 

tapasztalat és a fentieken túlmenő függetlenség egyformán jelen legyen a döntéshozatali eljárásokban. 

 

A Társaság ügyvezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az elnök-vezérigazgató útján 

gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához az 

Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. Az elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik 

mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyeket az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az 

Igazgatóság hatáskörébe. 

 

Az Igazgatóság a határozatait az ügyrend szerint, szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyv készül, és 

határozataik dokumentálásra kerülnek. 

 

2014. évben 7 alkalommal ülésezett az Igazgatóság. Emellett írásos szavazás formájában 126 esetben 

került sor határozathozatalra.” 

 

b) az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének ”10.1.2.1. A Felügyelő Bizottság 

működésének összefoglalása” pontja az alábbiról  

 

„10.1.2.1. A Felügyelő Bizottság működésének összefoglalása 

 

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 
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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.” 

 

az alábbira változik: 

 

„10.1.2.1. A Felügyelő Bizottság működésének összefoglalása 

 

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. 

 

2014. évben 8 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. Emellett írásos szavazás formájában 8 

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 a határozatait az ügyrend szerint, szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyv 

készül, és határozataik dokumentálásra kerülnek.” 

 

c) az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezetének ”10.1.4.1. Az Audit Bizottság 

működésének összefoglalása” pontja az alábbiról  

 

„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. 
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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.” 

 

az alábbira változik: 

 

„10.1.4.1. Az Audit Bizottság működésének összefoglalása  

 

Az Audit Bizottság a Bank Felügyelő Bizottságának munkáját a pénzügyi beszámolórendszer  

ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segítő 

testület. 

 

Az Audit Bizottság négy főből áll, tagjait a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül 

választotta. Az Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. 

 

2014. évben 1 alkalommal ülésezett az Audit Bizottság. Emellett írásos szavazás formájában 7 esetben 

került sor határozathozatalra. 

 

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.” 

 

3. Tekintettel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. 2015. április 17-én megtartott 2015. évi rendes 

közgyűlésén a Közgyűlés elfogadta az Igazgatóságnak a Társaság 2014. évi üzleti 

tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a 

Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a 2014. 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 2015. április 

17-én közzétételeket jelentetett meg, ezért az Alaptájékoztató II. Regisztrációs Okmány fejezet 

„17. Megtekinthető Dokumentumok” pontja az alábbiról: 

 

„17. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK 

 

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) 
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 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 

 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 

 OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedéves eredmény 

 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2014. március 31-ével zárult negyedévről 
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 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2014. első féléves eredmény 

 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2014. június 30-ával zárult félévről 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített egyedi egyedi pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről 

 Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első kilenc havi eredmény 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről.  

 OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2014. évi eredményről 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. 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: 

 

„17. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK 

 

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 
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 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 

 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 

 OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedéves eredmény 

 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2014. március 31-ével zárult negyedévről 

 Az OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés – 2014. első féléves eredmény 

 Az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített 

egyedi szűkített beszámoló a 2014. június 30-ával zárult félévről 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített egyedi egyedi pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2014. június 30-ával zárult félévről 

 Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első kilenc havi eredmény 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. szeptember 30-ával zárult I-III. negyedévről.  

 OTP Bank Nyrt. – Tájékoztató a 2014. évi eredményről 

 Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint 

készített egyedi szűkített beszámoló a 2014. december 31-ével zárult évről. 

 Az OTP Bank Nyrt. 2015. évi rendes közgyűlésének határozatai. 
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 Az OTP Bank Nyrt. 2014. évi Éves Jelentése. 

 az OTP Bank Nyrt. Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 

szerint készített, egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai a 2014. december 31-ével zárult 

évről 

 Az OTP Bank Nyrt. 2014. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése 

 

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 5. 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 5. 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, 2015. április 21. 

 

 

OTP Bank Nyrt. 

 

 


