


Az OTP Bank 2003-ban is jelentôs fejlesztéseket hajtott
végre versenyképességének erôsítése, a mûködés raciona-
lizálása, hatékonyabbá tétele, illetve a szolgáltatások szín-
vonalának emelése érdekében.

Tovább folytatódott a SAP rendszer bevezetése, melynek
célja a bank irányítási-, illetve vezetôi döntéshozó rend-
szerének modernizálása, az információ-elôállítás és feldol-
gozás minôségének javítása, a pénzügyi folyamatok racio-
nalizálása, központosítása és a szigorú költségkontroll.
2003-ban a legjelentôsebb fejlesztések a kontrolling terü-
lethez voltak köthetôk.

2002-ben megkezdôdött a termékfejlesztés és értékesítés
támogatását szolgáló Tranzakciós Adattárház létrehozása.
2003-ban bôvült a betöltött forrásadatok köre, kiala-
kításra és betöltésre kerültek a standard ripor-
tok, és megindult az adattárház folyama-
tos mûködése. Az adattárházra épülve
megkezdôdött az úgynevezett
Mini CRM rendszer fejlesz-
tése, melynek célja az egyes
ügyfelek igényeihez igazodó
termék ajánlatok révén 
az értékesítés támogatása. 

A Back Office Racionali-
zálási projekt keretében, 
a fióki folyamatok racio-
nalizációja és centralizá-
ciója eredményeként a pro-
jekt által érintett területeken
38%-kal csökkent a munkaerô
szükséglet. A projekt eredmé-
nyeképpen 2003-ban jelentôsen
javult a hitelszolgáltatások színvo-
nala, megvalósult az A-hitel engedélye-
zés automatizációja és egyszerûsödött a lakás-
hitelek folyósítása. A fiókok mentesültek a back-
office feladatok alól, mivel létrejött a Központi Háttér-
mûveleti Igazgatóság, mely országos szinten centralizálja
a lakáshitelek számlakezelését, a lakáshitel akták tárolását
és a vállalkozói hitelszámlák kezelését.

2003-ban megtörtént a központi szervezeti egységek egy
részének a Babér utcai központi irodaházba történô költöz-

tetése. Az irodaház mintegy 32 ezer négyzetméteren 1.000
munkatárs számára biztosít korszerû munkahelyet. A fiók-
beruházások közül a 2003. év során 12 fejezôdött be. 
A mûszaki fejlesztési program keretében 138 ATM került
telepítésre, áthelyezésre, megtörtént továbbá mintegy 40
kisebb (10 millió forint alatti) mûszaki beruházás meg-
valósítása, valamint 120 fiókban a videós megfigyelô
rendszerek telepítése.

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

Az OTP Bank továbbra is a legnagyobb szereplôje a magyar
lakossági banki piacnak. A Bank monetáris intézmények
összevont mérlege alapján számolt piaci részesedése a ház-

tartások forint betéteibôl 35,8% (2002-ben 39,2%),
míg a devizabetétekbôl 35,9% (2002-ben

35,4%), a háztartások hiteleibôl 14,2%-os
(2002-ben 23,3%) volt.

LAKOSSÁGI BETÉTEK

2003. év végére a Banknál
elhelyezett lakossági beté-
tek állománya elérte az
1.656,3 milliárd forintot,
ami 8,7%-os növekedést
jelent az egy évvel ko-
rábbi szinthez viszonyít-

va. A lakossági betétállo-
mány ügyfélbetéteken be-

lüli súlya 74,1% volt. 

A lakossági betétállományon be-
lül a forintbetétek az infláció mér-

tékét meghaladóan, 12,0%-kal, 151 mil-
liárd forinttal bôvültek. Az 1.410,1 milliárd

forintot kitevô lakossági forint betét állományon
belül a legnagyobb mértékben az OTP Bank kiemelt ter-
mékeként kezelt lakossági forint folyószámla betétállo-
mány növekedett 19,4%-kal (161,7 milliárd forinttal), így
2003. december 31-re elérte a 996,2 milliárd forintot. A fo-
lyószámla betétek aránya a lakossági forint betéteken belül
70,6% (2002-ben 66,3%). A könyves betétek állománya
enyhe, 1,8%-os csökkenés után 2003. december 31-én
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382,9 milliárd forintot tett ki, ezzel részesedése a forint
betétek állományán belül az elôzô évi 31%-ról 27%-ra
esett vissza.

A devizabetétek 1,6%-kal, 260,8 milliárd forintra csök-
kentek, így 2003. év végén a lakossági betéteknek csupán
14,9%-át tették ki (2002-ben 17,4%). A devizabetétek
fogyása 2003-ban jelentôs mértékben lassult, de nem állt
meg. A csökkenés oka elsôsorban a lakossági forint
kamatok kedvezôbb alakulása, másrészt a forint árfolyam
ingadozása volt.

2003-ban a Bank két új terméket vezetett be a lakossági
betétpiacon. A lakossági forint megtakarítási számla sike-
rére alapozva a Bank ügyfelei 2003. második negyedévétôl
igényelhetnek deviza megtakarítási számlát. A piaci igé-
nyekre reagálva a Bank 2003. december 20-tól elérhetôvé
tette az ügyfelek számára a 2 hónapos betétlekötési konst-
rukciót, melyet a bevezetés után 2 hónapig akciós kama-
tozással kínált. 

A Bank pénzmosás elleni tevékenységének körében 
2003-ban az elôírásoknak megfelelôen felmérte azon ügy-
feleinek körét, akikrôl nem állt rendelkezésre kellô meny-
nyiségû jogszabály által elôírt információ, és lépéseket tett
a hiányok pótlására.

LAKOSSÁGI HITELEK

A lakossági hitelállomány alakulását 2003-ban is a lakás-
támogatási rendszer változásai (2003. június 16-tól, illetve
december 22-tôl) befolyásolták, melyek következtében a
hitelkereslet a nyár elején és az év végén rendkívüli módon
megugrott. A bankrendszer lakossági hitelei az év során a
korábbi évekhez hasonlóan rendkívül dinamikusan, közel
60%-kal bôvültek. Ezen belül a lakáshitelek állománya
mintegy 92%-os növekedéssel megközelítette az 1.510 mil-
liárd forintot, míg a fogyasztási hitelek állománya 
22,5%-kal emelkedett.

Az OTP Bank lakossági hitelállománya december végén
318,2 milliárd forint volt, 3,5%-kal kevesebb, mint 2002.
év végén, mivel a Bank által folyósított hitelek legnagyobb
része támogatott lakáshitel volt, amely átadásra került az
OTP Jelzálogbanknak. 

A Bank lakáshitel állománya az év végére 13,6%-kal 
183,6 milliárd forintra csökkent, amivel a piaci részesedés
12,3%-os lett 2003. év végére, ugyanakkor a Jelzálog-
banknak átadott 142 ezer darab konzorciális lakáshitel

állománya 635 milliárd forint volt, amely 88,1%-kal több,
mint egy évvel korábban. Az OTP Bank és Jelzálogbank
lakáshiteleinek együttes állománya meghaladta a 788 mil-
liárd forintot, így a csoport szintû piaci részesedés – az
OTP Lakástakarékpénztár közel 9 milliárdos hitelállo-
mányát is figyelembe véve –52,9% volt.

2003-ban a Bank fogyasztási hitel állománya 14,6%-kal,
134,6 milliárd forintra nôtt, ami a bankrendszeri növeke-
déstôl közel 8%-kal elmaradva 1,3%-pontos piacvesztést
okozott, így a piaci részesedés 2003. december 31-én
17,5% volt.

A fogyasztási hiteleken belül a folyószámlához kapcsolódó
(A-, B-, C-) hitelek állománya dinamikusan, 29,2%-kal
nôtt, 90,6 milliárd forintra. A jelzálog típusú hitelek állo-
mánya az elôzô évhez képest – a támogatott lakáshitelek
erôteljes növekedésének következtében – 31,2%-kal csök-
kent, így 2003. év végén 31,3 milliárd forint volt.

A hitelezési tevékenység versenyképességének megôrzése,
az ügyfélkiszolgálás színvonalának javítása érdekében 
a Bank jelentôs fejlesztéseket hajtott végre 2003-ban. 
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A Back Office Racionalizálási Projekt keretében átalakí-
tásra került a lakáshitelezés folyamata. A változtatások
célja a hitelbírálati idô csökkentése, a termékkínálat egy-
szerûsítése volt.

A folyószámlához kapcsolódó hitelek közül megújításra
került az A-hitel konstrukció, ennek keretében egyrészt a
Bank bevezette az automatikus bírálati rendszert, mely
révén az ügyintézési idô 20 percre csökkent, másrészt a
hitelkeret maximális nagysága a jövedelem jóváírás két-
szeresére emelkedett. 

Az áruhitelezéshez kapcsolódó korábbi fejlesztések ered-
ményeként az év utolsó hónapjaiban megindult az állo-
mány felfutása, míg az októberben bevezetett hitelkártyá-
hoz kapcsolódóan mintegy 465 millió forint kihelyezés-
állomány halmozódott fel.

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

ÉRTÉKPAPÍR-FORGALMAZÁS 
ÉS SZÁMLAVEZETÉS

A befektetési piac 2003-ban makrogazdasági változtatá-
sok komoly hatásait szenvedte meg. A júniusi, de fôleg 
a novemberi jegybanki kamatemelések következtében 
a befektetési alapok, elsôsor-
ban a kötvény, illetve pénz-
piaci alapok állománya drasz-
tikusan csökkent és a befek-
tetési alapok piaca történel-
mében elôször zárt negatív
állományváltozású évet.

A kamatszint emelkedésével
a befektetôk a fix hozamot
ígérô befektetési formák felé
fordultak, így az OTP Optima
Alapból is jelentôs mennyi-
séget váltottak vissza, a ki-
vont tôke nagy része állam-
papírba és 2 hónapos akciós
betétbe áramlott át. 

A Bank által kezelt befekte-
tési piaci állomány 2003 vé-
gén piaci értéken megha-
ladta a 1.118 milliárd forintot, ami – a szegmens számára
kedvezôtlen piaci körülmények ellenére is – 9,5%-os
növekedést jelent. Az üzletág értékpapír jutalékbevétele

pedig még ennél is nagyobb ütemben nôtt, 37,2%-kal volt
magasabb 2003-ban a 2002. évi bevételnél és összesen 
5,6 milliárd forintot jelentett a Bank számára.

2003 során az ügyfélelégedettség növelése érdekében át-
alakításra került az ügyfeleknek küldendô számlakivonat,
illetve kibôvült a pénzszámla forgalom adataival.

PRIVÁT BANKI ÜZLETÁG

2003. január 1-jével bevezetésre került az új privát banki
értékajánlat, amellyel tovább bôvült a Bank által nyúj-
tott szolgáltatások köre és tovább fejlôdtek a befektetési 
tanácsadás eszközei, így a Bank a legvagyonosabb ügy-
feleknek is kiemelkedô minôségû szolgáltatásokat tud
nyújtani. Ezzel egyidôben új lendületet kapott a privát
banki és kiemelt privát banki ügyfelek akvirálása.

A 2003 során bevezetésre került új akvizíciós stratégiának
köszönhetôen – illetve az új értékajánlattal együtt beveze-
tett díjemelés okozta lemorzsolódás ellenére – az ügyfél-
szám 11,7%-kal nôtt, és így 2003. év végén több mint
8.000 privát banki ügyfele volt a Banknak. Kiemelendô,
hogy az ügyfélszám-növekmény 42,5%-a a bankon kívül-
rôl származik és az új ügyfelekhez tartozó ügyfélvagyon
megközelítette a 14 milliárd forintot.

Az OTP Bank által kezelt,
egy ügyfélre jutó átlagos va-
gyon 2003-ban 25%-kal ha-
ladta meg a 2002. évi átlagos
ügyfélvagyont. A privát banki
üzletág kezelésében lévô záró
állomány 2003. december
31-én 40%-kal volt maga-
sabb, mint 2002. év végén.

Az OTP Bank 2003. évi piaci
részesedése – az üzletág becs-
lése szerint – ügyfélszámban
megközelítôleg 35%-os, míg
a kezelt állományból mint-
egy 30%-os piaci részesedés-
sel rendelkezik, azaz piac-
vezetô pozícióban van.

Privát banki ügyfeleink 2003
novemberétôl már Private Banking honlapunkon is tájéko-
zódhatnak a részükre felkínált termékekrôl és szolgáltatá-
sokról, emellett aktuális tôkepiaci információkhoz juthatnak
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és nem utolsó sorban egyéb információs és reprezentatív
anyagainkhoz is hozzáférhetnek a legkényelmesebb módon.

BANKKÁRTYA ÜZLETÁG

2003 végén a Bank által kibocsátott kártyák száma 3.522
ezer darab volt, amely 6%-kal magasabb, mint egy évvel
korábban (2002-ben 3.323 ezer darab). 

A lakossági üzletágban kibocsátott forint alapú bankkártyák
száma 2003. december végén 5,5%-os növekedéssel meg-
haladta a 3.423 ezer darabot, szemben a 2002. végi 3.243
ezer darabbal. Ezen belül a folyószámla tulajdonosok szá-
mára kibocsátott klasszikus betéti kártyák száma 2.819 ezer
darab, a Multipont kártyák száma 201 ezer darab volt, a 
B-hitel kártyából 173 ezer darabot értékesített a Bank, a 
C-hitel kártyák száma pedig 136 ezer darab volt 2003 végén.
Egyéb – hitelkártyán kívüli – lakossági kártyatípusokból
összesen 89 ezer darab volt forgalomban 2003. év végén.

A Bank 2003 utolsó negyedévében vezette be a lakossági
ügyfélkör számára kifejlesztett klasszikus hitelkártyát,
melybôl 2003 októbere és decembere közt 5.885 darab
került értékesítésre. Az év másik sikerterméke a Multipont
kártya volt. A Multipont program keretében a megfelelô
marketingkampány és a hálózat további bôvítésének kö-
szönhetôen újabb 80 ezer darab kártyát sikerült értéke-
síteni 2003-ban, így a kártyaszám növekedése 66%-ra
tehetô. Jelentôs mértékben – 4.180 darabbal – bôvült az
Arany betéti kártyák száma.

Az üzleti kártyák száma 23,5%-os növekedéssel 92 ezer
darabot tett ki 2003. év végén. Ezen belül a legnagyobb
súlyt a belföldi vállalkozói és üzleti kártyák jelentették 
(71 ezer darab), míg Széchenyi kártyából 3 ezer darabot
értékesített a Bank. A Bank által kibocsátott devizakártyák
száma 1.415 darabbal 6.780 darabra bôvült 2003 során.

A Bank ATM-jeinek száma az egy évvel korábbi 1.168-ról
1.305-re emelkedett. 2003-ban a Bank saját ATM háló-
zatában 72,2 millió darab tranzakciót bonyolítottak le
1.822 milliárd forint értékben, míg a Bank által kibocsá-
tott kártyákkal 69,6 millió ATM tranzakció valósult meg
1.697 milliárd forint értékben. Összehasonlítva 2002-vel, a
tranzakciók száma 6,8%-kal, illetve 5,8%-kal növekedett,
a forgalom pedig 19%-kal, illetve 18%-kal bôvült az el-
fogadói, illetve a kibocsátói oldalon.

A POS terminálok száma 2003. december 31-én 20.452
volt, 2.411 darabbal több, mint egy évvel korábban. Ezek-

bôl a Bank 2.773 POS terminált a saját fiókjaiban és
12.640-et kereskedelmi, 5.039 terminált pedig postai el-
fogadóhelyeken üzemeltetett. A kereskedelmi elfogadó-
helyekre kihelyezett POS terminálok száma 18,7%-kal
növekedett 2003 során. A Bank saját POS termináljain
2003-ban 42,6 millió darab tranzakciót hajtottak végre 
353 milliárd forint értékben, ezzel a tranzakciók száma és
a forgalom 34%, illetve 35%-kal nôtt. A kibocsátói oldalon
mind a tranzakciók száma, mind a forgalom 35%-kal növe-
kedett 2002-höz képest, így 34,7 millió tranzakcióval 
közel 260 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak az
ügyfelek.

Az OTP Bank a jövôben tovább kívánja bôvíteni az el-
érhetô bankkártyák körét. A cél a világpiaci trendek folya-
matos monitorozásával és az országban felmerülô speciális
igények felmérésével magas színvonalú, minden igényt
kielégítô kártyapaletta kialakítása.

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

A Bank az elektronikus csatornák tekintetében megôrizte
piacvezetô pozícióját, becsült piaci részesedése az interne-
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tes szolgáltatásokat igénybe vevôk körében 74%, a mobil
telebankot használóknál 43%, míg a telefonos szolgáltatás
esetében 41%. Az elektronikus csatornák használatára
szerzôdött ügyfelek száma dinamikusan bôvült 2003-ban.
Az internetes, valamint mobilbank szolgáltatást igénybe-
vevôk száma 32-32%-kal, a telefonos szolgáltatást igény-
lôk száma 24%-kal emelkedett. A telefonos ügyintézôi
szolgáltatást 537 ezer ügyfél vette igénybe, több mint 
1 millió hívást bonyolítva az év során. Az internetes szol-
gáltatás 278 ezer ügyfele közel 6 millió tranzakciót vég-
zett, míg a mobil telefonos szolgáltatást 201 ezer ügyfél
vette igénybe.

2003 során az elektronikus csatornák mûködtetésében
alapvetô változás történt; a teljes technikai megújítás
révén új funkciókkal bôvült az OTPdirekt internetes
szolgáltatások köre, így például lehetôvé vált az állandó
és csoportos megbízások megadása, valamint deviza át-
utalások indítása. A Bank a Számla Kontroll bevezeté-
sével lehetôvé tette az ügyfelek számára a számla-
forgalom nyomon követését oly módon, hogy a – kártya
tranzakciókon túl – SMS-ben értesítést kérhetnek a szám-
lára érkezô terhelésekrôl és jóváírásokról. Az OTPdirekt

telefonos szolgáltatás technikai háttér fejlesztésének az
eredménye a Kihívó Központ elindítása, melynek célja 
az értékesítési és behajtási tevékenység fokozása, ami 
2003-ban elsôsorban áruhitel, A-hitel, hitelkártya, lakás-
hitel termékekhez kapcsolódó hívások kezdeményezésére
koncentrálódott.

VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG

A vállalkozói üzletág 2003-ban is megôrizte vezetô pozí-
cióját. 2003. december 31-én a vállalkozói ügyfélkör betét-
állománya 14,3%-kal, hitelállománya 12,0%-kal részese-
dett az országos állományból.

A vállalkozói betétállomány 23,2%-os növekedéssel 
421,4 milliárd forintot ért el 2003. december 31-én, mely-
nek 4,6%-a volt devizabetét. A teljes betétállomány közel
60%-át a gazdálkodó szervezetek betétei tették ki, melyek
27,8%-kal nôttek egy év alatt. A gazdálkodó szervezetek
devizabetéteinek állománya 6,1%-kal csökkent. 

A kisvállalkozások betétállománya 13,1%-kal bôvülve
49,6 milliárd forintot, az egyéni vállalkozóké 14,1%-kal
emelkedve 23,5 milliárd forintot ért el 2003 végén.

A vállalkozói hitelállomány 23,7%-os növekedéssel meg-
haladta a 691,2 milliárd forintot, melybôl a deviza hite-
lek állománya 43,3%-kal részesedett, éves növekedése
47,3% volt.

A gazdálkodó szervezetek hitelállománya 24,3%-os növe-
kedéssel 645,1 milliárd forintot ért el, ezen belül a deviza
hitelállomány 45,9%-kal, a folyószámla hitelek állománya
21,0%-kal, beruházási hiteleké 5,1%-kal emelkedett. A kis-
vállalkozók hiteleinek állománya 27,7%-kal 9,5 milliárd
forintra nôtt, deviza hiteleik állománya másfélszeresére
emelkedett 2003 végére. Az egyéni vállalkozók hitelei
21,3%-kal, 11,2 milliárd forintra nôttek.

2003 végén a vállalkozói hitelállomány legnagyobb része,
18,2%-a az ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatások-
kal foglalkozó szektor állományát képezte, 15,8%-a fel-
dolgozóipari, 13,5%-a a villamosenergia-, gáz-, hô- és víz-
ellátási, 13,4%-a a kereskedelmi, 12,4%-a a szállítás, rak-
tározás, posta és távközlési tevékenységet folytató vállala-
tokhoz kihelyezett hitel volt. A mezôgazdasági szektor
aránya a hitelállományból 4,4%-ot tett ki.

Egy év alatt legnagyobb mértékben a szállítás, raktáro-
zás, posta, távközlési szektorba tartozó vállalkozásokhoz

ÜZLETÁGI JELENTÉSEK
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kihelyezett hitelek állománya nôtt, 52,9 milliárd forint-
tal, de jelentôs, 20,0 milliárd forintos növekedés volt
tapasztalható a kereskedelmi szektor hitelállományá-
ban is.

A 2003-ban fokozódó hangsúly helyezôdött a KKV ügy-
félkörre, melynek megfelelôen számos új termék került
kidolgozásra és bevezetésre: Midi Hitel, Európa-hitel,
Lánchíd Faktoring, termôföld vásárlás finanszírozása, vál-
lalkozói deviza megtakarítási számla, valamint megújult 
a faktoring szolgáltatás is. A 2003-ban az 1 millió forintról
5 millió forintra emelt hitelkeretû Széchenyi kártya nép-
szerûsége folyamatosan emelkedett: az év végén a közel 
3 ezer darab kibocsátott kártyához 4,6 milliárd forint hitel-
állomány tartozott.

2003-ban a társasházak és lakásszövetkezetek részére a
Bank kedvezményes számlavezetési csomagokat és hitel-
konstrukciót fejlesztett ki.

Az év végén a nagy számlaforgalommal rendelkezô vál-
lalkozói ügyfelek részére közel 8 ezer ügyfélterminál
tette kényelmesebbé a számlavezetést. 2003 folyamán 
a cash-pool szolgáltatás az automatikus kamatelszámo-
lással, illetve együttes fedezetvizsgálattal, valamint a
deviza forgalom teljes körû lebonyolításának lehetôsé-
gével bôvült.

ÖNKORMÁNYZATI ÜZLETÁG

A Bank 2003-ban is megtartotta vezetô szerepét az önkor-
mányzati üzletágban. 2003-ban az ügyfélkör több mint
81%-a, 2.587 önkormányzat és a finanszírozási körükbe
tartozó intézmény vezettette az OTP Banknál a pénzfor-
galmi számláját.

2003. végén az önkormányzatok betétállománya 157,2 mil-
liárd forint volt, ami 8,1%-kal több, mint 2002. év végén.
A betétállomány tekintetében a versenytársak intenzív
piacszerzési törekvése ellenére a Bank piaci részesedése
66,2%-ról 74,9%-ra nôtt. 

Az önkormányzati hitelek állománya 2002. végéhez képest
24,6%-kal, 78,9 milliárd forintra bôvült, azonban a hitel-
állomány növekedése ellenére a Bank piaci részesedése
kismértékben, 54,3%-ra csökkent. 

Az önkormányzati ügyfelek és intézményeik körében fo-
lyamatosan (a 2002. évi 3.638-ról 2003. végén 3.972-re)
emelkedett az ügyfélterminált használók száma, emellett

növekedett azoknak az önkormányzati ügyfeleknek a
száma is, melyek a kiskincstári és a Cash Management
rendszert használták. 

VÁM ÜZLETÁG

2003-ban az üzletág az OTP Banknál 1998-ban történt be-
vezetése óta az eddigi legeredményesebb évét zárta. 
A vámteher és -biztosíték befizetési forgalom 176,5 mil-
liárd forintot ért el, melyen a Bank 379 millió forint juta-
lékot realizált. A forgalom 11,9%-kal, míg a jutalékbevétel
21,5%-kal bôvült az elôzô évhez képest.

A Vámkártyák fokozódó népszerûségét mutatja, hogy szá-
muk 2003. végére megközelítette a 2.900 darabot, segítsé-
gével a Bank ügyfelei a teljes forgalom 54,3%-át bonyo-
lították le. 

2003-ban a vámpénztári szolgáltatást közel 63 ezer ügyfél
vette igénybe, 23,1%-uk ez évben vette elôször igénybe a
Bank ezen szolgáltatását. A vállalkozói ügyfelek jelentôs
része valamely vámügynökségen keresztül jelent meg a
Banknál.
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ÜZLETÁGI JELENTÉSEK

2003 folyamán az üzletág megkezdte a felkészülést arra,
hogy az EU csatlakozással és a Vámunió létrejöttével meg-
változó szabályozási és gazdasági környezetben az eddigi-
eket új szolgáltatásokkal bôvítve, a már megszokott magas
színvonalon álljon ügyfelei rendelkezésére.

NEMZETKÖZI ÜZLETÁG

Az OTP Bank 2003-ban 5.870,7 milliárd forint nemzetközi
fizetési forgalmat bonyolított le, amely 93,9%-kal maga-
sabb, mint az elôzô évben. A forgalom jelentôs részét
továbbra is a nemzetközi forint fizetések adták. 2003-ban
a Bank külföldi pénzintézeteknek további 7 darab HUF
loro számlát nyitott, amellyel számuk 41-re nôtt.

Az üzletág 2003-ban vezette be az expressz deviza-
átutalási szolgáltatást az OTP Bank külföldi leánybank-
jaival, az OTP Banka Slovensko-val és a DSK Bank-kal,
amelynek következtében lehetôvé vált, hogy EUR-ban,
USD-ban, HUF-ban, illetve Szlovákiában a fentieken túl
SKK-ban is – a bankon belüli átutaláshoz hasonlóan – az
átutalt összeg, már a megbízás napján jóváírásra kerüljön 
a kedvezményezett számláján.

A nemzetközi fizetési tranzakciókból származó jutalék-
bevételek 2003-ban elérték a 928,4 millió forintot, amely
mintegy 12%-os növekedést jelent az elôzô évhez képest.

TREASURY

2003-ban a Bank befektetési célú portfóliójának átlag-
állománya 761,3 milliárd forint volt, ami 47,5%-kal
magasabb, mint 2002-ben. A kereskedési célú portfólió is
jelentôs, 59,0%-os növekedéssel 2003-ban átlagosan 
41,3 milliárd forintot tett ki. 

A Bank a befektetési portfólióján 61 milliárd forint, míg a
kereskedési célú portfólión 2,9 milliárd forint kamat-
bevételt ért el.

Értékesítési szempontból 2003 sikeres évnek tekinthetô,
ugyanis jelentôsen bôvült a Bank treasury ügyfeleinek
száma, és év végére meghaladta a négyszázat. A lebonyo-
lított forgalom közel 9%-kal nôtt, így 2003-ban összesen
közel ezer milliárd forint deviza határidôs és értékpapír
forgalmat bonyolított le a Bank ügyfelei részére. Ezen
belül az állampapír-értékesítés forgalma 21,2%-kal volt
magasabb, mint 2002-ben és ezzel a Bank állampapír ke-
reskedési területe a legnagyobb OTC forgalmat lebonyo-
lító forgalmazó volt a magyar állampapír piacon.

A Bank helyzete a devizakereskedési piacon számottevôen
nem változott 2003 során, továbbra is a harmadik legna-
gyobb devizakereskedô a Deutsche Bank és az ING mögött.

Bankunk 2003-ban a harmadik helyezést érte el az Állam-
adósság Kezelô Központ által szervezett állampapír piaci
LEG-ek versenyének „Az év elsôdleges forgalmazója”
kategóriájában a piaci befektetôk és forgalmazók szava-
zatai alapján.

STRUKTURÁLT FINANSZÍROZÁS

A Bank 2003-ban is megôrizte piacvezetô pozícióját a
magyarországi szindikált hitelezés terén. Az év során 
15 hitelügyletben vett részt, ebbôl öt esetben szervezôi
szerepben. A legjelentôsebb finanszírozott társaságok az
AKA Rt., a MOL Rt., a SPAR, a STRABAG és a
Zagrebacka Banka voltak 2003-ban.

2003-ban beindult az üzletágon a tanácsadási tevékenység
is, mely keretében a Bank osztrák ügyfele számára nyújt
privatizációs tanácsadást bolgár energiaszolgáltatók magá-
nosításában.
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ÜZLETÁGI JELENTÉSEK

Az OTP Jelzálogbank részére történô jelzáloglevél kibo-
csátás volumene 2003-ban 531 milliárd forint volt. A jel-
záloglevelek nagy részét az OTP Bank jegyezte le, 
488 milliárd forint értékben. A leányvállalatok közül az
Alapkezelô 27 milliárd forintot, a Garancia Biztosító 
2 milliárd forintot jegyzett le 2003 során a kibocsátott
jelzáloglevelekbôl.

2003-ban a Bank és a Csoporttagok hosszú távú forrásigé-
nyének kielégítése keretében sor került egyedi refinanszí-
rozási hitelstruktúrák kialakítására a Merkantil Bank ré-
szére, illetve a bankakvizícióhoz kapcsolódóan alárendelt
hitel felvételére az EBRD-tôl. 

PROJEKTFINANSZÍROZÁS

A projektfinanszírozás terén erôs eltolódás ment végbe
2003 során az erômûvek irányába, hiszen 2003-ban a kint-
lévô hitelállomány 21%-a, több mint 35 milliárd forint
ebbe a szektorba irányult, ami 2002-höz képest 47,3%-os
növekedést jelent.

Az üzletág teljes záró állománya 2003. december 31-én
160,5 milliárd forint volt. A legjelentôsebb ügyletek között
kell megemlíteni DIPOL – Trigránit Csoport átfinanszíro-
zására, a Lasselsberger építôanyag-ipari vállalat kivásár-
lásának finanszírozására, illetve a Pannongreen – Pécsi
Erômûnek adott hitelt.

TÔKEBEFEKTETÉSEK

Az OTP Bank különbözô társaságokban lévô részesedé-
sének bruttó könyv szerinti értéke 49,4 milliárd forintról
106,8 milliárd forintra emelkedett 2003-ban. A stratégiai
tôkebefektetések legnagyobb részét jelentô bankcsoport
befektetések állománya 105,5 milliárd forint volt 2003.
december 31-én.

Az OTP Bank középtávú stratégiájában kiemelt hang-
súlyt helyez a nemzetközi terjeszkedésre, a részvényesi
érték növelése, a Bank jövedelmezôségének középtávon
történô fenntartása, illetve regionális pozíciójának javí-
tása érdekében. Az akvizíciós stratégia megvalósításának
második lépéseként 2003-ban megvásárolta a bolgár
DSK Bankot, majd megkezdôdött az új leányvállalat
transzformációja és az OTP Bankcsoportba illesztése. 
A következô idôszakban további régióbeli pénzintézetek
megvásárlását tervezi a Bank.

OTP BANKCSOPORT

A leányvállalatok – a Bankhoz hasonlóan – sikeres évet
zártak, 2003. évi tevékenységük megfelelt a Bank által
támasztott követelményeknek és a tulajdonosi elvárá-
soknak. A teljes körûen konszolidált leányvállalatok ösz-
szesített mérlegfôösszege 1.550 milliárd forint volt,
összesített adózás elôtti eredménye 25,2 milliárd forintot

ért el 2003-ban (amibôl a 2003-ban megvásárolt DSK
Csoport mérlegfôösszege 323,7 milliárd forint és adózás
elôtti eredménye 1.573 millió forint1 volt 2003. év végén).

MERKANTIL BANK RT.

A gépkocsi hitelek piacán a verseny 2003-ban tovább erô-
södött és a piacvezetô pozíció idôleges elvesztését okozta
a CHF alapú finanszírozás 2003 szeptemberéig fennálló
hiánya.

19

1 IV. negyedévi eredmény, mivel a DSK Csoport 2003. október 1-jén került a
Bank tulajdonába
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ÜZLETÁGI JELENTÉSEK

A Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszám az
összes hazai új autó értékesítés területén – beleértve a
készpénzes értékesítést is – 10%-ot tett ki. A finanszírozási
piaci részesedés – az összes eladás 50-60%-os finanszí-
rozási arányát feltételezve – 20% körülire tehetô, azaz a
Merkantil Csoport továbbra is kiemelt szereplô a gépjár-
mûfinanszírozás területén.

A Merkantil Csoportnál 2003-ban összesen 54.630 gép-
jármû finanszírozási kötés realizálódott, ami 11,3%-kal
haladja meg a 2002. évi szerzôdésszámot. Az új kihelye-
zések állománya 74,5 milliárd forint volt, 7 milliárd forint-
tal meghaladva a 2002. évit.
Az egy gépkocsira jutó kihe-
lyezési összeg 1,3 millió fo-
rint, összességében a 2002.
évi szinten realizálódott.

MERKANTIL CAR RT.

A gépjármû finanszírozás
2003. évi tendenciái a deviza
alapú konstrukciók iránti
erôs érdeklôdést tükrözték,
amibôl adódóan a 2003-ban
megkötött új szerzôdések
számának emelkedése dön-
tôen a Merkantil Car köny-
veiben jelentkezett. A Car
2003-ban 30.568 gépjármû-
vet finanszírozott, aminek
több mint 97%-a devizahitel
konstrukcióra épült.

A termelôeszköz lízing üz-
letágában a Car az OTP
Bank döntése alapján nyílt-
végû pénzügyi lízing ke-
retében finanszírozza az
OTP Bank ATM beszerzéseit. 2003-ban 2.262 millió fo-
rint összegben került sor szerzôdéskötésre.

OTP LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR RT.

Az OTP Lakástakarékpénztár Rt. a 2003. évet 52,6 mil-
liárd forint mérlegfôösszeggel és 360 millió forint adózás
elôtti eredménnyel zárta (2002-ben 1.604 millió forint), 
az eszközarányos megtérülés (ROAA) 0,58%, a ROAE
11,1% volt. 

2003. év során a Lakástakarékpénztár a terveket túl-
teljesítve közel 98 ezer szerzôdést kötött 117,4 milliárd
forint szerzôdéses összeggel. A szerzôdésszerû betétgyûj-
tés és kiutalások eredményeként a Lakástakarékpénztár
betétállománya 9,4%-kal, 46,6 milliárd forintra növeke-
dett, hitelállománya – a támogatott hitelek kedvezô felté-
telei hatására a lejáró szerzôdéseknél tapasztalható vártnál
alacsonyabb hiteligénybevétel miatt – csupán 683 millió
forinttal, 8,7 milliárd forintra nôtt. 

Az OTP Lakástakarékpénztár Rt. a kétszereplôssé vált
lakás-takarékpénztári piacon az élô (beváltott) szerzôdés-

számok tekintetében 45%-os,
a szerzôdéses összeg tekin-
tetében 42%-os, betétállo-
mány szerint pedig 44%-os
piaci részesedést ért el. 

OTP JELZÁLOGBANK RT.

2003-ban több alkalommal
változott a szabályozási kör-
nyezet, mely jelentôs hatás-
sal volt a lakás- és jelzálog-
hitelezési piacra. A 2001.
február 1-jén hatályba lépett
lakáscélú állami támogatá-
sokról szóló Kormányrend-
eletben 2003-ban kétszer
történt jelentôs szigorítás,
változott a hiteldíj maxi-
muma, a támogatás mértéke,
az igényelhetô hitelösszeg, 
a jogosultsági kör stb.

Az OTP Bank hálózatában
kihelyezett támogatott lakás-
hitelek állománya az év
során a fenti jogszabályi

szigorítások ellenére rohamosan nôtt, 2003. év végére az
ügyfelekkel szembeni követelés meghaladta a 605 milliárd
forintot (2002-ben 187 milliárd forint volt). A kibocsátott
jelzáloglevelek miatt fennálló kötelezettség 2003. év vé-
gére ugyancsak jelentôsen – 422 milliárd forinttal – növe-
kedett, 599 milliárd forintra. A Társaság piaci részesedése
a hitel és jelzáloglevelek tekintetében 65% volt, mellyel
továbbra is vezetô szerepet tudhat magáénak a három jel-
záloghitel intézet közül (OTP, FHB, HVB). A bankrend-
szer összes lakáshitelébôl az OTP Jelzálogbank közel
41%-kal részesedett.
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DSK BANK EAD

Az OTP Bank akvizíciós stratégiájának megvalósításában
jelentôs sikerként könyvelhetô el 2003-ban a bolgár DSK
Bankcsoport megvásárlása. A DSK Bank és leányvállalatai
2003. október elején került az OTP Bank tulajdonába.

A DSK átalakítását, versenyképességének javítását, illetve
OTP Bankcsoportba illesztését célzó transzformációs pro-
jekt már 2003 nyarán megkezdte munkáját, és meghatá-
rozta a legfontosabb feladatokat, intézkedéseket, az át-
vételt követôen pedig megkezdôdött ezek végrehajtása. 

Ennek megfelelôen megtörténtek a hatékony mûködést
elôsegítô szervezeti átalakítások és megkezdôdtek az
informatikai fejlesztések, valamint a fiókhálózat raciona-
lizációja, az üzleti területeken pedig sor került több 
új termék bevezetésére (pl. MasterCard hitelkártya, deviza
alapú betéti kártya, hosszúlejáratú megtakarítási konstruk-
ció, vállalkozói ügyféltermi-
nál). Az OTP Bank közremû-
ködésével folyamatos, a ko-
rábbinál intenzívebb marke-
ting kampányok zajlanak 
az új termékekhez, illetve 
a bank image-ének átalakítá-
sához kapcsolódóan, 2004.
február elejétôl pedig a DSK
Bank új, az OTP Bankcso-
porthoz tartozást kifejezô ar-
culattal jelent meg a piacon.

OTP BANKA
SLOVENSKO, A. S.

Az OTP Banka Slovensko
jelentôs eredményeket ért el
az OTP Csoport tagjaként 
az elsô teljes pénzügyi év-
ben, 2003-ban. A Bank eredményeiben tükrözôdik az
anyavállalat által indukált új impulzusok, projektek és
programok pozitív hatása, mely révén sikerült növelni 
– elsôsorban a lakossági – ügyfelek számát, valamint a
fôbb piacokon a piaci részesedést. 

A szlovák bank ügyfélbetéteinek állománya a 2002. 
évi 69,2 milliárd forintról 2003. év végére 112,2 mil-
liárd forintra nôtt. Ezen belül a lakossági betétek állo-
mánya 61,6 milliárd, a vállalkozói betéteké 39,2 mil-
liárd forint volt. Az önkormányzati betétek rendkívül

dinamikusan 11,4 milliárd forintra bôvült, ami 2003.
végén az összes ügyfélforrások 10,2%-át jelentette.

A Bank ügyfélkihelyezései 28,8 milliárd forinttal, azaz
34,8%-kal növekedve, 111,6 milliárd forintot értek el, az
ez alapján mért piaci részesedése 4,4% volt. Az ügyfélki-
helyezéseken belül dinamikusan bôvült a lakossági és vál-
lalkozói hitelállomány. A lakossági hitelek állománya több
mint tizennégyszeresére emelkedett, az év végén 13,4 mil-
liárd forint volt, a vállalkozói hitelek állománya 19,8%-kal,
97,4 milliárd forintra bôvült, míg az önkormányzati hitelek
állománya 214 millió forinttal 746 millió forintra nôtt.

2003 során ügyfeleinek számát több mint 43 ezer fôvel,
közel 147 ezerre bôvítette a Bank, amibôl a lakossági ügy-
felek száma elérte a 131 ezer fôt.

Az OBS több mint 86,5 ezer darab kártyát bocsátott ki
2003-ban, amely több mint kétszerese a 2002. évinek. 

A Bank ATM-jeinek száma
az egy évvel korábbi 78-ról
90-re emelkedett. 2003-ban
az ATM-en végrehajtott tranz-
akciók száma 1,4 millió da-
rab, a forgalom 2.910 millió
SKK volt, ami 14,6%-kal,
illetve 23,7%-kal több, mint
2002-ben. A saját tulajdon-
ban lévô POS terminálok
száma 2003. év végén 171
volt, 21-gyel több, mint egy
évvel korábban. 

OTP-GARANCIA
BIZTOSÍTÓ RT.

Az OTP-Garancia Bizto-
sító Rt. 2003-ban 61,1 mil-
liárd forint díjbevételt ért el,

amely 13,3%-kal haladja meg az elôzô évit. A piaci átlag-
gal megegyezô növekedés következtében piaci része-
sedése a teljes biztosítási díjbevételbôl nem változott
(10,9%), így a piac ötödik legnagyobb szereplôje volt. 
Az élet- és bankbiztosítási üzletág díjbevétele 7,4%-kal
gyarapodott és 29,0 milliárd forintot ért el, amivel a Tár-
saság piaci részesedése az életbiztosítási piacon 12,9%-ot
ért el. A unit linked biztosítások díjbevétele 21,8 milli-
árd forintot ért el és 7,4%-kal haladta meg a 2002. évi,
kiemelkedôen sikeres teljesítményt. A hagyományos
életbiztosítások díjbevétele – a Társaság stratégiájával
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összhangban – 43,8%-kal volt több, mint egy évvel
korábban. A nem-élet üzletág díjbevétele 32,1 milliárd fo-
rint volt 2003-ban, ami kiemelkedô, 19,2%-os növekedés
eredménye. 

Számottevôen nôtt a lakás, az utas, a CASCO és a mezô-
gazdasági biztosítások díjbevétele. Ezzel a Társaság piaci
részesedése 2003-ban 9,2%-ról 9,6%-ra növekedett a nem-
élet üzletágban. A Társaság a piac harmadik legnagyobb
szereplôje volt mind az élet-, mind a nem-élet biztosítások
díjbevétele alapján.

2003-ban a bruttó károk összege 27,1 milliárd forintot tett
ki. A díjbevételre vetített kárhányad a tartalékváltozással
együtt a nem-élet üzletágban 56,6%, az élet üzletágban
84,9% volt. A tartalékváltozás összege 15,6 milliárd forin-
tot tett ki, amely 23%-os növekedést jelent az
elôzô évhez képest, így a biztosítástechni-
kai tartalékok állománya 84,2 milliárd
forintot ért el 2003. december 31-én.

2003-ban a Biztosító és az 
OTP Bank közötti együtt-
mûködés keretében a Bank
által értékesített bankbizto-
sítási termékek díjbevétele
meghaladta a 21 milliárd
forintot, ebbôl közel 20 mil-
liárd forint volt az értéke-
sített életbiztosítások díj-
bevétele. Így a Biztosító
díjbevételének közel 35%-a
az OTP Bank hálózatában
történt értékesítésbôl szárma-
zott. A Bank által értékesített
biztosítási szerzôdések darabszá-
ma meghaladta a 471 ezer darabot,
ebbôl közel 382 ezer darabot a bank-
kártya balesetbiztosítások jelentettek. A dina-
mikusan bôvülô lakáshitelezési tevékenységgel össze-
függôen a Bank több mint 41 ezer darab lakásbiztosítást
értékesített. A népszerû Generáció X biztosítások 2003. évi
értékesítése megközelítette a 27 ezer darabot. A Biztosító
ugyanakkor több mint 10 ezer magánnyugdíjpénztári és 
5 ezer önkéntes nyugdíjpénztári szerzôdést kötött.

OTP ALAPKEZELÔ RT.

2003 a befektetési alapok történelmének eddigi legkedve-
zôtlenebb éve volt, a piac elôször zárt állományvesztéssel.

A kedvezôtlen folyamatokat az OTP Alapkezelô Rt. is
megszenvedte. A november-decemberi tôkekivonások ha-
tására év végén a teljes kezelt vagyon 644 milliárd forint
volt, ami csak 1,6%-os növekedést jelentett 2003 folyamán.

A befektetési alapokban kezelt vagyon 16,5%-kal, 78,2 mil-
liárd forinttal csökkent, miközben a piac 4,1%-kal zsugo-
rodott. Így az Alapkezelô 4,3%-pontot vesztett piaci része-
sedésébôl az év folyamán, és 2003 végén a piac 47,6%-át
tudhatta magáénak.

A pénztári és intézményi vagyonkezelési piacon több új
megbízást is szerzett 2003 során az Alapkezelô, így meg-
kezdte az OTP Egészségpénztár, a Magyar Vállalkozásfej-
lesztési Alap, az OTP Lakástakarékpénztár és a Gázszol-
gáltatók Nyugdíjpénztára vagyonkezelését, továbbá meg-

nyerte a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által
kiírt pályázatot is, mellyel kapcsolatban az

effektív munka 2004-ben kezdôdik
meg. Így 2003 végén az intézményi

befektetôk száma a korábbi 7-rôl
12-re emelkedett. Az Alap-

kezelô Rt. bevételi struktúrá-
jában ez eltolódást eredmé-
nyezett az intézményi va-
gyonkezelés irányába, bár
a bevételek meghatározó
részét természetesen to-
vábbra is a befektetési
alapkezelés adja. 

HIF LTD.

2003-ban a HIF tevékenysége
13 országra terjedt ki. Üzleti tevé-

kenységének továbbra is a közép- és
kelet-európai piac a fô területe, a teljes

eszköz-, kötelezettségvállalás- és garancia-
állomány közel 80%-a ebbôl a régióból származott. 

A fentieken kívül továbbra is fontos szerepe volt a közel-
keleti régiónak, és Dél-Amerika – Brazíliával, illetve
néhány más, gazdaságát stabilizáló országgal – szintén
kisebb fellendülést mutatott.

Az OTP Bank Szlovákiába és Bulgáriába történô ter-
jeszkedése lehetôséget teremt a Társaság tevékenysé-
gének ezen országokra való kiterjesztésére. A Társaság
szándéka, hogy a továbbiakban is a Bankcsoport jelen-
létére alapozva, a szinergiák kihasználásával folytassa
tevékenységét.
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OTP INGATLAN RT.

A Társaság értékesítésbôl származó nettó árbevétele
15.732 millió forintot tett ki. Az árbevételbôl legnagyobb
részesedéssel az ingatlan-beruházás és értékesítés (55,7%),
és az ingatlan értékbecslési tevékenység (16,6%) rendel-
kezett. 

Az OTP Ingatlan Rt. az év során az üzletpolitikai célok-
nak megfelelôen átalakította szervezetét és létrehozta 
az Értékelési Üzletág Igazgatóságot, mely elôsegítette a
kimagasló eredmény elérését. A Társaság tovább fej-
lesztette az ISO minôségbiztosítási rendszert és kezde-
ményezte a környezetköz-
pontú irányítási rendszer be-
vezetését. 

A korábbi szakmai díjak foly-
tatásaként 2003. évben a
Társaság elnyerte a Magyar
Ingatlanszövetség „Fôváros
Gazdaságáért” és a „2003
legjobb ingatlanfejlesztôje 
– nagyvállalat – kategória”
díját is, illetve a Társaság
vezérigazgatóját, Szabó Jánost
választották az év ingatla-
nosának.

OTP FAKTORING
KÖVETELÉSKEZELÔ RT.

A 2002-ben jelentôsen meg-
újult követelésvásárlási és -be-
hajtási tevékenység keretében
a 10 millió forint alatti lejárt és
felmondott követelések auto-
matikusan kerülnek átadásra
az OTP Bank fiókjaitól a Fak-
toring Rt. részére, melynek so-
rán 2003-ban a Banktól 43,5 ezer darab, 14,5 milliárd forint
bruttó értékû minôsített követelést vásárolt meg a Társaság.

A külsô forrásból megvásárolt 15 ezer darab követelés
bruttó értéke meghaladta az 1,5 milliárd forintot, míg az
önkormányzatoktól megvásárolt 3,6 ezer darab, még nem
lejárt követelésé az  1 milliárd forintot.

A felmondott hitelek gyors megvásárlása, illetve a
behajtások gyors megkezdése eredményeképpen a 

tevékenység nettó bevétele 2003-ban 43%-kal haladta 
meg a tervezett szintet. 

OTP PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT.

Az OTP Pénztárszolgáltató Kft.-nek 2003-ban is sikerült
megôriznie piaci dominanciáját a kezelt egyéni számlák
száma, valamint a kezelt pénztárak vagyona tekintetében.
A Társaság által kezelt pénztárak vagyona – 36,3%-kal –
193,9 milliárd forintra nôtt az év végére, míg taglétszáma
7,2%-kal, 836 ezer fôre bôvült. A Pénztárszolgáltató Kft.
2003. évi tevékenységének középpontjában a nyugdíjpénz-

tárak rendszerének további
bôvítése, és ezáltal a szer-
vezet hatékonyságának nö-
velése állt.

Az OTP Önkéntes Nyugdíj-
pénztár vagyona 2003. év
során 38,8 milliárd forintról
– 26,9%-kal – 49 milliárd
forintra nôtt, tagjainak száma
174 ezer fô volt, ami 7,4%-kal
több, mint az elôzô évben.
A pénztár taglétszám alap-
ján mért piaci részesedése
14,2%, vagyona alapján
11,2% volt az év végén. 

Az OTP Magánnyugdíjpénz-
tár vagyona rendkívül dina-
mikus mértékben 41%-kal,
142,2 milliárd forintra emel-
kedett, tagjainak száma 606
ezerrôl 646 ezer fôre bô-
vült. 2003 végén a társaság
részesedése a magánnyugdíj-
pénztári piacon a taglétszá-
mot tekintve 28%, a kezelt
vagyon alapján 24,9% volt.

Az OTP Egészségpénztár vagyona 732 millió forint volt,
taglétszáma 48,8%-os bôvüléssel meghaladta a 11,5 ezer fôt.

OTP TRAVEL KFT.

2003-ban több, az idegenforgalmat kedvezôtlenül érintô
esemény történt, az iraki háborúra és a SARS vírusra is
érzékenyen reagált a piac, és ez szinte minden területen a
forgalom visszaesését okozta.
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A kedvezôtlen külsô körülmények ellenére 2003-ban je-
lentôsen megnôtt az OTP Travel ügyfeleinek száma (mint-
egy 50 ezer fô éves szinten). 

A repülôjegy értékesítési üzletágat érintette leginkább az
iraki háború és a SARS vírus hatása, ennek ellenére a
Társaság 2003-ban 3,8 milliárd forint forgalmat ért el, ami
7%-os növekedést jelent, miközben országos szinten az
iparág adatai stagnáltak. A repülôjegy üzletág piaci része-

sedése 2003-ban 6,9% volt, ami 0,2%-pontos növekedést
jelent a 2002. évihez képest.

A kiutaztatási üzletágban a kínált ajánlatok választéka egyre
bôvült, a Travel piaci pozíciója erôsödött és 2,3 milliárd
forint forgalmat bonyolított 2003-ban. A magyarországi
kiutaztatással foglalkozó utazásszervezôk között a Travel a
4. helyen állt 2003-ban a Gazdasági Minisztérium Engedélye-
zési és Közigazgatási Hivatala által közölt adatok alapján.
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