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TISZTELT RÉSZVÉNYESEK!
Az OTP, mint Magyarország vezetô bankja s a térség
egyik meghatározó pénzintézete évrôl évre egyre
nagyobb kihívásokkal szembesül. Visszatekintve az elmúlt esztendôre, 2008 minden tekintetben a Társaság
történetének legnehezebb éve volt, de korántsem
a verseny vagy a piaci pozíciók megôrzése tekintetében.

Változó körülményekhez alkalmazkodó
új prioritások

2007-ben már jelentkeztek

A mûködési feltételek ilyen jelentôs romlása

a világgazdasági növekedés

közepette a menedzsment rendkívül sikeresnek

lassu lá sára utaló jelek,

értékeli az OTP Csoport 2008. évi teljesítményét:

2008-ra viszont a válság

az egyedi tételekkel korrigált 219 milliárd forintos

kiteljesedett, a recesszió

adózott eredmény ugyan némileg elmaradt ere-

globális méreteket öltött. Nehéz lenne felsorolni

deti célkitûzéseinktôl, de meghaladta a piaci vára-

a negatív eseményeket – patinás, évszázados

kozásokat. Az 5,2%-os éves profitdinamika

múltú pénzintézetek megszûnése, rekordnagy-

a má so dik félév nehézségei fényében igen jó

ságú veszteségek, pénzügyi csalások és tömeges

eredmény, ezen belül is kiemelendô a külföldi

létszámleépítések –, a lélektani fordulatot kétség-

leány vállalatok eredmény hozzájárulásának

telenül a Lehman Brothers szeptemberi csôdje

dinamikus növekedése.

jelentette, mely nemcsak a banki részvényárfolyamok meredek esésében, a likviditási csatornák

A megváltozott piaci körülmények hatására új pri-

azonnali kiapadásában, hanem mindenek elôtt

oritások kerültek elôtérbe: a menedzsment min-

egy rendszerszintû bizalmi válságban öltött testet.

denek elôtt a biztonságos mûködéshez szükséges

Mindez a bankszektor minden szereplôjét sújtotta.

stabil tôkepozícióra és likviditásra, valamint

A korábban biztonságosnak hitt, dinamikus növe-

a prudens céltartalékolásra helyezte a hangsúlyt.

kedést s jelentôs tôkevonzó képességet felmutató

Bár a konszolidált hitelportfolió minôsége érzé-

kelet-európai régiótól hirtelen elfordultak a be-

kelhetôen romlott, a problémás hitelek 5,4%-os

fektetôk, a gyenge külsô egyensúlyi mutatókkal

aránya a szigorodó kockázatkezelési gyakorlat

illet ve strukturális hiányosságokkal küszködô

mellett kezelhetô, a közel 60%-os fedezettség

országok ﬁzetôeszközei pedig jelentôs mértékben

pedig megfelelô biztosítékot jelent a jövôre nézve.

le értékelôdtek. 2008 utolsó negyedévét már
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a hitelezési aktivitás érezhetô visszafogása, átme-

A 2008-as év mérföldkô volt a Társaság mûködé-

neti betétkivonások, a hitelportfoliók minôségének

sében a tekintetben is, hogy az elmúlt évek akvizícióit

romlása jellemezte.

követôen elsô ízben került sor leányvállalat értéke-
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sítésére: februárban megállapodás született az

mértékben segített a Garancia Biztosító értékesíté-

OTP Bank és a francia Groupama között a Garancia

sének egyszeri eredménye. Ezzel párhuzamosan

Biztosító Zrt. részvényei 100%-ának eladásáról.

a menedzsment jelentôs goodwill értékvesztés-le-

A jól idôzített tranzakció 164 milliárd forintos

írásról is határozott az ukrán és szerb leánybank

eredeti vételárából az adók és költségek levoná-

esetében, ami 92,6 milliárd forinttal csökkentette

sát követôen 121,4 milliárd forint egyszeri bevétel

az eredményt. E két nagyobb egyszeri tétellel,

javította a Csoport eredményét és tôkepozícióját.

továbbá a stratégiai nyitott pozíción elszenvedett

A tranzakció részeként az OTP Bank és a Groupama

4,7 milliárd forintos nem realizált veszteséggel

hosszú távú együttmûködési megállapodást kötött

korrigálva az OTP Csoport adózott eredménye

egymás pénzügyi és biztosítási termékeinek ke-

219 milliárd forint volt, mely megfelelt a

reszt értékesítésérôl, emellett a Groupama

menedzsment elôzetes eredményvárakozásának.

jelentôs 8%-os részesedéssel stratégiai tulajdonosként jelent meg a Bank részvényesei között.

2008-ban a konszolidált mérlegfôösszeg 11,6%-kal,
9.442 milliárd forintra bôvült, ennél lényegesen

Tekintettel a stabil likviditás kiemelt jelentôségére,

nagyobb mértékben, 21,5%-kal nôtt a bruttó

a Bank a forrásszerzés diverzifikált csatornáit

hitelállomány (7.001 milliárd forint), szemben a

vette igénybe. 2008 elsô felében két jelentôs nem-

be tétállomány 3,6%-os növekedésével. A Bank

zetközi kötvénytranzakcióra került sor az OTP Jel-

saját tôkéje meghaladta az 1.048 milliárd forintot.

zálogbank és az OTP Bank által 1 milliárd,

A jövedelmezôségi és hatékonysági mutatók

Stabil tôkehelyzet,
kiemel kedô jövedel mezô ség és hatékonyság

illetve 500 millió EUR

nem zetközi összehasonlításban továbbra is ki -

összegben, a bolgár DSK

ma gas lóak: az egyedi tételekkel korrigált, üzleti

pedig 160 millió EUR nagy-

teljesítményt jelentô 219 milliárd forintos adó-

ságú szindikált hitelben

zott eredmény alapján a konszolidált eszköz-

részesült. A nemzetközi

arányos korrigált jövedelmezôség 2,4%-os, a saját

tôkepiacok kiszáradását

tôke arányos jövedelmezôség pedig 22,5%-os volt.

követôen pedig a hazai megtakarítások célzott

A szigorú költ ség gaz dál ko dás eredményeként a

igénybevétele került elôtérbe jelentôs betét-

kiadás/be vé tel mutató 50% alá esett (49,6%),

gyûjtési kampányok, illetve lakossági kötvénykibo-

ami 3%-os éves javulást mutat. Az OTP Csoport

csátások formájában. Mindennek eredményeként

IFRS adatokból számított konszolidált tôkemegfe-

a Bank megbízhatóan teljesítette lejáró követe-

lelési mutatója 15,3%, ezen belül az elsôdleges

léseit s a jövôre nézve is biztonságos likviditási

tôke nagysága 11,2%-os volt, ami jóval az eu -

tartalékkal rendelkezik.

ró pai átlag felett van és jelentôsen meghaladja az
OTP legfontosabb versenytársainak hasonló mutatóit.

2008-ban nem került sor új akvizícióra,
viszont májusban megtörtént a rosztovi

A környezô országok gyorsabb banki penetrációja,

székhelyû DNB konszolidálása; Ukrajnában

illetve a magyarországi megszorító intézkedések

és Oroszországban folytatódott a fiókhálózat

negatív hatásának eredôjeként 2008-ban tovább

bôvítése s gya ko rlatilag valamennyi leány-

nôtt a külföldi leánybankok csoportszintû része-

banknál megtörtént az egységes arculatvál-

sedése: a konszolidált hitelállomány 49,3%-a

tás. A 2007-ben létrehozott Leányvállalati

(+5,5%), míg az adózott eredmény 31%-a

Integrációs és Irányítási Bizottság, valamint

(+6%) külföldrôl származott. A tavalyi év volt az

a Management Committee a stratégiai irá-

elsô, amikor minden külföldi leánybank pozitív

nyítási és kontrolling funkciók erôsítésén

eredményt mutatott fel.

ke resz tül hatékonyan szolgálták a gyorsan
változó piaci kondíciókhoz történô alkalmaz-

A romló ﬁnanszírozási környezet jelentôs mérték-

kodást és válaszadást.

ben növelte a Bank forrásköltségeit, az eszköz-

Ami a Bankcsoport elmúlt évi teljesítményét illeti,

portfolió számos országban – elsôsorban Bulgári-

konszolidált eredménye rekordnagyságú, 303,5

ában és Ukrajnában – megvalósított átárazása,

milliárd forint volt (+45,5%), melyet jelentôs

illetve az alacsonyabb jövedelmezôséggel bíró
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magyar vállalati hitelállomány tudatos csökken-

A második legnagyobb eredmény-hozzájárulás az

tése eredményeként a nettó kamatmarzs tovább-

ukrán leánybank nevéhez fûzôdik: a 16 milliárd

ra is stabil maradt.

forintot meghaladó adózott eredmény (+16,5%)
különösen annak fényében elismerésre méltó,

Lévén a magyar bankrendszer meghatározó sze-

hogy eközben a céltartalék képzés nagyságren-

replôje, az OTP Banknak a hitelbesorolása meg-

dekkel nôtt. A hitelezési tevékenység visszafogása

egyezik az ország szuverén minôsítésével. 2008

ellenére is 26%-kal növelte eredményét az orosz

során a romló makrogazdasági környezet miatt

leánybank, 13%-ot megközelítô kamatmarzsa

mind a Moody’s, mind pedig a Standard & Poor’s

to vább ra a legmagasabb a Csoporton belül.

rontott Magyarország besorolásán, ennek megfe-

A legnagyobb éves eredményjavulás a monteneg-

lelôen az OTP hitelminôsítése is romlott.

rói és horvát leánybankhoz (+31,2% illetve

A Moody’s-nál A3, az S&P-nél pedig BBB a jelen-

+41,8%), míg a legerôsebb hiteldinamika a

leg ér vény ben lévô besorolás, mindkét esetben

romániai és szerbiai tevékenységhez kötôdik.

negatív kilátással.

Szlovákia 2009. január 1-jei euróövezethez történt csat la kozásával az OTP Banka Slovensko

A Bankcsoporton belül a hazai alapbanki te vé-

immár a Csoport elsô eurozónán belüli tagja, adó-

kenység (OTP Bank, OTP Jelzálogbank, Lakástaka-

zás elôtti eredménye a tervnek megfelelôen ala-

rékpénztár és OTP Faktoring) adózott eredménye

kult, az EUR-ra történô átállás zökkenômentes volt.

a tervezett szintet meghaladó, óvatos céltartalékképzés következtében az eredeti tervcéloktól né*

A pénzintézetekkel, a régióval és Magyarországgal

mileg elmaradva 132,8 milliárd forint lett.

szembeni negatív hangulat, felfokozódott kocká-

Az év egészében a hitelállomány 8,8%-kal bô-

zatkerülés jelentôs nyomás alá helyezte az OTP

vült, ezen belül a lakossági hitelek 25,6%-kal

részvényárfolyamát, a papír 67,3%-os árfolyam-

nôttek. Kiemelendô, hogy a jöve del mezôség

esés után 2.875 forintos szinten zárta az évet.

szempontjából meghatározó területeken

Sovány vigasz, hogy valamennyi bankpapír ha-

(fogyasztási hitelek, lakáscélú hitelek) számos,

sonló, sôt ennél nagyobb korrekciót szenvedett el,

A nehézségek ellenére
rekordszintû eredmény,
növekvô leányvállalati
hozzájárulás

a szolgáltatást segítô intéz-

hiszen az OTP fundamentális teljesítménye

kedés eredményeként válto-

továbbra is jó, mutatói kiválóak, a részvények érté-

zatlanul erôsek maradtak a

kelését azonban mostanában a kifejezetten pesz-

Bank piaci pozíciói. A meg-

szimista várakozások uralják. A jelentôs alulérté-

takarítási oldalon pedig a

keltség egyetlen pozitív fejleménye, hogy a

lakossági betét gyûjtést sike-

belföldi magánszemélyek – többségükben a

res kötvényértékesítés egé-

Bank ügyfelei – bizalmuk jeleként több mint meg-

szítette ki. Az Alapkezelô teljesítményét negatívan

duplázták tulajdoni hányadukat az OTP Bankban.

befolyásolták a nem zetközi pénz- és tôkepiaci
válság hatásai, mind a realizált eredmény, mind

Egyelôre nehéz megjósolni, mikor lesz vége

pedig a kezelt alapok volumene csökkent 2007-

a je lenlegi válságnak, s annak milyen további

hez viszonyítva. A Merkantil Csoport eredményét

kö vet kez mé nyei lesznek. Ugyanakkor mind több

szintén visszavetette a roml ó piaci környezet,

jel mutat arra, hogy a politikusok és nemzeti kor-

szigorodtak a hitelezési kondíciók, de a hitelport-

mányok felismerték: megoldást csak széles körû

folió minôsége továbbra is stabil.

együttmûködés, határokon átnyúló segítségnyújtás és koordinált fellépés jelenthet. A pénzügyi

A külföldi leányvállalatok között ezúttal is a

szektor stabilizálását elôsegítendô 2008. decem-

bolgár DSK Bank teljesítménye volt a legkima-

berében a magyar Parlament törvényt fogadott el,

gaslóbb, az adózott eredmény meghaladta a

a megvalósítás konkrét kondíciói azonban egyelô-

30 milliárd forintot, közel 17,47%-kal bôvült.

re nem ismertek, ugyanakkor látható, hogy a

Változatlanul kiemel ke dôk a bank jö ve del me-

jelenlegi helyzetben a tôkepiacra való jutás csak

zô ségi és hatékonysági mu ta tói (ROE: 20,7%,

erôs állami garanciával lehetséges. Az OTP Bank

kiadás/bevételi ráta: 36,7%).

nagyságánál fogva továbbra is elkötelezett amel-

* A szám eltér az auditált adattól, mivel a hazai alaptevékenység eredménye kontrolling szemléletben készült.

6

OTP Bank Éves jelentés 2008

lett, hogy aktív szerepet játsszon a hazai lakos-

Ugyanakkor a pénzügyi-gazdasági válság elmélyü-

sági, vállalati és önkormányzati hitelezésben s

lésével párhuzamosan igyekszünk minden segít-

pótlólagos források megléte esetén segítse a

séget megadni ügyfeleinknek, melyek az átmeneti

magyar gazdaság mielôbbi növekedési pályára

nehézségek áthidalását szolgálják: ezek a lépések

állítását.

ugyanúgy magukba foglalják a hitelek átstrukturá-

A válságtól függetlenül 2008-as tevékenységünk-

lását (futamidô hosszabbí tása, törlesztések

ben ezúttal is központi szerep jutott azoknak a

optimalizálása), mint az elôtörlesztések, illetve

hazai és külföldi projekteknek, melyek ügyfeleink

hitelezési devizák megváltoztatásának megköny-

innovatív termékekkel, rugalmas konstrukciókkal

nyítését. Úgy véljük, a jelenlegi válsághelyzeten

való hatékony kiszolgálását voltak hivatottak elôse-

csak közösen, egymással együttmûködve lehe-

gíteni. Magyarországon a JEGY projekt keretében

tünk úrrá.

lé nyegesen csökkent a jelzáloghitelek folyósítási
ideje, a hosszú távú megtakarítások ösztönzése

Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy az átmeneti

céljából ﬁókhálózatunk több mint felében vagyon-

nehézségek ellenére az OTP Bank továbbra is kitart

tervezési szolgáltatást kínálunk, racionalizáltuk a

a kelet-közép-európai régió mellett, elkötelezett

közép- és nagyvállalati értékesítési és minôsítési

leánybankjai tevékenységének támogatása iránt.

folyamatokat. Külföldön döntôen a termékválasz-

A térség változatlanul jelentôs gazdasági növeke-

ték és értékesítési csatornák szélesítésére helyez-

dési potenciállal és a banki szolgáltatások iránti

tük a hangsúlyt.

erôteljes igénnyel rendelkezik. Természetesen
a jelenlegi helyzetben a biztonságos mûködés,

Szakmai munkánk magas színvonalát, munkaválla-

a prudens kockázatkezelés és a stabil tôkepozíció

lóink innovációját ezúttal is számos nemzetközi

élvez elsôbbséget.

elismerés jelezte: a Global Finance, valamint az
Euromoney ezúttal is az OTP Bankot választotta

Elkötelezettség
a régió és ügyfeleink
mellett

2009-ben 60 éves az OTP Bank! Az évforduló,

a „Legjobb magyarországi

eddig elért sikereink és eredményeink, de minde-

Banknak, s az OTP elsô ízben

nek elôtt ügyfeleink és részvényeseink bi zal ma

a „Legjobb Pivátbank” címet

arra kötelez minket, hogy a jelenlegi nehéz idô-

is elnyer te. Az ukrán leány-

szakban is elsôdleges célunk maradjon egy stabil,

bank az S&P szerint a „Leg-

megbízható pénzügyi csoport építése. Bár prioritá-

transzparensebb Bank”, a

saink változtak, legfontosabb feladatunknak tovább-

helyi szaksajtó pedig a „Legprofesszionálisabb

ra is a részvényesi értékteremtést tekintjük.

Bank” illetve „Legjobb Szolgáltatás Nyújtó Bank”
cím mel illette; DSK Bank évek óta a „Legjobb
Bank Bulgáriában” címet kapja a Finance Central
Europe-tól, vezérigazgatója pedig az „Év Bankára”
elismerésben részesült.

Dr. Csányi Sándor
Elnök-vezérigazgató
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Kiemelt IFRS konszolidált adatok
Eredménykimutatás (millió forintban)*
Nettó kamatbevétel (korr.)
Nem kamatjellegû bevétel
Összes bevétel
Céltartalékképzés a hitelekre (korr.)
Egyéb kockázati költség
Mûködési költség
Adózás elôtti eredmény (korr.)
Adózás utáni eredmény (korr.)

2007****
438.436
190.806
629.242
42.085
7.397
331.089
248.671
208.147

2008
515.900
216.638
732.538
108.043
10.538
363.664
250.293
218.691

Változás
17,7%
13,5%
16,4%
156,7%
42,5%
9,8%
0,7%
5,1%

Mérleg** (milliárd forintban)
Összes eszköz
Ügyfélkihelyezések állománya (bruttó)
Hitelek értékvesztése
Bankközi kihelyezések
Ügyfélbetétek állománya
Bankközi források
Kibocsátott értékpapírok
Teljes kintlévôségállomány
Problémamentes kintlévôségek
Minôsített állomány
Problémás állomány (NPL)
Értékvesztés, céltartalék
Saját tôke

2007****
8.461,9
5.761,1
–178,7
654,8
5.038,4
798,2
985,3
5.761,1
4.984,0
777,1
243,7
178,7
895,6

2008
9.379,4
6.996,6
–270,7
593,5
5.219,2
842,9
1.526,6
7.000,8
5.971,8
1.029,0
379,2
270,7
1.049,0

Változás
10,8%
21,4%
51,5%
–9,4%
3,6%
5,6%
54,9%
21,5%
19,8%
32,4%
55,6%
51,5%
17,1%

Teljesítménymutatók
Kiadás/bevétel arány % (C/I)
Átlagos saját tôke arányos eredmény (ROAE) %
Átlagos eszköz arányos eredmény (ROAA) %
Fizetôképességi mutató (nem konszolidált, HAS szerint) %
1 törzsrészvényre jutó alap nettó eredmény (alap EPS) (Ft)
1 törzsrészvényre jutó nettó eredmény (hígított EPS) (Ft)

2007
52,6%
24,8%
2,68%
11,0%
796
794

2008
49,6%
22,5%
2,45%
12,0%
938
935

Változás
–3,0%
–2,3%
–0,2%
1,0%
142
141

Piaci részesedés***
Háztartások hitelintézeti megtakarítása piacán, %
Háztartások hitelei piacán, %
Vállalkozói betétek piacán, %
Vállalkozói hitelek piacán, %
Önkormányzati betétek piacán, %
Önkormányzati hitelek piacán, %

2007
31,3%
31,1%
11,9%
9,9%
53,1%
55,0%

2008
30,4%
29,6%
13,2%
7,5%
41,0%
48,1%

* Az adatok eltérnek az auditált számoktól, mivel kontrolling szemléletben készültek.
A korrekciók leírását a Vezetôi elemzés melléklete tartalmazza (50–51. oldal).
** december 31-én
*** december 31-én a magyarországi bankcsoporttagok együttes piaci részesedése
**** Az elôzô idôszak adatai eltérnek a 2007 évi éves jelentésben publikált adatoktól,
mivel a korrekciók átvezetésre kerültek a bázis idôszak adataiban is.

Kiemelt IFRS konszolidált adatok
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Makrogazdasági és pénzügyi
környezet 2008-ban

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI
FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON
Magyarország 2008. évi gazdasági teljesítményét

A belsô keresletünk alakulását mutató indiká-

a folytatódó költségvetési stabilizáció, dezinﬂáció

torok sem festenek jobb képet. A magánszek-

és a globális pénzpiaci válság következménye-

tor be ru há zá sa ihoz kötôdô építôipari termelés

ként az év utolsó negyedévében romló külsô export-

a 2001-ben jellemzô szintekre esett vissza, ezt

kereslet és a bankrendszer külsô forrásainak erô-

azonban ellensúlyozta az állami beruházások

teljes beszûkülése jellemezte. Amíg korábban a

évközbeni felfutása. Az ipar belföldi értékesíté-

fejlett országok gazdaságára vonatkozó várakozá-

seinek volumene szintén 2,5 évet ment vissza

sokat lassulás és magas inﬂáció jellemezte, addig

az idôben, a kiskereskedelmi forgalom pedig

az elmúlt hónapokban minden fejlett országra vo-

már a 2006-os kormányzati egyensúly javító

natkozóan inkább erôteljes recessziót árazott be a

intézkedések bevezetése óta folyamatosan

piac, miközben a régiós kockázati felárak

csökken. A 2007-es 1,1%-os GDP növekedést

drasz ti kusan emelkedtek.

követôen így 2008-ban mindössze 0,5%-kal
bôvült Magyarországon a bruttó hazai termék.

Külkereskedelmi partnereink recessziója miatt
exportteljesítményünk jelentôs mértékben romlott,

Ténybecslésünk szerint tavaly 3,2%-os hiánnyal

ami lehúzta a hazai ipart is. Hazánk szempontjából

zárt az államháztartás. A 3% alatti hiány is telje-

az is kedvezôtlen fejlemény, hogy legnagyobb kül-

sülhetett volna, ha a kormány decemberben nem

kereskedelmi partnerünk, Németország – a fejlett

dönt a fel nem használt tartalékok felszabadításá-

országok viszony latában – az egyik legna-

ról és amennyiben a MÁV Cargo privatizációs be-

gyobb mértékû GDP visszaesést szenvedte el

vételét nem teljes egészében hiánynövelô módon

a ne gyedik negyed évben.

használta volna fel a kabinet.

A reál GDP növekedés alakulása
%
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2009 Q3

2008 Q3

2008 Q1

2007 Q3

2007 Q1

2006 Q3

2006 Q1

2005 Q3

2005 Q1

2004 Q3

2004 Q1

2003 Q3

2003 Q1

2002 Q3

2002 Q1

2001 Q3

2001 Q1

2000 Q3

2000 Q1

1999 Q3

1999 Q1

1998 Q3

1998 Q1

1997 Q3

1997 Q1

1996 Q3

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
–0,5
–1,0
1996 Q1

GDP éves növekedése
GDP évesített negyedéves
növekedése

Az év végén már érezhetô gazdasági lassulás miatt

A 2007-es egyensúlyjavító intézkedések után

mind az ÁFA, mind a társasági adó, mind a tb-já-

további 0,7%-kal nôttek a nettó reálkeresetek is.

rulékbevételek elmaradtak az éves elôirányzatoktól. Egyedül a személyi jövedelemadó bevétele

Az év elsô felében folytatódtak a 2007. végi

teljesült túl, amiben nagy szerepe van a progresz-

ked vezôtlen inflációs folyamatok, azonban az

szív SzJA-adótáblának, amely magas bérindex

élelmiszerek és a nyersanyagok árának csökke-

esetén (2008. egészében: 7,5%, év/év) automa-

nése hazánkban is kifejtette azt a jelentôs in-

tikusan emeli a költségvetési bevételeket.

flá ció csök ken tô hatást, ami a világ többi országában is megfigyelhetô: a 2008 nyarától eltelt

Mind a vállalati, mind a háztartási szektor jövedel-

fél évben 7,0%-ról 3,4%-ra csökkent az áremel-

mi pozíciója rendkívül kedvezôtlenül alakult.

kedés üteme Magyarországon. Ezzel együtt az

A vállalatok a recessziós környezetben részben a

éves átlagos inﬂáció 6,1% volt.

bérek visszafogásával, részben elbocsátásokkal
próbálják meg költségeiket csökkenteni. Ez a ten-

Az alapkamat alakulása meglehetôsen nyugodt

dencia egyelôre a feldolgozóiparban igazán szem-

volt az év végéig, 7,5%-ról három lépésben

betûnô, ahol fél év alatt több mint 20 ezer fôvel

8,5%-ra emelték. A Lehman bedôlését követô

csökkent a foglalkoztatottság. A hitelezési csator-

reakciók miatt a jegybank október 22-ei rendkí-

nák lefagyásával a háztartások elkölthetô jövedel-

vüli kamatdöntô ülésén a forint további gyengü-

mei is jelentôsen visszaestek, így a jelentôs

lésének megakadályozása érdekében 300 bázis-

rész ben hitelbôl finanszírozott fo gyasztási cik-

ponttal 11,5%-ra emelte az irányadó rátát. Ezt

kek (pl. autó) kereskedelme is nagy mértékû

követôen azonban elindított egy agresszív mone-

visszaesést mutat.

táris lazítási ciklust, és ezzel párhuzamosan az árfolyam gyengülésének kívánatosságát kommunikálta a recesszió enyhítése céljából.

Az árfolyamsáv február 25-i eltörlését követôen az
év elsô felében erôsödött a hazai fizetôeszköz,
azon ban augusztusban megkezdôdött a forint
gyengülése. A Lehman szeptemberi csôdjét követôen nagymértékben értékelôdött le a forint, amikor a befektetôk a forintot túlságosan kockázatosnak vélték és eladták forinteszközeiket. A háztartások
ekkor szembesültek elôször komolyabban a devizahitelek árnyoldalával, az árfolyamkockázattal. A forint
gyengülésének következtében a törlesztôrészletek
megemelkedtek, ám ennek hatásai 2008-ban még
csak korlátozottan jelentkeztek.
Az állampapír-piaci hozamok az év végéig
ugyan csökkentek, köszönhetôen a kibocsátások
felfüggesztésének, a jegy banki és alapkezelôi
kötvényvásárlásoknak, il let ve a jegybanki kamatcsökkentéseknek. A kibocsátások felfüggesztése
A társasági-adó bevételek negyedik negyedéves

középtávon azonban fenn tarthatatlan, hiszen az

alakulása, illetve a vállalati szektor ﬁnanszírozási

International Monetary Fund csomag lejáratát

pozíciójának alakulása – negatív nettó hitelfelvétel

kö vetôen saját erôbôl kellene finanszírozni a

és betételhelyezés – arra utal, hogy a vállalati jö-

ma gyar állam lejáró adósságát és a hiányt. Év

vedelmek szintén rendkívül kedvezôtlenül alakul-

végén a nemzetközi környezet romlása miatt,

tak. A teljes magyar gazdaságot tekintve 7,9%-ra

illetve a hírre, hogy ismét kötvényt bocsátana

emelkedett az éves átlagos munkanélküliségi ráta.

ki az ÁKK, ismét felrobbantak a hozamok.

Makrogazdasági és pénzügyi környezet 2008-ban
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A banki piacok az elsô három negyedévben továbbra is jól teljesítettek, erôs volt a hitelezési tevé keny ség. Csakúgy, mint 2007-ben, fôként a

Makrogazdasági és pénzügyi folyamatok az OTP Bank külföldi leánybankjainak országaiban

de vi za alapú, illetve jelzáloghitelek állománya

12

emel ke dett. A negyedik negyedévben azonban

A jelenlegi globális bankválság nehéz hely zet-

a CDS felárak a Lehman csôdjét követôen nagy-

be hozta a régiót, mert az elmúlt években a

mértékben emelkedtek, csakúgy, mint a swapok-

nö ve ke dés húzóereje a Nyugat-Európába irá-

ból számolt forward felárak. A bankközi piacokon

nyu ló export volt, illetve az ehhez szükséges

csak nagyon drágán lehetett forráshoz jutni – ha

be ruházások, amit jelentôs mértékû külföldi

egyáltalán lehetett – a szûkös likviditás pedig a

for rásbevonás finanszírozott (FDI és bankrend-

hitelkínálat csökkenéséhez vezetett. Az új deviza-

szeren keresztül érkezô külföldi hitel). Az emel-

hiteleken belül az utolsó hónapban megugrott az

kedô termelékenységgel párhuzamosan gyor-

euró alapú hitelek részaránya, miközben a svájci

san bôvültek a bérek, és ennek folytatásá ban

frank alapúaké visszaesett. A forinthitelek állo-

bízva a háztartások elôrehozták fogyasztá su kat

mánya egész évben csökkent ugyan, azonban a

és lakáscélú beruházásaikat, így gyorsan nôtt

szezonálisan igazított nettó hitelfelvétel az utolsó

az eladósodottság (noha még így is alig a fele

negyedévben már pozitív volt a forint alapú hite-

a GDP arányos háztartási adósság a nyu gat -

lek esetén is.

európai átlagnak).

OTP Bank Éves jelentés 2008

A gyors termelékenység-növekedés másik fon-

Az utolsó negyedévben azonban a befektetôk

tos következménye volt a régiós devizák reál-

ag gód ni kezdtek, hogy az Európai Unió orszá-

felértékelôdése.

ga inak recessziója csökkenti a régiós export
irán ti keresletet, önmagában is lelassítva a ré-

Az elsô három negyedév során a leánybanki or-

gió növekedését. Az aggodalom indokoltnak

szágokban is erôteljes hitelezési tevékenység zaj-

tû nik: a régiós országok ipari termelése az

lott, ennek következtében a lakossági hitelpenet-

utol só negyedévben erôteljesen csökkent.

rációk a legtöbb országban mintegy 12–15%-kal

A hely zetet súlyosbítja, hogy a világ pénzügyi

emelkedtek. Szerbiában és Horvátországban 4%

köz ve tí tô rendszerének lefagyása miatt a régiós

volt a bôvülés mértéke, Oroszországban 8%, míg

bank rendszer meghatározó tulajdonosai, a

Ukrajnában 32%-kal nôtt a lakossági hitelállo-

nyu gat-európai bankok maguk is finanszí ro zá si

mány GDP-hez viszonyított aránya.

prob lémával küzdenek.

A bankrendszer lakossági hitelállománya a GDP %-ában
45%

Horvátország
40%

Montenegró
35%

Magyarország
Bulgária
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25%
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20%
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A külsô források elapadása miatt az utolsó ne-

Az elsô három negyedév gazdasági növekedé-

gyed év ben megindult a folyó fizetési mérleg

sének köszönhetôen 2008 egészét tekintve a

hi ányok gyors csökkenése, csakúgy, mint a bel-

leánybanki országok többségében 5–7% körül

sô kereslet részben külföldi forrásbevonásra

volt a reál GDP bôvülése.

épü lô kom po nen se inek (fogyasztás, beruházás) mér sék lô dé se, illetve növekedésének
las su lása.

Makrogazdasági és pénzügyi környezet 2008-ban
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A Bankcsoport tevékenysége
és eredményei 2008-ban

Az OTP Bank mûködése 60 éves történetének

A tranzakció részeként az OTP Bank és a

eddigi legnehezebb évét zárta 2008-ban.

Groupama S.A. hosszú távú együttmûködési

A kiteljesedô pénzügyi válság és glo bálissá

megállapodásokat kötött egymás pénzügyi és

váló recesszió közepette is sikerült azonban eredmé-

biztosítási termékeinek keresztértékesítésérôl.

nyét közel a tervezett mértékben, az elemzôi

E megállapodások lehetôvé teszik a fe lek

várakozásokat meghaladóan növelnie, egyúttal

magyarországi, szlovákiai, romániai, bulgáriai,

fenntartotta stabil tôkepozícióját és biztonságos

ukrajnai, oroszországi, szerbiai, montenegrói és

likviditását 2008-ban, miközben üzleti aktivitá sa

horvátországi fiókhálózatán keresztül az egy-

jelentôsen bôvült.

más pénzügyi és biztosítási termékeinek (bizonyos országokban kizárólagos) értékesíté sét.

A kedvezôtlen mûködési környezet (gazdasá-

A tranzakció keretében a Groupama Csoport

gi növekedés visszaesése, rekordnagyságú

8,00%-os részesedést vásárolt az OTP Bank

veszteségek a vezetô amerikai és nyugat-európai

részvényeibôl. A részesedés szerzéshez a Bank

bankok nál, külsô forrásszerzés nehézségei,

nem bocsátott ki új részvénye ket.

rész vényárfolyamok meredek esése, deviza ár -

Az OTP Garancia Biztosító részvényei 100%-ának

fo lya mok gyengülése, bizalmi válság) hatására

értékesítése adózottan 117,3 milliárd forint

új prioritások kerültek elôtérbe: a Bankcsoport

egyszeri bevétellel javította a Bankcso port ered-

a biztonságos mûködéshez szükséges stabil

mény és tôkepozícióját. 2008-ban új akvizíció

tô ke pozícióra és likviditásra, valamint a prudens

megkezdésére nem került sor, a teljes körûen

cél tartalékolásra helyezte a hangsúlyt.

konszolidált leányvállalatok köre májustól a rosztovi
székhelyû Donskoy Narodny Bankkal bôvült.

A 2008. év mérföldkô volt a Bankcsoport
tör té net ében abból a szempontból is, hogy
elô ször került sor leányvállalat értékesítésére.
Az OTP Bank – a 2008. február 11-én aláírt meg-

A részvényárfolyam alakulása
2008-ban

állapodás alapján, az összes hatósági és versenyfel-
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ügyeleti engedély megszerzését követôen – a francia

A pénzintézetekkel, a régióval és Magyarországgal

Groupama S.A. részére értékesítette az

szembeni negatív hangulat, felfokozódott kocká-

OTP Garancia Biztosító Zrt. részvényei 100%-át,

zatkerülés jelentôs nyomás alá helyezték a ban-

továbbá az OTP Garancia Biztosító Zrt. romániai,

kok, így az OTP részvények árfolyamát is, a papír

szlovákiai és bulgáriai leányválla la taiban a Bank

67,3%-os árfolyamesés után 2.875 forintos szin-

helyi leányvállalatai tulajdonában lévô kisebbségi része-

ten zárta az évet annak ellenére, hogy a Bank

sedéseket. A Garancia-tranzakció magyarországi zárása

fundamentális teljesítménye továbbra is jó, muta-

2008. szeptember 17-én történt meg. A Csoport-

tói ki válóak. Valamennyi bankpapír hasonló,

ból való ki kerülésig az OTP Garancia Biztosító

s ô t en nél nagyobb korrekciót szenvedett el.

13,4 milliárd forint nettó biztosítási díjbevételt

A Bank piaci ér téke 2008. december végén

reali zált, a Csoport adózott eredményéhez

805 milliárd forint, mintegy 3,0 milliárd euró volt,

pedig 5,3 milliárd forinttal járult hozzá. (A külföldi

amely a Bankcsoport könyv szerinti saját tôke ér-

le ány biz to sí tók kal együtte sen számított adózott

tékének (P/BV) 0,7-szeresét jelentette, a részvé-

eredményhozzájárulása 4,0 milliárd forint volt

nyenkénti adózott eredményre vetített részvényár-

2008-ban.)

folyam (P/E) mutató értéke 3,7 volt.

OTP Bank Éves jelentés 2008

Ügyfelek száma, értékesítési hálózat és létszám a Bankcsoportban

2008. év kiemelt fejlesztései
Az Európai Unióban bevezetett SEPA standard-

Az elmúlt évek sikeres akvizíciói eredménye-

nek megfelelôen 2008. január 27-én, a

képpen az OTP Csoport jelenleg a régió 9 or-

SEPA európai éles indulásával egyidejûleg az

szá gára terjeszti ki tevékenységét. Nemzetközi

OTP Bank ban is elindult a SEPA tételek fo-

szinten a Bankcsoport által kiszolgált ügyfelek

gadása és küldése.

száma 2008. december 31-én meghaladta
a 11,8 millió fôt. Az anyabank ügyfeleinek

A SafeWatch rendszer a pénzmosás és ter ro-

szá ma 2008 végén csaknem 4,8 millió fô volt,

ris taszûrésre ad kötelezô megoldást a nem-

melybôl közel 4,6 millió fô a lakossági ügyfe-

zet közi pénzforgalom területén (SWIFT üze-

lek száma. A Bankcsoport külföldi leánybank-

ne tek). A centralizált rendszer használatához

ja inak összes ügyfélszáma tovább bôvült, így

hozzá férést biztosított a Bank a szlovák (OBS)

2008. végére már megközelítette a 7,1 millió

és a horvát (OBH) leánybankja számára.

fôt. Jelentôsen – 40% felett – növelte ügy-

Önál ló SafeWatch rendszertelepítés történt

félkörét az OTP ukrán leányvállalata, az

Bulgáriában (DSK) és Romániában (OBR),

C J S C OTP Bank.

ahol a rendszereket 2008. év folyamán éles
üzemi használatba vették.

2008-ban a Bankcsoport jelentôsen bôvítette értékesítési hálózatát: év végén már közel 1.600

2008-ban bevezetésre került a KANYAR

bankﬁók (2007-ben 1.500), csaknem 4.000 ATM,

(Kötvény Állomány Nyilvántartó Analitikus Rendszer),

valamint majdnem 48 ezer POS terminál bizto-

amely az OTP által kibocsátott kötvények forrás

sította az ügyfelek mind hatékonyabb kiszolgálá-

oldali nyilvántartását valósítja meg. Kezeli a köt-

sát. Emellett call-center, mobilbank, In ter net-

vényeseményeket (kibocsátás, rábocsátás, be-

banki szolgáltatás, vállalkozói ügyfélterminál

vonás, lejárat), adatokat szolgáltat a fôkönyv és

és ügynökhálózat egészíti ki a csatorna palettát.

a jelentéskészítô rendszerek felé.

A régiós fiókhálózat legtöbb bankfiókkal

Az IRIS projekt keretében a vállalati kocká zat -

– 403 egység – rendelkezô tagja továbbra is

kezelô rendszerben megvalósult a hi te l elle-

az OTP Bank, melyet a DSK Bank 379 fiók-

nô r zé si folyamatok támogatása a vállalkozói,

ból álló hálózata követ. A legnagyobb fiók há-

illetve az önkormányzati szegmensben is. Meg-

lózat-bôvítést – közel 45%-kal – az ukrán le-

történt a Portfolióminôsítés – adatszolgáltatás

ányvállalat valósította meg, mely 158 egy ségrôl

éles üzembe állítása (Port_Hos rendszer).

229 egységre bôvítette fiókjainak számát
2008 folyamán. Jelentôsen növekedett az orosz

Számos, a lakossági üzletág termékfejlesztése it

(+26 fiók) hálózati egységek száma is.

támogató informatikai fejlesztés is történt
2008-ban. Megvalósult többek között az ala-

A magasan kvalifikált emberi erôforrás meglé-

csony törlesztésû Forrás hitelek és a törlesztési

te, a megfelelôen felkészített, értékesítés-

biztosításos Világhitelek Prelak rendszerbe való

orientált, lojális ügyintézôi bázis a professzio-

integrálása, a hitelkártya számlákról történô be-

nális kiszolgálás kulcsa, ezért az OTP Bank

szedés lehetôsége, egy strukturált betétfajta,

kiemelten kezeli a dolgozók folyamatos kép-

a Profit betét elindításának technikai háttere és

zé sét, valamint a tehetséges szakemberek

megújult az értékpapír számlakivonatok gyártási

megtartását. 2008. december 31-én az

technikája is. A bankkártya rendszerek fejlesz té-

OTP Csoport foglalkoztatottainak záró lét-

se lehetôvé tette a multifunkciós cafetéria kár-

száma mintegy 31 ezer fô, melybôl 9 ezer fô

tya elindítását, amely használatával átláthatóbbá,

az OTP Bank és a hazai leányvállalatok al kal -

egyszerûbbé válik vállalkozói ügyfeleink számá-

mazásá ban állt, és közel 22 ezer fô pedig a

ra a béren kívüli juttatásaik kezelése.

külföldi leányvállalatokhoz tartozott. Az OTP Bank
a l k a l m a z o t t a i n a k s z á m a 2 0 0 8 v é g é n meg-

A Merkantil Csoporthoz tartozó cégeknél folyta-

haladta a 8 ezer fôt.

tódott az integrált informatikai rendszer (OLGA)

A Bankcsoport tevékenysége és eredményei 2008-ban
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bevezetése, megkezdôdött a rendszer adaptálá-

Több külföldi és magyar leányvállalatnál is meg-

sa az ukrán lízingcég számára. A keresztértéke-

történt az SAP rendszer bevezetése, melynek

sí tés növelése érdekében az OTP Garancia

eredményeképpen bankcsoporti szinten megva-

Biztosító Integrált CASCO termékével bôvült az

lósíthatóvá vált az egységes adatszolgáltatás.

OLGA rendszer.
A külföldi leányvállalatok közül a szlovák, az
A Tranzakciós Adattárházban elkészült a köz-

ukrán és a román bankoknál kialakított saját

ponti címtörzs szabványosítása. Az input adat-

portálon keresztül lehetôvé vált a bevezetett

körök bôvültek az ATM-ek, az idegen kártyás

SAP R/3 modulok adatainak riportolása.

tranzakciók és a napon belüli ügyféladat változások adatainak töltésével.

Kifejlesztésre került a kereskedelmi banki,
privát banki és kiemelt KKV ügyfélkör CRM

A fiókhálózati értékesítést segítô fejlesztések kö-

feladatai nak támogatását végzô rendszer

zül kiemelendô a „proaktív fióki értékesítés tá-

nemzetközi változata.

mo gatás” projekt keretében, a FIÓKÉRT rendszerben kialakított központosított naptárkezelés,

Az OTP Bank külföldi leányvállalatai közül Bulgária

a személyre szabott kapacitás- és tevékenység

után Horvátországban és Ukrajnában is kialakításra

alapú értékesítés, a hálózati teljesítménymérés

került a Tranzakciós Adattárház 2008-ban.

és ösztönzés új támogató rendszerének, a Hálózati Teljesítmény Menedzsment Rendszer elsô

Az ukrán leánybankban elindult az OTPdirekt szol-

fázisának befejezése és az egyszerûbb és gyor-

gáltatás és megvalósult az elektronikus cégdoku-

sabb jelzáloghitelezést biztosító Szuperkalku lá -

mentumok kezelésének informatikai háttere.

tor elindítása, amely a bankon belüli Intranet
hálózaton keresztül érhetô el.

A DSK-ban – kampánymenedzsment és értéke-

A ﬁókhálózatban és az elektronikus csatornákon is

ze tésre került a központi marketing rendszer.

sítési riportok megvalósítása céljából – be ve-

bevezetésre került a Vagyontervezô (VTR) rendszer, mely az ügyfél elégedettség növelése mellett
a befektetési üzletág hosszú távú üzleti céljainak
megvalósítását segíti elô. A Házibank az online va-

Környezetvédelmi politika,
környezetvédelmi intézkedések

gyontervezés mellett, a feltételfüggô- és az idôben
sávos betétlekötés le hetôségeit is nyújtani tudja

A környezettudatos szemlélet részét képezi a

már az ügyfeleinek.

Bank mûködésébôl fakadó környezeti hatások
felismerése és a környezetterhelés enyhítése.

Az SAP Utazásmenedzsment projekt keretében

Ennek érdekében az OTP Bank figyelmet fordít

kialakításra került egy egységes, áttekinthetô

a mûködéshez kapcsolódó környezeti terhelés

utazásigénylô és elszámoló rendszer.

javítására és a környezetvédelem háttér-infrastruktúrájának megteremtésére.

Külföldi leányvállalatok

Az OTP Bank céljai közé tartozik a környezetkímélô gyakorlatok mielôbbi intézményesítése, és

A centralizált SWIFT rendszer használata (nemzet-

elterjesztése a Bankon belül, illetve a Bankcso-

közi bankközi fizetésekre) kiterjesztésre került

port tagjai között, melynek érdekében jelentôs

a horvát leánybankra (OBH) a helyi TurboSWIFT

lépések történtek.

rendszer kiváltásával.
A környezettudatosságot, illetve az elért ered-
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Az EURO bevezetése projekt keretében a

mé nyek mérését szolgálta 2007-ben a Bank

szlovákiai Bankban (OBS) megtörtént az euróra

információgyûjtési körének jelentôs kiszélesí-

való átállás technikai hátterének kialakítása, amely

tése. Az információgyûjtés nem tekinthetô tel-

a hazai EURO konverziónak is az alap ja lehet.

jes körûnek a Bank, illetve a hazai Bankcsoport

OTP Bank Éves jelentés 2008

vonatkozásában, de nagy elôrelépést jelent a

gyobb kiadványok (Éves jelentés és Vállala-

felhasznált energia, természeti erôforrások és

t i felelôsségvállalási jelentés), üdvözlôlapok,

anyagok mennyiségének meghatározása terén.

illet ve csomagolóanyagok már környezetbarát
pa pír ból készültek. A tervek szerint 2009-ben

2008-ban Környezetvédelmi irányelvek kidolgo-

a marketing célú kiadványok jelentôs része

zására és elfogadására került sor, melynek be-

újrahasznosított papírból készül majd, távo-

vezetése, illetve az alkalmazotti körben való is-

labbi cél, hogy az egyéb kiadványok, illetve

mertetése 2009 elején történik meg.

nyomtatvá nyok is ilyen anyagból készüljenek majd.

A Bank a CO 2 kibocsátás csökkentése érdekében lépéseket tett az egy dolgozóra jutó papír-

A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen leg-

felhasználás, gázfelhasználás és utaskilométer

szélesebb körben a papírhulladék elkülönített

csökkentésére. Az utóbbi célt szolgálta 2008-ban

gyûjtése valósult meg. A szelektíven gyûjtött és

a videokonferencia terem átadása is.

újrahasznosításra, illetve energiatermelésre továbbadott hulladék arányának növelése folya-

A papírfelhasználás csökkentését segíti a nyom-

matos célja a Banknak.

tatási szabályzat kialakítása és megismertetése
a Bank dolgozóival, a banki elektronikus csator-

Az energia és vízfelhasználás terén a korábbi

nák (intranet, vezetôi információs portál, kö-

évek ben bevezetett intézkedések (fázisjavító

zös mappák stb.) mind szélesebb körû hasz-

be rendezések mûködtetése, energiatakarékos

ná latának elterjedése, illetve az elektronikus

üzemmódú eszközök és energiatakarékos izzók

szám lakivonatok igénybe vételének ösztönzése

használata) biztosítják a Bank hatékony mûkö-

az ügyfelek körében a papír alapúakkal szem-

dését, a racionális erôforrás-felhasználást.

ben. 2008-tól a Bank a munkavállalók részére a bérjegyzéket elektronikus formában teszi

A beszerzés területén, a beszállítók kiválasztá-

elérhetôvé, ami a közel 8.000 munkavállaló

sánál különös hangsúlyt kap a környezetvédelmi

esetében jelentôs irodai papírfelhasználás csök-

és etikai szempontok érvényesítése.

kenést eredményezett. Többek között ezen
intézkedések hatására az egy központi dolgo-

A Bank folyamatosan figyelemmel kíséri

zóra jutó átlagos papírfelhasználás 25%-kal

a tech no lógiai, mûszaki fejlôdést, és az új

csökkent 2008-ban.

beruházá sok, felújítások esetében törekszik

A Bank a marketing kiadványok esetében fo-

a legha té ko nyabb megoldások alkalmazásá-

kozatosan tér át az újrahasznosított pa pír

ra, a kör nye zetvédelmi szempontok figye-

használatára, melynek elsô lépéseként a na-

lembe véte lé re, valamint betartására.

A Bankcsoport tevékenysége és eredményei 2008-ban
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Magyarországi csoporttagok
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LAKOSSÁGI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Az OTP Bank továbbra is a magyar lakossági ban-

A Bank az elektronikus csatornákon sikeresen

ki piac legnagyobb szereplôje. 2008 végén az

megôrizte domináns piaci pozícióját. A telefo-

OTP Bankcsoport – monetáris intézmények ösz-

nos ügyfélszolgáltatást igénylô ügyfelek köré-

szevont mérlege alapján számolt – piaci része-

ben a Bank a piac mintegy 30%-át tudhatja

sedése a hitelintézeti rendszerben a háztartások

magáénak, az Interneten bankolók esetében

be téteibôl 30,4% (OTP Bank: 28,0%) volt, a

35%, míg a mobiltelefonos szolgáltatásnál

ház tartások hiteleinek pedig 29,6%-át tudhatta

46% a piaci részesedése.

magáénak (OTP Bank: 7,9%).
Az OTPdirekt ügyfelek száma 2008 során
Míg 2008 elsô felében a hitelezési aktivitást erô-

10%-kal bôvült és az év végére meghaladta az

sítette a Bank, az év második felétôl – a globális

1,6 millió fôt. A telefonos ügyintézôi szolgálta-

likviditási válság hatására – a hangsúly a forrás-

tásra szerzôdött ügyfelek száma 2008-ban már

gyûj tésre helyezôdött, amelyet termékfejleszté-

csak mérsékelten – 0,8%-kal – emelkedett

sekkel, akciókkal támogatott.

közel 947 ezerre, míg a mobiltelefonos szolgáltatást igénybevevô ügyfelek száma továbbra

Az év során a pénzintézet tovább folytatta a több

is dinamikusan – több mint 13%-kal – gyara-

csatornás értékesítési hálózatának bôvítését,

podott és 2008 végén meghaladta az 1,2 mil-

kor sze rûsítését és a minôségi ügyfélkiszolgálást

lió ügyfelet. Az internetes szolgáltatásra szer zô-

biztosító termék- és folyamatfejlesztéseket.

dött ügyfelek esetében a növekmény 17%,
2008 decemberére több mint 787 ezer dara-

A Bank törekvéseit és eredményeit a nemzetközi

bos szerzôdésszámot sikerült elérni. Az összes

és hazai szakmai közvélemény 2008-ban is elis-

kiküldött SMS darabszám 2008 végére 14%-kal

merte. A Global Finance és a Euromoney ezúttal

bôvülve, túllépte a 179 millió darabot, míg az

is az OTP Bankot választotta a „Legjobb magyar-

internetes tranzakciók száma az elôzô évhez

országi Bank”-nak, s elsô ízben, a „Legjobb

képest harmadával növekedett 2008 folyamán,

Privát bank” címet is az OTP Bank nyerte el.

és így értéke decemberre elérte a 30,7 millió
darabot.

Számlavezetés, banki tranzakciók
és csatornák

Az OTPdirekt továbbra is a legszélesebb szolgáltatási palettát nyújtja a magyar e-banki piacon.
Az OTP Bank fejlesztései révén Magyarországon

2008. december 31-én az OTP Bank lakossági

egyedülálló kényelmi e-szolgáltatásokat veze-

ügyfeleinek száma közel 4,6 millió fô volt,

tett be, növelte a testreszabhatóság és az online

melybôl közel 2,9 millióan rendelkeztek forint

értékesítés súlyát az e-csatornákon és a hon-

folyószámlával. A modern, gyors és kényelmes

lapon egyaránt.

bankolás biztosítása érdekében az OTP Bank
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több, egymást kiegészítô értékesítési csator-

Az elektronikus számlafizetési szolgáltatók köre

nán keresztül áll ügyfelei rendelkezésére.

harmadik konszolidátorral bôvült, már a Díjnet

OTP Bank Éves jelentés 2008

szolgáltatására regisztrált ügyfelek is díjmente-

össze néhány gombnyomással. A megújult

sen kiegyenlíthetik szolgáltatói számláikat az

hitelkalkulátor segítségével áttekinthetôbb

OTPdirekt internet bankon keresztül. Az év so-

képet nyújt a rendelkezésre álló hitelek

rán bôvítésre került az értékpapír funkciók köre,

feltételeirôl.

megteremtve a befektetési jegyek átcsoportosításának és visszaforgatásának lehetôségét.

Az év során – az OTP Csoport általános meg jelenéséhez igazodóan – több magyar leány vállalatnál is megtörtént a honlap arculati egységesítése.

Mindemellett, 2008-ban is folytatódott a fióki
telefonhívások központosított kezelését megvalósító Információs Call Center projekt, mely
a fiókok tehermentesítése és a telefonos szolgáltatások színvonalának emelése révén szolgálja az ügyfél-elégedettség növelését.

Egyre hangsúlyosabb a külföldi leánybankoknak nyújtott szakmai támogatás szerepe, hiszen az OTP Csoport célja, hogy az OTPdirekt
olyan nemzetközileg ismert márkanévvé váljon,
mely egységes funkcionalitást és minôséget
garantál valamennyi országban, ahol az OTP Bank
jelen van a piacon.

2008 folyamán folytatódott az értékesítési hálózat bôvítése és korszerûsítése. Az Infrastruktúra
Az OTP Bank törekszik arra, hogy az internetes

és Hálózatoptimalizálási Projektnek köszön he-

mikrofizetések terén is kiszolgálja az érdeklôdô

tô en – a 2005-ben elindult fiók-felújítási folya-

ügyfélszegmenst, ennek elsô lépcsôjeként az

mat keretében – 2008-ban 47 fiók került felújí-

ügyfelek számára lehetôvé vált az Abaqoos

tásra, korszerûsítésre. A fiókfelújítások során a

szolgáltatás segítségével internetes vásárlások

cél a fiók belsô elrendezésének, felszereltségé-

biztonságos lebonyolítása. Az ügyfelek 13 in-

nek és a mûködés hatékonyságának javítása, ki-

ternetes elfogadóhelyen fizethetnek Abaqoos

emelt figyelmet fordítva az ügyféltér maximalizá-

pénztárcájuk segítségével, bankkártyájuk adata-

lására, az ügyfelek komfortérzetének javítására.

inak megadása nélkül. Az elfogadóhelyek listája folyamatosan bôvül.

2008-ban a Bank Budapesten 2, illetve vidéken 5 új fiókot nyitott. A fióknyitásokkal koráb-

A Bank Vagyontervezési szolgáltatása elér-

ban lefedetlen kistérségekben, és fejlôdô vá-

he tô a honlapon és az internetes szol gál-

rosnegyedekben jelent meg bankunk, ahol a

tatásban is. A kalkulátor segítségével az

szolgáltatás elérhetôsége az országos átlag

ügy felek szemléltetô grafikonon tekinthe-

alatti volt. Ezen kívül egy oktató fiók is elkezdte

tik meg vagyonuk várható alakulását, igény

mûködését, amely valós környezetben, kifeje-

esetén idôpontot egyeztethetnek szemé-

zetten a pályakezdô munkatársak képzését

lyes befektetési tanácsadás céljából.

segítô megoldásokkal került kialakításra, nagyban támogatva ezzel a bankfióki dolgozók

A honlap fejlesztésével a Bank igyekszik

minôségi utánpótlás képzését.

az ügyfelek igényeit maximálisan kielégíteni, már számlakivonatukat is díjmentesen

A meglévô fiókhálózat hatékonyabb kihasz-

l ek érdezheti k a szol g ál t a t á s r a r e g i s z t r á l t

nálása érdekében az új üzletágak mind több

ügyfelek az erre kialakított felületen, mind -

fiókban váltak elérhetôvé.

Magyarországi csoporttagok tevékenysége

21

Az értékpapír szolgáltatást, Magyarországon

Az OTP Bank mindig hangsúlyt fektetett az ér-

egyedüliként, több mint 350 fiókban biztosít-

té kesítési partnereken keresztül elérhetô ter-

juk ügyfeleinknek, szé lesítve a megtakarítá-

mék paletta szélesítésére is. Ennek szellemé-

sokkal kapcsolatos ügyfélválasztási le he tô-

ben, a piaci igényeket is figyelembe véve bô vült

ségeket. Az OTP fiókokban a minôségi

ki a mikro- és kisvállalati termékkörben a köz-

ügyfélkiszolgálás, a munkaszervezés és a

vetíthetô termékek köre a Lendület Folyószámla

technikai fejlesztések révén tovább csökken-

Hitellel, a Lombard Hitellel és az Elektronikus Forint

hetett a várakozási idô, javult a fióki értékesí-

Számlacsomaggal, a társasházi ter mék körben az

tés színvonala. 2008-ban újabb fiókokban ke-

Alap és a Mozaik számlacsomaggal.

rült elhelyezésre gyereksarok, illetôleg plazma
TV az ügyfél-tájékoztatás javítása érdekében.

Bankkártya
2008. december 31-én az OTP Bank által kibocsátott kártyák száma 3.968 ezer darab volt.

A lakossági üzletágban kibocsátott betéti- és hitelkártyák száma 2008. év végén meghaladta
a 3.822 ezret. Ezen belül a lakossági betéti kártyák száma 3.507 ezer darabot tett ki. Az igen
népszerû Multipont betéti kártyák száma közel
380 ezer darab volt, a dinamikusan – közel
35%-kal – növekvô lakossági devizakártyák száma pedig elérte a 23,5 ezret 2008. december
31-én. Töretlenül népszerûek az OTP Bank lakossági hitelkártyái is. Darabszámuk 14,7%-kal
bôvülve, 2008. év végén elérte a 315 ezret.
A lakossági hitelkártyák közel kétharmadát továbbra is az igen közkedvelt Amex Blue hitelkártyák teszik ki. A tehetôsebb ügyfeleknek ajánlott
Amex Gold hitelkártyák száma is folyamatosan
növekszik és számuk 2008 decemberében elA fiókhálózat mellett tovább bôvült a Bank-

érte a 6.400 darabot.

kal szerzôdött értékesítési partnerek száma
is és év végén elérte 2.054-et. A partneri

Az üzleti kártyák száma 2008. december 31-én

csatornán keresztül – megelôzô évekhez

145 ezer darab volt. A Széchenyi kártyák száma

hasonlóan – a fô hangsúly továbbra is a la-

a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent

kás– és jelzáloghitelek értékesítésén volt.

5.600 darabra. Az év során bevezetésre került

A teljes szerzôdött állományon belül a part-

az üzleti deviza kártya.

neri értékesítés aránya meg haladta az 52%-ot,
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volumene a 2007. évhez képest 36%-os

2008 decemberében az OTP Bank 2.003 ATM-

növekedést mutatott. A la kás ta karékpénztári

bôl álló hálózattal szolgálta ügyfelei kényelmét,

szerzôdések értékesítésében a teljes érté-

amelyeken 79,3 millió darab készpénzfelvételi

kesítés 40%-át meghaladó arányban mû-

tranzakció valósult meg összesen 2.575 milliárd

köd tek közre a Bank értékesítési partnerei,

forint értékben. 2008 folyamán az OTP Bank ál-

a lakáslízingek volumenének pedig mintegy

tal kibocsátott kártyákkal közel 69,5 millió ATM

háromnegyed részét közvetítették. A társas-

készpénzfelvételi tranzakciót bonyolítottak le a

házi hitelezésben ezen értékesítési csatorna

Bank ügyfelei összesen 2.194 milliárd forint

aránya több mint 25%-kal nôtt.

értékben.

OTP Bank Éves jelentés 2008

A tranzakciók átlagos értéke 31,3 ezer forintról

A lakossági forintbetétek állományának közel

32,5 ezer forintra emelkedett.

80%-át a folyószámla be tétek teszik ki, állományuk 2007. év végéhez képest 11,5%-kal nö-

2008-ban az OTP Bank kereskedelmi elfogadó-

vekedve 1.348,5 milliárd forintot ért el 2008

helyeken üzemelô POS termináljainak száma

decemberében. A Bank látra szóló betétekbôl

4.155 darabbal nôtt az elôzô évhez képest és

való részesedése a hitelintézeti rendszerben to-

számuk elérte a 26.808 darabot. A fiókokban

vábbra is kiemelkedô: 2008 decemberében

üzemelô POS terminálok száma 3.686 dara-

42,0% volt. A könyves betétek részaránya a fo-

bot tett ki év végén. A Bank saját kereskedelmi

rint betéteken belül, 3,4%-ponttal tovább csök-

elfogadó hálózatában végrehajtott vásárlási mû-

kenve, 2008 decemberében 14% volt, a köny-

veleteinek száma 20%-kal, 125 millió darabra

ves betétek állományának értéke így 220,5

bôvült, miközben a végrehajtott vásárlási mû-

milliárd forintot tett ki.

veletek értéke 17%-kal 989,6 milliárd forintra
nôtt. Az OTP Bank által kibocsátott kártyákkal

A devizabetétek állománya 2007 decemberé-

végzett vásárlási tranzakciók száma meghalad-

hez képest 63,9 milliárd forinttal, azaz 18,2%-kal

ta a 87 millió darabot, míg a forgalom értéke meg-

bô vült 2008 folyamán, így az év végére az ál-

közelítette a 691 milliárd forintot 2008 folyamán.

lomány értéke elérte a 415,5 milliárd forintot.
Ennek kö s z ö n h e t ô e n , a d e v i z a b e t é t e k a r á nya a teljes la kossági betétállományon belül

Megtakarítások, befektetések

már 20,5%-ot tett ki, mely 1,4%-pontos bôvülés az egy évvel korábbi értékhez képest.

Az OTP Bank továbbra is a magyar lakossági banki

Az OTP Bank részesed é s e a h á z t a r t á s o k

piac legnagyobb szereplôje. 2008 végén az

d e v i z a b e t é t e i b ô l 2 0 0 8 . december 31-én

OTP Bankcsoport – monetáris intézmények ösz-

36,0% volt.

szevont mérlege alapján számolt – piaci részesedése a hitelintézeti rendszerben a háztartások be-

Az OTP Lakástakarékpénztár a lakástakarék-pénztári

té teibôl 30,4% (OTP Bank: 28,0%) volt.

piac legszélesebb termékkínálatát nyújtja. E termék

A Csoporton belül az OTP Bank mellett a Merkantil

különösen elônyös a felújítási, vagy korszerûsítési

Bank és az OTP Lakástakarékpénztár kínál betéti

szándékkal megtakarító ügyfelek számára, de jól

termékeket a háztartások számára. A kínálatot az

értékesíthetô az OTP Bank lakáscélú és szabad

OTP Alapkezelô, az OTP Pénztárak, valamint

felhasználású jelzálog hiteleihez kapcsolódóan is,

maga az OTP Bank által nyújtott további megta-

melyek így a hiteltörlesztési idôszak elsô éveiben

karítási termékek teszik teljessé.

az egyenletes törlesztéshez képest kedvezôbb törlesztô-részletet biztosítanak az ügyfelek számára.

Banki megtakarítások

A megtakarítási idôszakban lévô szer zô dé sekhez kapcsolódó betétbefizetések és a kiutalás-

2008. év végére az OTP Core* – a magyarországi

ba került szerzôdések kifizetéseinek együttes

alaptevékenység keretében gyûjtött – lakossági

eredményeként az OTP Lakástakarékpénztár

betétek állománya 2.168,6 milliárd forintra gyara-

betétállo má nya 17,5%-kal, 154,0 milliárd fo-

podott. Az OTP Banknál elhelyezett lakossági be-

rintra nö vekedett 2008-ban, melynek 92%-a

té tek állománya – év/év alapon közel 10%-kal

(141,6 milliárd forint) a lakosságtól szárma-

növekedve – elérte a 2.027,4 milliárd forintot.

zott. Az év során az OTP Lakás takarékpénztár
közel 100 ezer darab szerzôdést kötött

Ezen belül, a lakossági forint betétek állománya

174 milliárd forint szerzôdéses összeggel,

is nôtt 8%-kal, értéke 1.753,2 milliárd forintot

becsült piaci részesedése a betétállomány

tett ki 2008. év végén. Ezzel az OTP Bank ré-

alapján mintegy 50%.

szesedése a háztartások forintbetéteibôl 26,6%
(OTP Csoport: 29,4%) volt.

* OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarékpénztár és az OTP Faktoring
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Befektetési alapok, értékpapírok

A Bank piaci részesedése a háztartások befektetési alapjainak piacán a 2007-es 29,5% után

A 2008-as értékpapír-piaci folyamatokat két

2008 végén 27,0%-ra esett (2006-ban 24,6%

sza kaszra bonthatjuk: az I-III. negyedévben a

volt). 2007-ben és részben még 2008 elején

be fektetési alapok és részvények enyhe csökke-

is a Hozamduó Megtakarítási program révén a

né se mellett a kötvény típusú értékpapírok

Bank jelentôsen növelte állományát, ugyanak-

(ál lam papírok és jelzáloglevelek) volumenének

kor a 2008 negyedik negyedéves változások a

növekedése volt jellemzô. Az ôszi piaci ese-

kötvény- és ingatlanalapokat sújtották a legko-

mények során azonban szinte minden eszköztôl

molyabb tôkekivonással, mely instrumentumok-

szabadulni kívántak a befektetôk, ami a papírok

ban a Bank az átlagosnál magasabb részese-

árfolyamának szabadesésével járt. Jellemzôen a

déssel rendelkezik. A teljes ügyfélkör tekintetében

részvények és a befektetési alapok árfolyama

a piaci részesedés 2008-ban enyhén süllyedt,

esett a legjobban, de a hozamemelkedések ré-

30,2%-ról 28,2%-ra. Az értékpapír alapok pia-

vén a kötvény típusú értékpapírok is jelentôs

cán az OTP Alapkezelô piaci részaránya pedig

veszteséget szenvedtek el.

30,9% volt 2008 végén, ami 1,5%–pontos
csökkenés 2007-hez képest.

A befektetési alapok piacán az egyes ügyfélszegmensekben némileg eltérô mértékû

A Bank ügyfeleinek értékpapír állománya 2008-ban

(háztartások 25,8%-os, nem pénzügyi vál-

43,2%-kal 1.188 milliárd forintra csökkent.

lalatok 17,9%-os és önkormányzatok 19,3%-os)

Ugyanakkor abszolút értékben is bôvülni tudtak

szû kü lés zajlott le 2008-ban, amely ösz-

a saját forrásnak számító kötvény jellegû termé-

szességéb e n az alapokban kezelt állomány

kek: az OTP Saját Kötvény és OTP Jelzáloglevél

drasztikus (663 milliárd forintos) csök-

együttesen 82 milliárd forinttal növelték állo-

k e n é s é v e l j á r t . A visszaesés az alapok port -

mányukat. A teljes saját forrást megtestesítô ál-

foliójának vagyonvesztésével, és így a reali-

lomány a 2007. év végi 26,3%-ról 2008 végé-

zált hozam esésével, továbbá az ezt követô

re 44,7%-ra bôvült az értékpapír ügyfélállományon

jelentôs pénzkivonással magyarázható, fôleg

belül. A szûkös forrásszerzési lehetôségekkel

az ingatlan- és a még tôkeveszteséget el

leírható idôszakban ez kiváló eredménynek mi-

nem szenvedett likviditási jellegû és rövid

nôsül, hiszen ezek a termékek a betétekkel el-

kötvény alapokból.

lentétben nem 2–3 hónapos, hanem legalább
1 éves forrást jelentenek a Bankcsoport számára.

Az értékpapír számlák száma 5,8%-kal 326 ezer
darabra bôvült 2008-ban. A hónapok közül kiemelkedik október, amikor is az éves növekmény
30%-át, 5.300 darab számlát nyitottak.
A Bankcsoport továbbra is kiemelt célként kezeli a lakossági ügyfelek öngondoskodásának
támogatását, melyet jól mutat a NYESZ számlák
száma, mely 48%-kal 28,6 ezerre bôvült.

2008-ban az OTP Bank sikerrel implementálta
az EU-s tôkepiaci direktívát (MiFID), mely mára
az ügyfélkezelés mindennapi részéve vált.

Az OTP Bank 2007. év végén országosan 63 fiókban indította el Prémium vagyontervezési
szolgáltatását, melynek célja elsôsorban az átlagosnál aktívabb, nagyobb megtakarítással ren-

24

OTP Bank Éves jelentés 2008

delkezô ügyfelek befektetési döntéseinek támogatása. 2008. év végén az ügyfelek már az

Nyugdíj- és egészségpénztári
szolgáltatások

OTP Bank 240 ﬁókjában vehették igénybe a Bank
egyre kiterjedtebb szegmentált ügyfélkezelési

A pénztári vagyon kezelését a Bankcsoporton belül

gyakorlatának és prémium szolgáltatásainak

az OTP Alapkezelô, míg a pénztárakkal kapcsola-

egyik legfontosabb elemét. A Prémium vagyon-

tos adminisztratív teendôket és tag szer ve zést az

tervezési tanácsadás kiváló fogadtatását mutat-

OTP Pénztárszolgáltató végzi.

ja, hogy 2008-ban országosan már több mint

Az OTP Pénztárak a pénztári piacon továbbra is

43 ezer ügyfél vette igénybe, és jelzi, hogy a ki-

meghatározó szerepet töltenek be mind a pénztári

élezett piaci helyzetben különösen fontos a

vagyon, mind a taglétszám tekintetében. 2008. év

bank és az ügyfelek közötti konzultáción és ta-

végén azonban, a többi piaci szereplôhöz hasonló-

nácsadáson alapuló, hosszú távra szóló sze-

an, az OTP Pénztárak összesített vagyona is csök-

mélyes kapcsolat ápolása. 2009-ben továbbra

kent – 14,2%-kal 538,8 milliárd forintra – a port-

is nagy hangsúly helyezôdik az aktív prémium

foliójukban lévô értékpapírok piaci értékének a

ügyfelek megcélzására, az ennek megfelelô

pénzügyi válsággal összefüggô csökkenése miatt.

minôségi szolgáltatás nyújtására, valamint a
már vagyontervezett ügyfelek utógondozására,

Az OTP Magánnyugdíjpénztár vagyona 15,4%-kal,

portfoliójuk felülvizsgálatára is.

436,7 milliárd forintra mérséklôdött, tagjainak
száma 805 ezerrôl 835 ezer fôre bôvült. Az

2008 év során az OTP Alapkezelô összesen

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona 2008 során

22 új alappal jelent meg a piacon, ebbôl

106,2 milliárd forintról – 10,16%-kal – 95,4 milliárd

a második negyedév volt a legaktívabb, ebben

forintra csökkent, tagjainak száma közel 250 ezer

a ne gyed évben 8, jellemzôen hozam- és tôke -

fô volt, ami 10,7%-kal kevesebb, mint az elôzô év-

ga rantált alapot bocsátott ki.

ben. Az OTP Egészségpénztár vagyona 6,8 milliárd
forint volt, taglétszáma meghaladta a 134 ezer fôt.

A globális pénz– és tôkepiaci válság az év
második felében éreztette hatását a kezelt
alapok volumenét tekintve. Az Alapkezelô

Lakossági hitelezés

által kezelt befektetési alapok nettó eszközértéke a 2007. évi 813,1 milliárd forintról

A magyarországi alaptevékenységet figyelembe

2 0 0 8 . év v ég ére 6 4 1 , 1 m i l l i á r d f o r i n t r a

vevô OTP Core1 konszolidált retail hitelállomá-

csökkent Év végén az OTP Alapkezelô piaci

nya 2008. év végén 2.179,2 milliárd forint volt,

részesedése az értékpapír alapok piacán

25,6%-kal több mint 2007. év végén.

28,2% volt (2007 végén 32,4%).

Az Alapkezelônek a pénztári üzletágban ke-

Jelzáloghitelek, lakáslízing

zelt vagyona 14,0%-kal, 549,0 milliárd forintra csökkent. Az egyéb portfolió-kezelési

2008 elsô három negyedévében a hazai ingat-

tevékenység keretében 184,5 milliárd forint

lan- és jelzáloghitel piacot az elôzô évek ten-

vagyont kezelt, ami 4,2%-kal haladta meg az

denciájának folytatódása jellemezte. Ôsszel a

elôzô évi állományt.

globális pénzügyi válság hatása elérte hazai
piacokat is, kiemelten a hitelpiacokat, ahol

Az Alapkezelô 2008-ban 4.994,0 millió fo-

jelentôs trendváltás következett be.

rint IFRS szerinti adózott eredményt ért el,
ami 51,4%-os átlagos eszközarányos jö ve-

A lakásépítések száma – a beadott új építési

delmezôséget (ROAA) és 61,3%-os átla gos

en gedélyek és a befejezett építések száma alap-

tôkearányos megtérülést (ROAE) eredmé-

ján – az év egészét tekintve stagnált 2008-ban

nyezett. A Társaság kiadás/bevétel mutatója

az utolsó két hónapban tapasztalt 10%-os visz-

2008-ban 26,2% volt.

szaesés mellett.

1

OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarékpénztár és az OTP Faktoring lakossági és MKV hiteleit is tartalmazó, konszolidált
IFRS állomány, a külföldi leányvállalatoktól átvett hitelek nélkül

Magyarországi csoporttagok tevékenysége

25

A lakáspiaci forgalomban ennél nagyobb, szintén

Az év során a Bank elindította a lakás- és

az év végére erôsödô visszaesés volt tapasztal-

jelzálog típusú hitelek nyújtását a devizakül-

ható.

földi ügyfelek részére is.

A lakás- és jelzálog típusú hitelek kereslete 2008

A magyarországi OTP Core konszolidált jelzá-

elsô három negyedévében erôsödött és több

loghitel állománya – amely a lakáshitelek

mint 26%-kal meghaladta az elôzô év hasonló

mellett a szabad felhasználású jelzáloghite-

idôszakát. A gazdasági válság hatására megdrá-

le ket is tartalmazza – 2008. december 31-én

gult és beszûkült források a hitelkínálat csökke-

1.660,7 milliárd forint volt, 23%-kal több

néséhez vezetett, amely novembertôl mutatko-

mint egy évvel korábban. Ezen belül lakáshi-

zott meg a szerzôdött hitelösszegekben. Az év

telek állománya az év végére 10,4%-kal

utolsó kéthavi értékesítése 37%-kal esett vissza

1.268,6 milliárd forintra nôtt, míg a szabad

az elôzô évhez képest. A deviza források hiánya

felhasználású jelzáloghitelek állománya kö-

révén megemelkedett kamatok, szigorított felté-

zel megkétszerezôdött és elérte a 392,0 milliárd

telek és a forint jelentôs gyengülése okozta devi-

forintot. A portfolió mintegy felét a deviza

zahitelezési válság a deviza alapú hitelek folyó-

alapú hitelek alkották.

sítási arányának csökkenését indította el, az év
eleji 93%-ról év végére 85%-ra.

A jelzáloghitelek csoport szintû állományi piaci
részesedése 2 4%-ponttal 27,8%-ra mér sék-

A piaci tendenciák az OTP Bankcsoport jelzálog-

lô dött 2008 végére, annak ellenére, hogy a

hitelezését is meghatározták. Az év elsô három

sza bad felhasználású jelzáloghitelek piacán

negyedévében 66%-kal nôtt a jelzáloghitelek

3 , 1 % - p o n t o s r é s z a r á n y n ö v e k e d é s t é r t el

szerzôdött összege a 2007. év hasonló idôsza-

a Csoport, de ez nem tudta ellensúlyozni a

kához képest, míg az év utolsó két hónapjának

lakáshitelek állományi részesedése terén

értékesítése egynegyedére esett vissza. Összes-

el szenvedett 4,3%-pontos, 32,3%-ra történô

ségében a piaci bôvülés kétszeresét, 20%-os

csökkenést.

növekedést ért el a Bankcsoport az új jelzáloghitel szerzôdések terén, elsôsorban a szabad fel-

A lakossági jelzáloghitel piac növekedéséhez

használású jelzáloghitel nyújtások dinamikus,

hasonlóan a lakáslízing piac is dinamikusan

35%-os gyarapodása révén.

bôvült 2008 októberéig. Az októberi drasztikus piaci változások ellenére az OTP Lakáslízing

A Bank 2008-ban folytatta az ingatlan fedezetû

2008-ban közel 90%-kal növelte záró állo-

hitelezés megújítását, amely eredményeként

mányát és továbbra is a két fô piaci szeg-

számos, a hitelezési folyamat hatékonyságát,

mens meghatározó szereplôje. Az értékesí-

gyorsaságát növelô fejlesztést hajtott végre és

tésre épített új lakás piacon a lízingkonstrukcióban

további lépéseket tett az ügyfél-centrikus fióki

rejlô elônyök kihasználásával kínálja az ügy-

értékesítés érdekében. A teljes körû beveze-

feleknek kedvezô lakáslízing termékét, míg a

tésre 2009 márciusában kerül sor.

használt lakások piacán speciális elô nyök
kiaknázásával egészíti ki és bôvíti a jelzá-

Az év kiemelkedô termékfejlesztése, a 2008

loghitelezés lehetôségeit. Az OTP Lakáslízing

augusztusában bevezetett, OTP Generáció

kiemelkedô értékesítéssel – megtartva na-

Credit életbiztosítással kombinált ingatlan hi-

gyon magas piaci részesedését – a lakos-

tel, amelynél a tôke összege többféle, az

sági lakáslízing piac új szerzôdéseinek kö-

ügyfél által választható tôkevédett tôke meg-

zel 60%-át szerezte meg 2008-ban a

ta karítási életbiztosításba kerül befizetésre

tizen két szereplôsre bôvült piacon. A Bank

a futamidô elsô 10 évében. A konstrukció a

több mint 300 fiókjában elérhetôek a la-

szakma elismerését is kivívta a MasterCard

káslízing konstrukciók, és a partneri értéke-

2008. évi pályázatán elnyert „Az év lakossági

sítés mellett tovább bôvültek a beruházói

hitelterméke” díjjal.

kapcsolatok is.
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Fogyasztási hitelek

biztosítás, amely az ügyfelek körében kedvezô
fogadtatásra talált.
3

Az OTP Core fogyasztási hitel állománya 2008.
december végén 391,4 milliárd forint volt,

A Bankcsoport piaci részesedése 4 a – szabad

28,7%-kal magasabb, mint 2007 végén.

felhasználású jelzálog hiteleket is tartalmazó
– háztartások fogyasztási és egyéb hiteleibôl

A lakáshitelek után a személyi kölcsön termék-

a 2007. évihez képest 2%-ponttal javult és

nél is bevezetésre került a havi díjas törlesztési

26,8% volt 2008. december 31-én.

PRIVÁT BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
Az OTP Private Banking üzletága 2008-ban is

átértékelôdési veszteséget eredményezett a ke-

tartotta az elmúlt évek növekedési dinamikáját

zelt állományban, ám ezzel együtt is, év végére

az ügyfél akvizíció terén, év végére 15 ezer pri-

az üzletági vagyon elérte a 452 milliárd forintot.

vát banki alapszerzôdést elérve, amely a társtu-

Ez a kirívóan kedvezôtlen piaci hatások ellenére

lajdonosi kapcsolatokat is figyelembe véve közel

is enyhe gyarapodást mutat a 2007. évi záró

23 ezer fôs privát banki ügyfélkört jelent. 2008-

vagyonhoz képest, amivel kevés vagyonkezelô

ban a privát banki szerzôdések száma 1.207 da-

büszkélkedhetett 2008-ban, és amely a kifeje-

rabbal (13.748-ról 14.955-re), 8,8%-kal növe-

zetten dinamikusan növekedô új vagyon bevo-

kedett. Miközben az ügyfélkörön belül tovább

násnak köszönhetô. Az OTP Bank ôrzi stabil

nôtt a magasabb vagyonkategóriába tartozó

piacvezetô pozícióját ebben a szegmensben is.

szegmensek részaránya.
A teljes kezelt állományon belül a piaci eseméAz ügyfelek bizalmát, a tanácsadói kapcsolattar-

nyek és a globális kockázatvállalási hajlandóság

tás felértékelôdését jól jelzi, hogy a legnehezebb,

csökkenése nyomán elôtérbe kerültek a pénz-

2008. októberi idôszakban az átlagos kétszere-

piaci eszközök. Elsôsorban a betét állomány

sét meghaladó, rekord számú új ügyfél kötelezte

robosztus bôvülésének köszönhetôen a privát

el magát az OTP Private Banking mellett.

banki üzletágon belül a saját forrást biztosító állomány 82,1 milliárd forinttal (36,4%) nôtt

Tovább mélyült a közös privát banki-vállalkozói

2008-ban, miközben az üzletági hitel/betét mu-

értékajánlat és a kapcsolódó kiszolgálási modell

tató jelentôsen csökkent. Az OTP Private Banking

tartalma, amely a piacon egyedülálló lehetôséget

jelentôs mértékben hozzájárult a Bank likvidi-

biztosít a magán- és vállalkozói bankügyletek ki-

tá si pozíciójának további erôsítéséhez is.

emelt színvonalú, egypontos ügyintézésére.

Jövedelmezôségi oldalról kiemelhetô, hogy

Az MKV Gold számlacsomag 2006. júliusi beve-

a piaci események dacára az üzletág eredmény

zetése óta a közös vállalkozói-privát banki ajánlat

hozzájárulása stabil, kamat és nem kamat jelle-

keretében nyitott szerzôdések száma – mintegy

gû bevételei 6,6%-kal bôvültek 2007-hez

400 új ügyfelet bevonva – 2008 év végére már

képest.

a 2 ezer darabot is meghaladta.
Az üzletág erejét jelzi a brit Euromoney
Az év egészét meghatározó rendkívüli piaci hely-

magazin által – számos kvantitatív és kvali-

zet – a szinte minden befektetési eszközosztályra

t a t í v t é n y e zô 2008. évi, alapos értékelése

kiterjedô, példátlan 2008. évi piaci visszaesés – a

figyelembe vételével – odaítélt rangos

privát banki üzletágban kezelt vagyon alakulásá-

nemzetközi elismerés is, amely az OTP Private

ra is nagymértékben kihatott. A különösen az

Banking-et jelölte meg 2 0 0 9 - b e n M a g y a r -

utolsó negyedévben felerôsödô piaci árfolyamesés

ország legjobb private banking szolgálta-

jelentôs, mintegy 65,7 milliárd forintnyi

tójának.

3

4

OTP Bank, OTP Jelzálogbank és OTP Faktoring konszolidált, IFRS állománya a szabad felhasználású jelzáloghitelek és külföldi
leányvállalatoktól átvett hitelek nélkül
FM alapján, MSzSz szerint számított, a Merkantil Bank állományát is tartalmazza
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KERESKEDELMI BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
Vállalkozói szolgáltatások

uniós pályázatokhoz, így a banki források csökkenése ellenére kielégíthetôk voltak az ügyfelek

Az OTP Bank vállalkozói ügyfélkörének betétállo-

ezirányú igényei. Emellett refinanszírozott forgó-

mánya 12,4%-kal, hitelállománya 7,0%-kal ré-

eszköz hitelkonstrukciók is megjelentek, azonban

szesedett az országos állományból 2008.

ezek 2008. évben csak a mezôgazdasági ágazat-

december 31-én.

ban voltak igénybe vehetôk.

Az OTP Core vállalkozói betétállománya 5 a

A termékfejlesztés fókuszában ennek megfele-

7%-kal csökkenve 824,0 milliárd forintot,

lôen a refinanszírozási hitelek, illetve a be tét-

míg a vállalkozói hitelállomány 13%-os csök-

gyûjtést szolgáló konstrukciók álltak:

kenéssel 1.169,7 milliárd forintot tett ki

– az OTP Bank növelte kihelyezéseit a Magyar

2008 végén.

Fejlesztési Bank által korábban meghirdetett
programokban és csatlakozott a meghirdetett

A 2008-ban kibontakozó és folyamatosan mélyü-

újakhoz,

lô pénzügyi-gazdasági válság kezelésére, a nega-

– az üzletág Komplex üzleti ajánlatot dolgozott

tív hatások enyhítésére, kivédésére a kereskedel-

ki az új középvállalati ügyfelek (Kapcsolat üz-

mi banki üzletágban stratégiaváltásra került sor.

leti csomag), illetve a mezôgazdasági ügyfelek
számára (Terra számlacsomag),

Az üzletág célszegmense a mérsékeltebb banki

– rugalmas, egyedi betétlekötési feltételek ke-

saját forrást terhelô hiteligényû, a banki költsége-

rültek kialakításra a nagyobb összegû betétek

ket az árazásban elfogadó, illetve több terméket

esetében.

igénybe vevô kis– és középvállalkozói ügyfélkör
lett, és az eddigi hitelorientált fókuszt felváltotta

A mikro– és kisvállalkozói (MKV) ügyfélkört ki-

a nagyvállalatok és az önkormányzatok tekinteté-

szolgáló üzletágban 2008-ban is tovább folytató-

ben a szolgáltatás intenzív és keresztértékesítés

dott a differenciált ügyféligényeknek megfelelô

orientált üzletpolitika.

számlacsomagok kialakítása. Bevezetésre kerültek a kisvállalkozói Standard DevizaPlusz, illetve

Az alacsony jövedelmezôségû, jelentôs hitel igé-

E-devizaPlusz számlacsomagok, melyek a forint

nyû és koncentrált kockázatot hordozó nagy-

pénzforgalmi számla és az ehhez kapcsolódó

vállalati, szindikált, projekt- és nemzetközi keres-

szolgáltatások mellett egy devizaszámlát is tartal-

kedelem finanszírozás szûkítésre került.

maznak. 2008. szeptember elején indult a Banknál a Takaros számla csomag, ami a havonta kis-

Míg a korábbi éveket, illetve az év elsô felét a

számú tranzakciót végrehajtó társasházak és

fol yamatosan növekvô új hitelkihelyezés jelle-

lakásszövetkezetek számára jelent költségtakaré-

mez te, a pénzügyi válság idôszakában a forrás-

kos számlavezetési megoldást. Emellett az üzlet-

gaz dálkodás, illetve a megváltozott pénz piaci

ág elindította az elsô, kizárólag non-proﬁt szerve-

helyzetet és a megemelkedett forrásköltségeket

zetek által igényelhetô számlacsomagot, mely az

tükrözô árazás vált meghatározóvá. A nettó ka-

elektronikus szolgáltatások biztosítása mellett,

mat marzs emelése az alacsony marzsú kihelye-

meghatározott megtakarítási záróállomány ese-

zések visszafogását, leépítését is jelentette az

tén kedvezményes havi szám la ve ze té si díjért

ügyfél-jövedelmezôség ﬁgyelembe vétele mellett.

érhetô el.

Ezzel egyidejûleg elôtérbe került a refinanszíro-

Az év folyamán több betétakciót indított el a Bank,

zott források felhasználása. A refinanszírozott

mely versenyképes, több esetben piac vezetô

(alapvetôen MFB) forrású hitelek gyakorlatilag

kamatot kínált a bankon kívüli forint- és deviza-

minden beruházási, fejlesztési hitelcélt lefedtek,

forrásokra. Az akció során gyûjtött betétállomány

jól illeszthetôk – az üzletág által kiemelten kezelt –

védelme érdekében kettô továb bi, a standard

5

28

Az MKV és NKV állományok együttesen
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betéti kamatoknál kedvezôbb kamatozású lekö-

A kihelyezések zöme az iparosított techno-

tött betéti konstrukció is elér he tôvé vált az ügy-

lógiával épült panelházak felújításához kap-

felek számára. A két hónapos futamidejû NET

csolódik.

betétben kizárólag az E-számlacsomaggal ren-

2008 végén az OTP Bank közép- és nagyvállalati

del kezô vállalkozások és non-profit szervezetek

ügyfeleinek száma 15 ezret tett ki, az MKV üz-

tudják elektronikus csatornán keresztül lekötni

letágban kezelt vállalkozói, non-profit, társashá-

szabad pénzeszközeiket, míg a nyolc hónapos

zi és lakásszövetkezeti ügyfelek száma megha-

futamidejû, két hónapos kamatperiódusokból

ladta a 177 ezret.

álló, idôben sávos kamatozású Piramis Betét
el sô sorban a társasházi és non-profit ügyfelek

A Bank 2008-ban is megtartotta vezetô sze-

meg takarítási szokásainak megfelelôen lett ki-

repét az önkormányzati üzletágban. 2008

alakítva, de a vállalkozások számára is elérhetô.

végére az ügyfélkör 67%-a, 2.143 önkormányzat és a finanszírozási körükbe tartozó

Bevezetésre került az OTP Ambíció Vállalko zás -

intézmény vezettette az OTP Banknál a pénz -

fejlesztési Hitel, amely üzleti terv benyújtá sa

forgalmi számláját, a piaci részesedés az

nélkül, standard folyamatban teszi lehetôvé éven

igen erôs versenyben 3%-kal csökkent 2007.

túli sokféle beruházási hitelcél meg va lósítását,

év végéhez képest. 2008 végén az önkor-

gép-, berendezés vásárlás esetén ingatlanfede-

mányzatok be tét állománya 247,9 milliárd fo-

zet bevonása nélkül.

rint volt, ami 2,2%-kal több mint 2007. év
végén. Az önkormányzatok hitelállománya

Az OTP Bank csatlakozott a Széchenyi Kártya

közel 16,8%-kal volt kisebb, 194,4 milliárd

2 hitelprogramhoz, amelynek fô újdonságát a

forintot tett ki. 2008 év során tovább folyta-

negyedéves feltöltési kötelezettség meg szün -

tódott a versenytársak intenzív piacszerzési

tetése jelenti.

törekvése, ennek következtében a Bank
p i a c i r é s z e s e d é s e m i n d a b e t é t g y û j t é s -,

Az OTP Bank 2008 novemberében jelezte csatla-

mind hitelezés terén csökkent (a be té teknél

kozási szándékát a részben refinanszírozott Új

53,1%-ról 41,0%-ra, hiteleknél 54,9%-ról

Magyarország Mikrohitel programhoz a Magyar

48,1%-ra).

Vállalkozásfinanszírozási Zrt. felé, mely így 2009
januártól elérhetôvé vált az OTP Bankban is.

Lízing
A pénzügyi válságra reagálva a kisvállalkozói
hitelezési feltételek felülvizsgálatra kerültek.

A Bankcsoport vállalkozói lízing szolgáltatásait

A folyószámla forgalomhoz képest túlzott

a Merkantil Csoporton keresztül nyújtja.

mértékû, valamint a problémássá váló folyó-

A Merkantil Car könyveiben megjelenô össze-

számlahitel kinn le vôségek részletekben, akár

sített gépjármû és termelôeszköz-lízing állo-

3 év alatt tör té nô visszafizetésére kidolgozta,

mány a 2007. évi 20,2 milliárd forintról 27,0 milliárd

majd 2009 februárjában bevezette a Bank az

forintra emelkedett.

OTP Egyensúly Hitelt.
Az ingatlanlízing piacon a Bankcsoport a
A felsorolt termékek mögött a Garantiqa

Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.-n keresztül van

Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizetô kezes-

jelen. A MIL Zrt. mérlegfôösszege 8,1 milliárd

ség vál lalása áll (kivétel az OTP Egyensúly

forintot, ingat lan lízingbôl származó követelése-

Hitel, ha a kiváltandó eredeti ügylet mö-

inek állománya 7,8 milliárd forintot ért el

gött sem állt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

2008 végén. Az ingatlanlízing kötésállomány

kezessége).

közel fele projektvállalatok könyveiben jelenik
meg, a MIL Zrt. és a projektcégek együttes lízing

A Társasházi hitelezés belsô folyamatainak egy-

követelés állománya 15,6 milliárd forintot ért

szerûsítésével, kockázati feltételeinek átalakításával

el, ami 2,5%-os csökkenést jelent az elôzô év

az értékesítést sikerült jelentôs mértékben növelni.

végi állományhoz képest.

Magyarországi csoporttagok tevékenysége

29

Projektﬁnanszírozás

A jelentôsen megemelkedett CDS felárak, a
magyarországi benchmark kibocsátás hiánya és

A projektfinanszírozási hitelek záróállománya

az államilag garantált, AAA besorolású külföldi

2008. december 31-én 358,6 milliárd forint volt.

kötvénykibocsátások dömpingje megakadályozta

A nettó kamatbevétel jutalékbevétellel növelt

az OTP nemzetközi tôkepiacra lépését.

együttes összege meghaladta a 7,1 milliárd
forintot, amely az elôzô évhez képest 57,7%-os

Az önkormányzati kötvénykibocsátások a

növekedést jelent.

2007. évi fellendülést követôen ugyan visszafogottabb mértékben, de tovább folytatódtak

Az év elsô felében megkötött szerzôdések a

a 2008. évben. Az OTP Bank, mint szervezô,

korábban megkezdett tárgyalások eredmé-

lebonyolító és jegyzési garanciavállaló össze-

nyeként jöttek létre. A Bulgáriában finanszí-

sen 18 önkormányzat, illetôleg önkormányzati

ro zott ügyleteket kell elsôsorban megemlí-

tulajdonú cég kötvénykibocsátásában vett

t e n i , ú g y mint a Sandrose Holidays projektet

részt, ezek össznévértéke közel 23 milliárd

és a várnai bevásárlóközpontokat.

forintot tett ki.

A gazdasági válság hatására 2008. második fél-

Nemzetközi szindikálás és kereskedelemﬁnanszírozás

év ben a likviditáskezelés miatt újabb akvizíciókra nem nyílt lehetôség, miközben fo lyamatosan zajlik a már meglévô projektek átárazása,

2008-ban a szindikált hitelek piacán a világgaz-

a fi nan szírozásból való kivonulás. Mindezek

dasági válság kibontakozásával az év második

hatására több projekt esetében is történt nagyobb

felében jelentôs változás következett be. Mind

össze gû törlesztés, elô tör lesz tés, például a z

az elsô, mind pedig a másodpiac fokozatosan

SCD Holding, a Bankcenter, valamint a Mátrai

beszûkült, a korábban tapasztalt likviditásbôség

Erômû és a Csepeli Áram ter me lô finanszírozá-

kiszáradt, a kockázati felárak ugrásszerûen

sára nyújtott hiteleket illetôen.

megemelkedtek. Mindezek következtében az
elsôdleges piacon megszûntek az új szindikált
ügyletek, a másodpiacon pedig eltûntek a vásár-

Hitel- és tôkepiaci mûveletek

lók. A helyzet különösen az év végére élezôdött
ki. A bankok egyfajta várakozó álláspontra helyez-

A nemzetközi hitelpiacon az OTP Bank 2008.

kedtek és igyekeztek portfoliójukat átstrukturál-

április 28-án 10 éves, 73 millió EUR értékû

ni, megerôsíteni és a hangsúlyt a monitoring

hitelt hívott le CHF-ben az EIB-tôl, igen ked-

tevékenységre fektetni.

vezô, CHF LIBOR-hoz viszonyított 10 bp alatti
felár mellett. Ezt követôen 2008. május 16-i

A gazdasági körülmények változására reagálva

értéknappal a DZ és a Morgan Stanley befek-

az OTP Bank is újragondolta piaci stratégiáját és

tetési bankházak szervezôi, értékesítôi köz re-

a korábban megfogalmazott célkitûzéseit, a nö-

mûködésével az OTP Bank a külföldi tôkepiaci

vekedés-centrikusságot az aktív portfoliómene-

for rásbevonásokra létrehozott EMTN program-

dzselés váltotta föl. Az aktív portfoliómenedzse-

ja keretében 500 millió EUR értékben 3 éves

lés keretében az eszközök egy jelentôs részét

fix, 5,75% kamatozású kötvényt bocsátott ki.

sikeresen értékesítette a Bank, a megmaradó

A kibocsátás idôpontjában a kamatozás igen

eszközök egy része pedig a megváltozott piaci

kedvezô, 140 bp felárnak felelt meg a 3 éves

helyzettel összhangban átárazásra került.

mid–swap ráta fölött.

Kiemelt célként szerepelt a portfolió
minôségének megôrzése, ezért a monitoring te-
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Tekintettel a 2007 nyarán indult subprime

vékenység megerôsítésre került. A prudens hi-

válság nyomán általánossá vált nemzetközi

telezési és befektetési politikának köszönhetôen

hitelválságra és negatív gazdasági trendekre,

a portfolió minôsítése a kiszélesedô gazdasági

a tô ke piaci forrásszerzés lehetôsége az év

válság ellenére sem romlott számottevôen, nem

során a ké sôb biekben fokozatosan teljes mér-

teljesítô, fizetésképtelenné váló ügyletek nem

tékben be szûkült.

jelentek meg az állományban az év végéig.

OTP Bank Éves jelentés 2008

Külföldi leánybankok
tevékenysége*

DSK Csoport

h i telállomány aránya 80% volt a bruttó hitelállományon belül.

A DSK Bank mérlegfôösszeg tekintetében továbbra is a bolgár piac egyik piacvezetô bank-

A DSK Csoport (SPV**-vel korrigált) konszolidált

ja. 2008. december 31-én a DSK Csoport

adózás elôtti eredménye 34,5 milliárd forint,

IFRS szerinti mérlegfôösszege 1.171,6 milliárd

míg adózott eredménye 31,0 milliárd forint

forint volt, ebbôl 62%-ot tett ki a 722,9 milliárd

volt, mely 17,5%-os bôvülést jelent év/év

forintos ügyfelekkel szembeni betétállomány.

alapon. A 2008-es év során realizált közel

Ez utóbbi év/év alapon 11,2%-kal növeke-

84,0 milliárd forintos kamatbevétel, valamint

dett. Az ügyfelek (SPV-vel együtt számolt) bruttó

a közel 30,9 milliárd forintos kamatráfordítás

hitelállománya év/év alapon 33%-kal bôvülve

együttesen közel 53,1 milliárd forintos nettó

meghaladta a 1.014 milliárd forintot, melynek

kamatbevételt eredményezett. 22,4%-kal

mérlegfôösszeghez viszonyított aránya mint-

bôvültek a Csoport nettó nem kamatjellegû

egy 87%. A lakossági (SME-t tartalmazó)

b e v é t elei, így megközelítve a 17 milliárd forintot.

OAO OTP Bank
Donskoy
Narodny Bank
Oroszország

CJSC OTP Bank
Ukrajna
OTP Banka Slovensko
Szlovákia
OTP Bank
OTP Bank Romania
Magyarország Románia
OTP banka Hrvatska
Horvátország
OTP banka Srbija
Szerbia

CKB
Montenegró

*
**

DSK Bank
Bulgária

Az adatok az auditált számoktól eltérnek, mert kontrolling szemléletben készültek.
Asset Management AD (SPV)
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A 2008 évben a DSK Csoport átlagos mérlegfô-

elôtti, valamint több mint 8,9 milliárd forint adó-

összegre vetített nettó kamatmarzsa 4,82% volt.

zott eredményt realizált, ami egyedi tételek nélkül 26%-os éves növekedést je-

A Csoport kiadás/bevétel mutatója 36,7% volt, a

lent. A Bank kiadás/bevétel mutatója 59,5% volt.

ROAA 2,82% és a ROAE 21,5%-os szinten alakult.
A Bank piaci részesedése az orosz piacon nem
2008. december végén a Bank piaci része-

jelentôs, egyedül a fogyasztási hitelek tekinteté-

sedése az összes eszköz alapján 12,7% volt.

ben haladja meg az 1%-ot.

A lakossági betétekbôl a DSK 19,9%-kal részesedett. A Bank részesedése a lakáshitelek

A Bank 2008. év végén 176 fiókkal, valamint

piacán 28,4%, míg a lakossági fogyasztási

192 ATM automatával rendelkezett, alkalmazot-

hitelpiacon 33,5%.

tainak létszáma pedig 8.449 fô volt.

2008 végén a Bank ATM-jeinek száma 850, POS
termináljainak száma 3.481, fiókjainak száma

CJSC OTP BANK

379 volt. A DSK Csoport alkalmazottainak száma 2008. december 31-én 4.279 volt.

A CJSC OTP Bank 2008 decemberében mérleg fôösszeg tekintetében Ukrajna kilencedik
legnagyobb bankja, piaci részesedése a mér-

OTP Bank Russia

leg fôösszeg alapján 3,8% volt. 2008. december 31-én a Bank IFRS szerinti m é r l e g f ô -

Az orosz Investsberbank (ISB) akvizíciójának

össze ge 847,0 milliárd forint volt, az esz kö zök

lezárására 2006. október 30-án, teljes körû

90,2%-át az ügyfelekkel szembeni követelé-

konszolidációjára 2007 során került sor.

sek, 7,5%-át pedig a hitelintézetekkel szem-

Az Investsberbank neve 2008. elsô negyedévé-

beni követelések adták. Az ügyfélhitel állomá-

ben OAO OTP Bankra változott. Az orosz leány-

nyok kiemelkedô, 43,9%-os éves szintû

vállalat gazdálkodását 2008. elsô negyedévében

növekedéséhez képest az ügyfélbetétek

az OAO OTP Bank pénzügyi kimutatásai alapján

1,4%-kal csökkentek az év utolsó három hónap-

értékeltük, míg 2008. második negyedévétôl

jában bekövetkezett jelentôs betétkivonás mi-

az OAO OTP Bank és újonnan akvirált Donskoy

att, aminek eredményeként 2008. év végére

Narodny Bank összesített pénzügyi kimutatásai

a mérlegfôösszeg 20,1%-át tették ki.

alapján (OTP Bank Russia elnevezéssel jelölve).
A 2008-as év során elért közel 89,0 milliárd forin2008. december 31-én az OTP Bank Russia mér-

tos kamatbevétel, valamint a közel 39,9 milliárd

legfôösszege 529 milliárd forint volt, melynek

forintos kamatráfordítás együttesen közel

72,4%-át a bruttó hitelállomány tette ki.

49,1 milliárd forintos nettó kamatbevételt

A 383,1 milliárd forintos bruttó hitelállományon

eredményezett, ami figyelemre méltó 67%-os

belül a vállalkozói hitelek aránya tovább csök-

növekedést jelent év/év alapon. 2008-ban

kent 29,6%-ra, a lakossági és SME hitelek ará-

a Bank átlagos mérlegfôösszegre vetített nettó

nya 70,4%-ra emelkedett. A lakossági és SME

kamatmarzsa tovább javult 6,67%-ra. A CJSC

hiteleken belül 26,3%-ot tesz ki a jelzálog fe-

OTP Bank óvatos céltartalékolási politikájának

dezetû hitelek aránya, túlnyomó része 72,3%-a

köszönhetôen 2008-ban 26,4 milliárd forint

továbbra is fogyasztási hitel termék. Az ügyfél-

értékvesztést képzett a 2007-es 60 millió forintos

betétek az összes forrás 42,4%-át adták, ezen

felszabadítással szemben.

belül a lakossági betétek 137,3 milliárd forintos
volumene 61,2%-ot, a 86,9 milliárd forint

Az ukrán leánybank 2008 során 23,1 milliárd forint

vállalkozói betét pedig 38,8%-ot tett ki.

adózás elôtti, 16,4 milliárd forint adózott eredményt realizált, ami 16,5%-os javulást mutat
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Az OTP Bank Russia saját tôkéje az év végén

év/év alapon. A korrigált kiadás/bevétel arány a

több mint 60,7 milliárd forint volt. Az orosz le-

2007. évi 45,6%-ról 35,1%-ra javult a szigorú

ánybank 2008 során 11,7 milliárd forint adózás

költségkontrollnak köszönhetôen.

OTP Bank Éves jelentés 2008

A CJSC OTP Bank 2008. december 31-én a la-

A megképzett értékvesztés 0,8 milliárd forint-

kossági betétekbôl 1,3%-kal, ezen belül a deviza-

ról 3,0 milliárd forintra emelkedtek.

be tétekbôl 1,9%-kal részesedett. A Bank része se dé se a lakossági hitelek tekintetében

A B a n k ü g yf e l e i n e k s z á m a 2 0 0 8 f o l ya mán

4,6%-ot ért el.

140 ezerrôl 178 ezerre nôtt, a kibocsátott
bankkártyák száma több mint másfélszeresére

A Bank ﬁókjai számát 2008 folyamán 158 bank-

emelkedett az elôzô évhez képest és 116 ezer

fiókról 229 bankfiókra bôvítette, illetve 2008.

darabot ért el. A Bank által vezetett lakossági

december 31-én 208 ATM-et és 362 POS termi-

folyószámlák száma év végén megközelítette

nált üzemeltetett. Az alkalmazottainak száma

a 144 ezret, a vállalkozói pénzforgalmi szám -

4.392 fô volt 2008. év végén.

lák száma pedig meghaladta a 17 ezret.

A Bank ROAE mutatója 22,5%, ROAA mutatója

A Bank 2008-ban nem bôvítette jelentôsen

2,23%-ot ért el.

fiókhálózatát, mindössze egy új fiókot nyitott,
így év végén 105 bankfiókkal rendelkezett.
A Bank ATM-jeinek és POS-einek száma viszont

OTP Bank Romania

jelentôsen növekedett, év végére 132 ATM-et
és 681 POS-t mûködtetett. Az alkalmazottak

Az OTP Bank Romania (OBR) – OTP Banknak

száma 2008 végén 1.096 fôt tett ki, amely

eladott retail és corporate követelésekkel együtt

98 fôvel több, mint egy évvel korábban.

számított – mérlegfôösszege 2008. december
31-én meghaladta a 367,5 milliárd forintot, ami
23,5%-kal múlta felül a 2007. év végi értéket.

OTP banka Hrvatska

A Bank mérlegfôösszeg szerinti piaci részesedése 2008 végén 1,2% volt. Saját tôkéje 2008.

2008. december 31-én az OTP banka Hrvatska (OBH)

december 31-én 23,2 milliárd forint ért el.

mérlegfôösszege 463 milliárd forint volt,
amellyel a Bank piaci részesedése a horvát

A Bank bruttó hitelei 2008-ban 50,5%-kal

piacon 3,5%-ot tett ki. A bruttó hitelállomány

316,8 milliárd forintra, az ügyfélbetétek 2,1%-kal,

24,4%-kal 2008. év végére 309,6 milliárd fo-

72,2 milliárd forintra emelkedtek, a Bank

rintra emelkedett, így a Bank piaci részesedése

hitel/betét mutatója 439%-ot ért el. A hitelport-

3,6% volt az év végén. Az ügyfélbetétek év

folióban a problémás hitelek aránya a 2007. évi

végi állománya 315,3 milliárd forint, a piaci

8,1%-ról 6,9%-ra csökkent. A Bank a lakossági

részesedés pedig 4,1% volt. A Bank kiadás/bevétel

hitelekben a 2007. év végi 2,2%-ról 2,8%-ra

mutatója 62,9%-ot ért el.

növelte piaci részesedését, míg a vállalkozói hitelek területén a piaci részesedés 2,0%-ot ért

A Bank a lakossági hitelekben a 2007. év végi 4,1%-

el. A lakás és jelzáloghitelek piacán a Bank 4,1%-

ról 4,4%-ra növelte piaci részesedését, míg a vállalko-

os részesedéssel rendelkezett, míg a lakossági

zói hitelek területén a piaci részesedés 3,1%-ot ért el.

betétek tekintetében a részesedés 0,7%-ot mu-

A lakáshitel piacán a Bank 5,1%-os, a fogyasz -

tatott 2008 végén.

tá si hiteleknél 4,0%-os részesedéssel rendelkezett, míg a lakossági betétek tekintetében

Az OTP Bank Romania fennállása elsô nyeresé-

a részesedés 5,3%-ot, a vállalati betétek

ges üzleti évét zárta 2008-ban, közel 241 millió

esetén 1,7%-ot tett ki 2008. év végén.

forintos nyereséget realizált egyedi tételek,
osztalék és végleges pénzeszköz nélkül. Az OBR

Az OTP banka Hrvatska-nak 2008 végén több

összes bevétele dinamikusan, 65,6%-kal

mint 447 ezer ügyfele volt, ebbôl 422 ezer

növekedett, míg a mûködési költségek emel-

lakos sági és 24 ezer vállalkozói számla. A ki-

kedése – a szigorú költség kontroll következ-

bocsátott kártyák száma 2008 során 10,5%-kal

tében – visszafogott, mindössze 7,8% volt,

357 ezerre nôtt, ezen belül a hitelkártyák száma

aminek következtében a kiadás/bevétel

mintegy 28,8%-os éves nö vekedéssel meg-

mu ta tó jelentôsen, 120,7%-ról 78,5%-ra javult.

haladta a 47 ezret.
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Az OBH a 2008-as évet 5,0 milliárd forint

2008. év végén az OBS hitelállománya 35,4%-os

adózott eredménnyel zárta, mely 41,8%-kal

növekedéssel 314,4 milliárd forintot tett ki,

magasabb az elôzô évinél. Ez a növekedés

ami a 4,0%-os piaci részesedés megôrzését

elsôsorban a kamateredmény 17,4%-os, juta-

jelentette. A betétállománya 15,7%-kal,

lékeredmény 14,7%-os emelkedése mellett,

262,8 milliárd forintra nôtt 2008-ban, a piaci

az egyéb nem kamat jellegû bevételek 206%-os

részesedése 2,6% volt 2008. december 31-én.

emelkedésének, valamint a szigorú költségkontrollnak köszönhetô.

2008 során az OBS ügyfeleinek száma 19 ezer
fôvel, 188 ezer fôre bôvült. Ezen belül a la-

A Bank értékesítési hálózata tovább bôvült

kossági ügyfelek száma megközelítette a 170 ezret,

2008-ban. Folytatódott a 2007-ben megkez-

a vállalati ügyfeleké pedig meghaladta a 18 ezret.

dett, a fiók- és ATM hálózat bôvítését, fejlesztését célzó program, amely keretében az év

Az OBS által kibocsátott bankkártyák száma

folyamán 5 új fióknyitásra és 44 ATM telepí-

2008 végén közel 120 ezer darab volt, ami

tésre került sor, így az év végén az OBH már

2007. év végéhez viszonyítva 12,1%-os nö-

105 fiókkal, 163 ATM-mel és 1.172 POS ter-

vekedést jelent. A lakossági kártyák száma több

minállal rendelkezett. Az alkalmazottak száma

mint 12 ezer darabbal 107 ezerre, a vállalko-

2008. év végén 1.047 fô volt, mely 31 fôvel

zói bankkártyáké közel 13 ezer darabra nôtt.

több mint 2007 végén.

A Bank ATM-jeinek száma év végén 119, a
saját tulajdonban lévô POS terminálok száma

Az OBH ROAE mutatója 2008 végén 10,6%,

602 volt.

ROAA mutatója 1,14% volt.
A szlovák bank 2008. év végén 89 fiókban
állt ügyfelei rendelkezésére, dolgozóinak lét-

OTP Banka Slovensko

száma 2008. december 31-én 839 fô volt.

2009. január 1-jétôl Szlovákia 16. tagként, a
volt szocialista országok közül másodikként

OTP banka Srbija

csatlakozott az eurozónához. Az Európai Unió
pénzügyminiszterei a szlovák fizetôeszköz

Az OTP banka Srbija 2008 év végén 143 milliárd

átváltási arányát 1 euró=30,126 szlovák koro-

forintos mérlegfôösszege a szerb piacon

na paritáson határozták meg 2008. második

2,5%-os piaci részesedéssel bírt. A hitelek ál-

felétôl.

lománya 94,7 milliárd forintot tett ki, amely

A z O T P B a n k a S l o v e n s k o ( O B S ) mérleg-

50%-os növekedést jelent év/év alapon, ez-

fôösszege 2008. év végén 429,1 milliárd forint

zel a piaci részesedését 2,8%-ra növelte.

volt, ami 16,6%-os növekedést jelent 2007.

A hiteleken belül a vállalati hitelek aránya to-

év végéhez képest, és a szlovák bankp i a c o n

vább nôtt 73,8%-ra. A Bank 33,9 milliárd fo-

2,7%-os piaci részesedést jelent. A Bank

rintos betétállománya 11%-os csökkenést mu-

saját tôkéje ugyanezen idôszak alatt 29,5%-kal,

tat 2007. évhez képest, ami 1,4%-os piaci

30,6 milliárd forintra növekedett. Az OBS

részesedést jelent 2008 végén.

2008. évi adózott eredménye (egyedi téte lek -
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kel korrigálva) 1,4 milliárd forint volt, ami az

A Bank 2008-ban 1,7 milliárd forintos adó-

elôzô évinél 1,2 milliárd forinttal alacsonyabb.

zott eredményt ért el az elôzô évi 594 millió

Az OBS ROAA mutatója 2008. év végén 0,39%,

forinthoz képest, ami részben egyedi téte-

ROAE mutatója 5,7% volt, a kiadás/bevétel mu-

leknek köszönhetô. A kiadás/bevétel mutató

tatója 72,3%-ot ért el.

3,7%-ponttal javult 85,4%-ra.

OTP Bank Éves jelentés 2008

A Bank ügyfeleinek száma 2008 végén meghaladta a 362 ezer fôt, ebbôl a lakossági ügy-

Crnogorska komercijalna
banka

felek száma több mint 337 ezer volt. A bankkártyák száma december végén közel 94,2 ezer

2008. december 31-én a Bank mérlegfô-

darab volt, ezen belül a hitelkártyák száma

össze ge 308,1 milliárd forint volt. A bruttó

meghaladta a 32 ezer darabot. 2008-ban a

ügy félhitelek 30,3%-a lakossági hitel, 32%-a

Bank ATM-jeinek száma, 33 telepítésével,

mikro és kisvállalkozói hitel, 34,5%-a vállalati

204 darabra nôtt, míg a POS-ek száma 3.356

hitel és 3,2%-a önkormányzati hitel volt. Az ügy-

darab volt az év végén. A Bank 2008 végén

félbetétek állománya 205,4 milliárd forintot

95 bankfiókkal rendelkezett, 5 fiókkal keve-

ért el, amelynek közel fele, 45,6%-a la kos sági

sebbel 2007 év végéhez képest. A Bank

betét volt. Az ügyfélbetétek a mérlegfôösszeg

1.183 fôt foglalkoztatott 2008 végén.

67%-át jelentették, a hitel/betét arány 124%-ot ért
el. A montenegrói leánybank 2008. év során
3,12 milliárd forint adózás elôtti, míg 2,95 milliárd forint adózott eredményt realizált. A kiadás/bevétel arány 49,4%, az átlagos eszközarányos megtérülés (ROAA) 1,0%, az átlagos tôkearányos
megtérülés 20,5% volt 2008-ban.

A Bank 2008 végén 40 bankﬁókkal rendelkezett,
105 ATM-et üzemeltetett, ügyfeleinek száma
meghaladta a 303 ezret. Az alkalmazottak száma
483 fô volt.
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