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A 2018. évi európai banki stressz teszt eredményei 
 
 
Az OTP Bank Nyrt. részt vett abban az európai bankokat érintő 2018-as stressz tesztben, melyet 
az Európai Bankhatóság (EBA) folytatott le együttműködve a Magyar Nemzeti Bankkal, az Európai 
Központi Bankkal (EKB) valamint az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ESRB). 

Az OTP Bank Nyrt. tudomásul veszi az EBA által a mai napon közzétett, az európai banki stressz 
teszttel kapcsolatos bejelentéseket és teljes mértékben elfogadja a vizsgálat eredményeit.  

A 2018. évi európai stressz teszt nem tartalmaz olyan küszöbértéket, melynek a vizsgált bankoknak 
meg kell felelniük, viszont felügyeleti célok tekintetében fontos információforrásként szolgál. Ennek 
megfelelően az eredmények segítséget nyújtanak az illetékes hatóságoknak annak értékelésében, 
hogy az OTP Bank Nyrt. képes-e megfelelni a prudenciális követelményeknek a stressz szcenárió 
alatt. 

Az alap- illetve stressz forgatókönyv feltételrendszerét az EKB és ESRB együttesen határozta meg 
három éves időszakra (2018-2020) vonatkozóan. Továbbá, mind az alappálya, mind pedig a 
stressz pálya esetében a feltételrendszer a 2017. decemberi banki mérleg változatlanságával 
számol, és nem vesz figyelembe esetlegesen változó üzleti stratégiát, valamint menedzsment 
intézkedéseket. Ennek megfelelően sem az alappálya, sem pedig a stressz forgatókönyv nem 
tekinthető az OTP Bank Nyrt. profit előrejelzésének; az alappálya esetén prognosztizált profit is 
lényegesen elmarad a menedzsment 2018-2020 közötti három éves időszakra vonatkozó 
eredményvárakozásától. 

A lefolytatott stressz teszt eredményei alapján az OTP Bank Nyrt. elsődleges alapvető 
tőkemegfelelési mutatója (CET1) 2020 végén az alappálya mentén 15,8% lenne, míg a stressz 
szcenárió esetén 12,4%, szemben a 2017. év végi, IFRS 9 bevezetésének hatását tartalmazó 
14,9%-os CET1 értékkel. A CET1 mutató a 2018-as stressz tesztben 2,5 százalékponttal 
csökkent a három éves időhorizont (2018-2020) végére, míg a 2016-os stressz tesztben a CET1 
mutató csökkenése 3,7 százalékpont volt a három éves időhorizont (2016-2018) alatt. 

 
Budapest, 2018. november 2. 

OTP Bank Nyrt. 
 

OTP Bank Nyrt. 

Levélcím: 1876 Budapest, Pf. 501 

Telefon: +36 1 473 5460 

Fax: +36 1 473 5951 

E-mail: investor.relations@otpbank.hu  

Internet: www.otpbank.hu 

 

Társaság székhelye: 

1051 Budapest, Nádor utca 16. 


