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T I S Z T E L T  R É S Z V É N Y E S E I N K !

A 2005-ös évvel egy rendkívül sikeres esztendôt tudhat maga mögött 

az OTP Bankcsoport. Adózott eredményünk volumenében mind  

az elemzôi várakozásokat, mind a menedzsment korábbi célkitûzését 

meghaladta, szerkezetében pedig tükrözte folyamatos erôfeszíté-

seinket: rekordnagyságú nettó kamateredményt, növekvô díj-  

és jutalékbevételt, javuló biztosítási eredményt sikerült realizálni.

Az elnök-vezérigazgató  
üzenete

Külföldi leánybankjaink átalakítása, integrálása gyorsult, 

több helyen be is fejezôdött, a konszolidált eredmény-

hez való hozzájárulásuk nôtt. Az elmúlt évekhez hason-

lóan Bankunk ismét kivívta a Legjobb magyarországi 

bank, illetve a Feltörekvô európai régió legjobb vállala-

ta elismerést a nemzetközi pénzügyi élet véleményfor-

máló orgánumainál (Euromoney, Global Finance, The 

Banker). Bankunk, A1-es hitelbesorolással rendelkezik  

a Moody’s részérôl, jövedelmezôséget és profittermelô 

képességet jelzô pénzügyi erô besorolása (B-) pedig  

a legmagasabb a régióban. 

2005-ben ünnepelhettük a Bank tôzsdei bevezeté-

sének 10. évfordulóját és kimagaslóan sikeres tôke-

piaci szereplésünk kapcsán ír ta azt a Euromoney, 

hogy az elmúlt évtizedben az OTP Banké volt 

„valószínûleg a legnagyobb üzleti siker tör ténet  

Kelet-Európában”.

A kiváló eredmények mellett sem vagyunk azonban 

maradéktalanul elégedettek: a részvényesi értékte-

remtés legfôbb mércéjéül szolgáló részvényárfolyam 

csak részben tükrözi a stabil fundamentumokat,  

a magyar makrogazdaság egyensúlyi problémái  

komoly eladói nyomást és csökkenô árfolyamot 

eredményeztek az utolsó negyedévben. Bár az OTP Bank 

részvényárfolyama 2005 végére 6.967 forintra 

emelkedett és ez éves szinten 25%-os növekedést 

jelent, ennek mértéke egyrészt elmarad a BUX 41%-os 

elmúlt évi emelkedésétôl, másrészt az év végi 

Az OTP Bank részvény- 

árfolyama 2005-ben éves szinten  

25%-kal nôtt

OTP BANK Éves jelentés �005
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árfolyam jelentôsen alatta van a 2005. szeptember 

28-án regisztrált 8.790 forintos történelmi csúcs-

nak. Miközben nemzetközi összehasonlításban is 

kiemelkedô jövedelmezôségi és hatékonysági  

mutatókat produkáltunk, az elemzôk többsége 

alulértékeltnek tartja az OTP papírokat. 

Reméljük – és középtávú stratégiánk is azt a célt 

szolgálja –, hogy tevékenységünk és eredményeink 

révén továbbra is kiszámítható, stabil befektetési  

célpont leszünk a befektetôi közösség szemében, 

ami a makrokörnyezet javulásával párhuzamosan 

részvényárfolyamunkban is tükrözôdni fog.

2005-ben a Bankcsoport az elôzô évi konszolidált ered-

ményt 20,3%-kal meghaladó, 158,3 milliárd forintos 

adózás utáni eredményt ért el, mérlegfôösszege  

25,3%-kal bôvült és közel 5.216 milliárd forintot tett ki.  

A Bankcsoport saját tôkéje 547,5 milliárd forint volt 

(mintegy 2,2 milliárd euró), ami immár erôs középban-

kokra jellemzô tôkepozíciót jelez. Bár az OTP Bankcso-

port jövedelmezôségi mutatói csökkentek a 2004. évi 

rekordszinthez képest, globális összehasonlításban 

továbbra is a legjövedelmezôbb bankcsoportok között 

szerepel. A konszolidált átlagos eszközarányos jövedel-

mezôség 3,38%, (8 bázispontos csökkenés), a konszoli-

dált átlagos tôkearányos jövedelmezôség pedig 32,3% 

volt, 3%-ponttal kisebb, mint az elôzô évben.

A Bankcsoporton belül az OTP Bank eredményei 

ezúttal is meghatározóak voltak, mind jövedelmezô-

sége, mind hatékonysága tovább javult. A Bank adó-

zott eredménye 17,1%-kal nôtt, 132,8 milliárd forint 

volt, kiadás/bevétel mutatója 2,3%-ponttal 45,0%-ra 

mérséklôdöt t . A 30,8%-os átlagos tôkearányos,  

i l letve 4,00%-os eszközarányos jövedelmezôsége 

hazai és nemzetközi tekintetben egyaránt kimagasló. 

A várakozásokat meghaladó konszolidált eredmény 

elérését számos hazai és külföldi leányvállalat dina-

mikus eredményjavulása is segítette. Mindenek elôtt 

az OTP Jelzálogbank, az OTP Garancia Biztosító,  

a Merkanti l Csopor t, az OTP Alapkezelô, továbbá  

a DSK Csoport elmúlt évi teljesítménye emelendô ki.

Mindezeket az eredményeket úgy sikerült elérni, 

hogy a makrogazdasági és szabályozási, továbbá 

versenyhelyzet folyamatos kihívásokat támasztott  

a Bankcsoporttal szemben.

A Bankcsoport nemzetközi összehason-

lításban is kiemelkedô jövedelmezôségi 

és hatékonysági mutatókat produkált

Az elnök-vezérigazgató üzenete
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2005-ben a jegybanki alapkamat összesen 350  

bázisponttal csökkent, és ez, valamint a lakossági 

szektorban élesedô verseny folyamatos nyomást  

gyakorolt a nettó kamatmarzs alakulására. A hitel-

szektorban meghatározóvá váló deviza alapú  

hitelezés szintén új kihívást eredményezett, óva-

tosabb ügyfélminôsítést, prudens céltartalékolási  

politikát kellett alkalmaznunk annak érdekében, 

hogy a hitelportfolió a dinamikus bôvülés ellenére  

is megôrizze stabil minôségét. A bevezetett banki 

különadó, valamint a módosított IFRS sztenderdek 

alkalmazása jelentôs, mintegy 18 milliárd forintos 

többletkiadást eredményezett, a bevételek dinami-

kus bôvítésével azonban sikerült ellensúlyozni  

a nem kamatjellegû kiadások ezen növekedését.

Ebben az évben is folytatódott a külföldi akvizíciós 

tevékenység: Szlovákia, Bulgária és Románia után  

az OTP Bank a Nova banka akvizíció lezárásával  

Horvátországban, illetve a Niška banka megvétele 

révén Szerbiában is megjelent. Az új akvizíciós  

célpontok felkutatása, illetve a meglévô leányválla-

latok átalakítása, transzformálása jelentôs tôkét  

és komoly erôforrás-igényt jelentett.

2005-ben a külföldi leányvállalatok konszolidált 

eredményhez történô hozzájárulása 1,9%-ponttal 

nôtt, elérve a 10,3%-ot. A legnagyobb adózott ered-

mény ezúttal is a bolgár DSK Banktól származott.  

A 16,6 milliárd forintos adózott eredmény 38,2%-kal 

haladja meg az elôzô évit, miközben a Banknak cso-

portszinten is kimagasló, 6,9%-os kamatmarzsot 

és 45,2%-os kiadás/bevétel mutatót sikerült elérnie. 

Mindezt annak tükrében kell értékelni, hogy a hitele-

zési tevékenységet számos helyi restriktív szabá-

lyozás nehezítet te.

Szintén sikeres volt a szlovák és horvát leánybank 

tevékenysége, míg Romániában az organikus növe-

kedés, a folyamatos hálózatbôvítés egyelôre vesz-

teséges gazdálkodást eredményez.

A mûködés racionalizálása, a költséghatékonyság  

javítása, értékesítési csatornáink korszerûsítése  

és bôvítése, szolgáltatásaink színvonalának további 

emelése 2005-ben is folyamatosan tevékenysé-

günk középpontjában áll t . Ápri l istól a hálózati  

munkatársak esetében az ér tékesítést ösztönzô 

teljesítményértékelési és mérési rendszer került  

bevezetésre, számottevôen nôtt az ügynöki értéke-

sítés részaránya a lakossági termékek, elsôsorban  

a jelzálog- és a fogyasztási hitelek esetében,  

és további lépéseket tettünk a Csoporton belüli  

keresztértékesítés hatékonyságának javítása érdeké-

ben. Mindezek a lépések nemcsak az üzleti  

volumen és a piaci részarány növelését, stabilizálását 

2005-ben is  

folytatódott a külföldi  

akvizíciós tevékenység
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célozzák, hanem az ügyfelek elégedettségének  

javítását, Bank iránti lojal i tásuk erôsítését, végsô 

soron az OTP banki image pozitív formálását is.

A középtávú stratégiai terv elsôdleges célkitûzése  

a részvényesi értékteremtés töretlen folytatása: stabil  

jövedelemtermelô képességünk és dinamikus fejlô-

désünk révén az évtized végére a térség egyik megha-

tározó bankcsoportjává kívánunk válni. Bár tevé-

kenységünk középpontjában továbbra is a magas 

színvonalú lakossági szolgáltatások állnak, törek-

szünk arra, hogy gyarapodó ügyfélbázisunk részére 

teljes körû banki és pénzügyi szolgáltatást nyújt-

sunk, ennek megfelelôen külföldi leánybankjainknál 

is folyamatos a helyi sajátosságokat figyelembe 

vevô termék- és szolgáltatásbôvítés.

Stratégiai célunk, hogy a magas jövedelmezôségi 

szint mellett piaci pozícióinkat megôrizzük, lehetô-

ség szerint javí tsuk. Ehhez nemcsak meglévô  

magyarországi és külföldi bankjaink és leányvállala-

taink szolgálnak jó alapul: akvizíciós tevékenysé-

günkben olyan újabb célpontokat keresünk, melyek 

jól illeszthetôek a Bankcsoport alaptevékenységé-

hez, reorganizációs és integrációs tapasztalataink 

révén pedig újabb növekedési forrásokat jelenthet-

nek a Bankcsoport számára.

Bízom benne, hogy a Bankcsoport eddigi teljesít-

ménye, stratégiai terveink megalapozottsága, 

munkatársaink kitartása, ügyfeleink elégedettsége  

és lojal i tása mind olyan ér tékek, melyek az átme-

neti és tôlünk független nehézségek ellenére is 

meghatározóak a piaci ér tékítélet kialakításakor. 

Részvényeseink bizalma egyrészt folyamatos elvá-

rást, kötelezettséget és felelôsségvállalást jelent 

számunkra, másrészt ösztönzést ad az újabb 

sikerek, eredmények eléréséhez. 

Meggyôzôdésem, hogy a Bankcsoport rendelkezik 

azokkal a belsô ér tékekkel, innovációs képessé-

gekkel és vállalatirányítási tapasztalatokkal, melyek  

révén sikeresen felkészülhetünk az Euró -övezet 

bankrendszeréhez és versenykörnyezetéhez  

tör ténô majdani csatlakozásra.

A középtávú stratégiai terv  

elsôdleges célkitûzése a részvényesi  

értékteremtés töretlen folytatása

Dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató

Az elnök-vezérigazgató üzenete
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Eredménykimutatás (millió forintban) 2004 2005 Változás

Nettó kamatbevétel �60.889 �97.��5 1�,9%

Nettó kamatbevétel céltartalékok után �44.841 �69.18� 9,9%

Nem kamatjellegű bevétel 161.769 �16.497 ��,8%

Összes bevétel (nettó díjjal) 40�.070 49�.79� ��,8%

Működési költség ��9.998 �7�.67� 19,0%

Adózás előtti eredmény 156.0�4 19�.077 ��,1%

Adózott eredmény 1�1.518 158.�74 �0,�%

Mérleg * (milliárd forintban) �004  �005  Változás

Összes eszköz 4.16�,4 5.�15,9 �5,�%

Ügyfélkihelyezések állománya �.586,1 �.�97,� �7,5%

Lakossági hitelek 1.547,4 1.965,8 �7,0%

Vállalkozói hitelek  9�0,6 1.195,4 �9,8% 

Önkormányzati hitelek 118,1 1�6,0 15,�%

Bankközi kihelyezések �86,� 4�8,8 5�,�%

Ügyfélbetétek állománya �.90�,� �.4�8,� 18,1%

 Lakossági betét �.155,8 �.56�,9 18,9%

 Vállalkozói betét 549,8 66�,� �0,4%

Önkormányzati betét 196,5 �0�,1 �,4%

Kibocsátott értékpapírok �17,� 54�,5 71,�%

Teljes kintlévőségállomány �.586,1 �.�97,� �7,5%

Problémamentes kintlévőségek �.�84,7 �.876,5 �5,9%

Minősített állomány �01,4 4�0,7 �9,6%

Problémás állomány (NPL) 90,7 119,1 �1,�%

Értékvesztés, céltartalék 79,� 105,9 ��,5%

Saját tőke 4��,7 547,5 �6,�%

Teljesítménymutatók 2004 2005 Változás

Kiadás/bevétel arány 57,�% 55,4% –1,8%

Átlagos saját tőke arányos eredmény (ROAE) �5,�% ��,�% –�,0%

Átlagos eszközarányos eredmény (ROAA) �,45% �,�8% –0,07%

Fizetőképességi mutató (nem konszolidált, MSZSZ szerint)* 11,19% 10,56% –0,6�%

1 törzsrészvényre jutó alap nettó eredmény (EPS) (Ft) 501  60� 10�

1 törzsrészvényre jutó hígított nettó eredmény (EPS) (Ft) 499  599 100

Piaci részesedés** 2004 2005  

Háztartások hitelintézeti megtakarítása piacán �5,4% �4,7%  

Háztartások hitelei piacán 40,1% �7,7%  

Vállalkozói betétek piacán 1�,�% 11,4%  

Vállalkozói hitelek piacán 1�,�% 11,7%  

Önkormányzati betétek piacán 66,�% 6�,4%  

Önkormányzati hitelek piacán 5�,0% 5�,7%  

Kiemelt IFRS konszolidált adatok

*december �1-én   

**december �1-én a magyarországi bankcsoporttagok együttes piaci részesedése 
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Makrogazdasági és monetáris 
környezet 2005-ben

2005-ben dinamikusan nôt t a magyar gazdaság, 

melynek fô húzóereje az expor t és a beruházások 

bôvülése volt. A gyors növekedés ellenére az inflá-

ció csökkent, így a jegybank fokozatosan csökkent-

hette az alapkamatot. A belsô egyensúlytalanság 

nôtt, a külsô viszont némileg csökkent az elmúlt esz-

tendôben. A bankrendszer hitel- és betétállománya 

a 2004. évihez hasonló ütemben bôvült.

Az elmúlt évben a gazdasági növekedés továbbra is 

erôteljes maradt, meghaladta a 4%-ot. Miközben az 

Európai Unióban a növekedés mérséklôdött a 2004. 

évihez képest, a hazai gazdaság az elsô negyedéves 

gyengébb teljesítményt leszámítva egyenletesen 

bôvült. A gazdaság elsô negyedéves gyengébb 

teljesítménye a nyugat-európai gazdasági térség 

lassabb növekedésével hozható összefüggésbe.  

Míg az elsô negyedévben 6,4%-kal nôtt az export, 

az azt követô három negyedévben a kivitel több mint 

11%-kal bôvült. A kivitel mellett a 7%-kal gyarapodó 

beruházások húzták a gazdaságot, a lakossági és kö-

zösségi fogyasztás bôvülése jócskán elmaradt,  

hiszen a végsô fogyasztás mindössze 1,7%-kal nôtt.

Termelési oldalon az építôipar és a szállítási szolgál-

tatások hozzáadott értéke növekedett a legjobban, 

mindkét ágazatban tükrözôdöt t , hogy számottevô 

útépítéshez kötôdô beruházás valósult meg.

A GDP növekedésének szerkezete

Reál GDP

Belföldi 
felhasználás

Export-import
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A nominális bérek majdnem 9, a reálbérek pedig 

4,5%-kal emelkedtek az elmúlt évben. Mivel a lakos-

ság fogyasztási kiadásai alig 2,4%-kal növekedtek,  

a lakossági szektorban több megtakarítást képzô-

döt t , mint az elôzô évben.

A beruházások növekedését ellentétesen befolyásol-

ták a lakásépítések és az állami útépítések az év során. 

Az új lakásépítési engedélyek száma 51,5 ezerre, az 

újonnan átadott lakások száma pedig 41 ezerre csök-

kent. A beruházások húzóerejét az állami útépítések 

és útfelújítások jelentették.

OTP BANK Éves jelentés �005
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tézeti rendszer összes belföldi hitele 18%-kal bôvült 

tavaly, a bankok belföldi betétei ennél valamivel sze-

rényebb mértékben, 15%-kal haladták meg az elôzô 

év végi állományt. A bankrendszer mérlegfôösszege 

18%-kal emelkedett az elmúlt évben.

A vállalatok hitelállománya az elôzô évihez hasonlóan 

14%-os emelkedést mutatott. Az újonnan felvett hitelek 

alapján megállapítható, hogy a vállalatok a rövidebb 

lejáratú hitelek felé fordultak. Az új hitelek között  

az elôzô évinél 12,5%-kal kevesebb hosszú lejáratú  

és 10%-kal több rövid lejáratú hitel volt. A vállalatok 

csökkenô forrásigénye miatt a nem pénzügyi vállalatok 

betétállománya 8,5%-kal emelkedett 2005-ben.

A külsô egyensúlytalanság ezzel szemben csökkent, 

hiszen a folyó fizetési mérleg egyenlege a 2004. évi 

6,9 mill iárd eurós hiányhoz képest 0,5 mill iárd  

euróval javult . A javulás mögött a külkereskedelmi 

egyenleg hiányának 1 mil l iárd euróval tör ténô  

csökkenése húzódot t meg.

A gazdaság alacsonyabb külsô nettó finanszírozási 

igényének hátterében a lakossági szektor nettó 

megtakarításainak emelkedése és az Európai Unió-

tól kapott támogatások növekedése áll.

A bankrendszer elsôdleges növekedési forrását 

2005-ben is a hitelexpanzió jelentette. Míg a hitelin-

a jegybanki alapkamat nem csökkent tovább, és a 

költségvetési politika jövôje körüli bizonytalanságok 

miatt az éven túli futamidejû állampapírok hozamai  

az év hátralévô részében több mint 1 százalékpont-

tal emelkedtek.

A magánynyugdí j-pénztári korrekcióval csökkentett 

költségvetési hiány 2005-ben a GDP 6,4%-ára 

növekedett. A deficit emelkedésének fô okai a kiadási 

oldalon az állami beruházások látványos bôvülése 

és a pénzbeli juttatások emelkedése voltak, bevételi 

oldalon hiánynövelô tényezôként az ÁFA bevételek 

csökkenését érdemes kiemelni.

Az inf láció folyamatos csökkenést mutatot t az 

elmúlt év folyamán. Így a 3,6%-os éves átlagos inflá-

ció mellé az utolsó negyedévben már csak 3,3%-os 

pénzromlás társult. A háztartási energia, az üzem-

anyagok és a szolgáltatások árai az átlagot meg-

haladó mértékben emelkedtek, az élelmiszerek, 

ruházati cikkek és iparcikkek átlag alatti mértékben 

drágultak.

A kedvezô inflációs folyamatok lehetôvé tették, hogy 

az elmúlt évben folytatódjon a kamatok csökkenése. 

Az irányadó jegybanki alapkamat az év eleji 9,5%-ról 

szeptemberig 6%-ra mérséklôdött. Ezt követôen 
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 A lakossági hitelek összesített állományának 25%-os 

emelkedése messze felülmúlta a nominális GDP 

növekedési ütemét. A lakáscélú hitelek állományá-

nak növekedése a 2004. évi 27%-os bôvülés után 

2005-ben 20%-ra mérséklôdött, míg a fogyasztási 

és egyéb célú hitelek állománya 36%-kal gyarapo-

dott. Mind a fogyasztási- mind a lakáscélú hitelek 

esetén szembetûnô volt a devizaalapú hitelek iránti 

kereslet további élénkülése, amit egyebek mellett  

a forint- és a devizakamatok között kialakult tovább-

ra is magas kamatrés magyarázhatott. 

A lakossági bankbetétek állománya 10%-kal emelke-

dett, így jócskán elmaradt a hitelek bôvülési ütemétôl, 

viszont meghaladta a nominális GDP növekedési üte-

mét. A betéteken belül a folyószámla betétek 32%-os 

növekedési üteme kimagasló volt, míg a lekötött beté-

tek csupán 4%-kal emelkedtek. A lekötött betétállo-

mány szerényebb növekedése mögött a nem banki 

megtakarítási formák elôretörése állt. Ezt példázza, 

hogy a befektetési alapok állománya közel megduplá-

zódott, a biztosítóké közel 18%-kal, a nyugdíjpénztá-

raké pedig 40%-kal emelkedett.

 �000 �001 �00� �00� �004 �005

�0%

�5%

�0%

15%

10%

5%

0%

Főbb állományok a bankrendszerben a GDP arányában

Vállalati bankhitel/GDP

Lakossági bankhitel/GDP

M A K R O G A Z D A S Á G I  É S  P É N Z Ü G Y I  

F O L Y A M A T O K  A  L E Á N Y V Á L L A L A T O K  

O R S Z Á G A I B A N

de Romániában is emelkedett a beruházási ráta a 

beruházások 13%-os növekedésének köszönhetôen.

A fogyasztás ebben a régióban jellemzôen gyorsab-

ban nôtt, mint a gazdaság egésze 2005-ben, az 

átlagos növekedés 6,5%-os volt. Különösen Bulgáriá-

ban és Romániában emelkedett a jövedelemhez 

képest a fogyasztás, 8, valamint 9%-kal, de Szlováki-

ában is a fogyasztási kiadások korábbi éveknél gyor-

sabb, 5% feletti növekedését figyelhettük meg.

A fogyasztás dinamizálódásának hátterében a reáljöve-

delmek korábbi éveknél gyorsabb emelkedése és a  

A külföldi leánybankok felzárkózó országaiban 

– Horvátország kivételével – a gazdaság a hazait 

meghaladó ütemben bôvült 2005-ben. Kiemelkedô 

volt Bulgária és Szlovákia gazdaságának 5,2%-os, 

valamint 5,5%-os növekedési üteme.

Egyfelôl a növekedés ezekben az országokban válto-

zatlanul beruházás és exportvezérelt, ugyanakkor  

a mind dinamikusabb lakossági fogyasztás következ-

tében tavaly a belsô kereslet bôvülése is fontos 

tényezôje volt a növekedésnek. Bulgária és Szlovákia 

kiemelendôk, mint a legdinamikusabb, 10% feletti 

beruházás-bôvüléssel jellemezhetô gazdaságok, 

OTP BANK Éves jelentés �0051�



1�

lakossági hitelek bôvülése áll, mely tényezôk révén  

lehetôvé vált, hogy a háztartások megkezdjék a meg-

elôzô években elhalasztott fogyasztás bepótolását. 

A nemzeti bankok elkötelezettségének köszön-

hetôen az infláció leszorítása az említett országok-

ban sikeresen folytatódott, amely az év átlagában  

lehetôvé tette az irányadó kamatszint csökkentését 

is . Ezzel együt t az inf lációban és a kamatokban,  

különösen az év második felében, egymástól  

eltérô folyamatokat f igyelhet tünk meg az egyes  

országokban. Bulgáriában számottevôen emelke-

dett az árindex, elsôsorban az EU-tagságra való  

felkészüléshez kötôdô adminisztratív árintézkedé-

sek követeztében, az éves átlagos inf láció 5% volt . 

Kisebb mértékben, de Horvátországban is emel -

kedet t az infláció az elôzô évhez képest, az éves 

átlagos árindex több mint 1%-ponttal 3,3%-ra ment fel.

Szlovákiában és Romániában éves átlagban  

alacsonyabb volt a fogyasztói árindex, de mindkét 

gazdaságban erôsödöt t az inf lációs nyomás  

az év második felében, ami azóta kamatemelésre 

késztet te a nemzeti bankokat.

Egyensúlyi szempontból a négy külföldi leánybank 

gazdasága továbbra is kedvezôbb helyzetben van  

a hazainál. A költségvetési pozíció minden ország-

ban néhány tized százalékponttal javult 2005-ben.

A viszonylag kedvezônek tekinthetô költségvetési 

pozíciók ellenére – fôként a belsô kereslet említett 

gyors növekedése miatt – a leánybankok országai-

ban nagy hiányok alakultak ki a külsô egyensúlyi 

helyzetet tükrözô folyó f izetési mérlegekben.  

A négy ország mindegyikében jelentôs a folyó  

fizetési mérleg hiánya, Romániában és Bulgáriában 

kimagasló, 12%-os, illetve 9%-os hiányok képzôd-

tek a GDP arányában. Ezzel összefüggésben fontos 

hangsúlyozni, hogy többek közöt t a jelentôs 

tôkebeáramlásnak köszönhetôen a pénzügyi mérleg 

minden országban bôven fedezte a folyó mérleg  

hiányát, és nem emelkedtek az adósságráták.  

Az erôteljes tôkebeáramlásnak köszönhetôen 

2005-ben – a rögzített árfolyamot alkalmazó  

Bulgáriát kivéve – minden érintett országban erôsö-

dött a nemzeti valuta az euróval szemben. Az érin-

tet t országokban a bankrendszer penetrációja  

az elmúlt évek emelkedése után is elmarad az euró-

pai uniós átlagtól, noha a pénzügyi közvetítôrend-

szer bankrendszeri mérlegfôösszeg alapján számí-

tott mélysége Horvátországban és Szlovákiában 

meghaladja a hazait .

Mindenekelôtt a hiteloldali expanziónak köszön-

hetôen minden országban dinamikusan, a nominális 

GDP növekedését 8–11%-kal meghaladó mértékben 

emelkedett a bankrendszer mérlegfôösszege 

2005-ben. A legdinamikusabb, 10%-ot meghaladó 

mélyülés Bulgáriában és Szlovákiában volt tapasz-

talható, de a bankrendszer Horvátországban és  

Romániában mért 8% körüli GDP arányos mélyü-

lése is meghaladta a Magyarországon tapasztalt  

6%-os értéket.

A bankrendszer mérlegfôösszege a GDP %-ában
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A hitelezésen belül a lakossági hitelezés növekedése 

volt kiemelkedô, a négy érintett országban együtte-

sen a GDP növekedését mintegy 3 százalékponttal 

felülmúlta a lakossági hitelállomány növekedése, és 

hasonló mértékben múlta felül a gazdaság növekedé-

sét a vállalati hitelek bôvülése. Régió szerte népsze-

rûségnek örvendenek a devizaalapú lakossági hitelek.

A tavalyi év során Szlovákia kivételével valamennyi 

országban érvényesítettek a hitelezést korlátozó  

intézkedéseket. A gyors hitelnövekedés miatt a jegy-

bank Bulgáriában úgy rendelkezett, hogy amennyi-

ben egy kereskedelemi bank teljes hitelállományá-

nak növekedési üteme meghalad egy bizonyos 

mértéket (3 havi 5%, 6 havi 12,5%, 9 havi 17,5%, 

12 havi 23%-ot), valamint egyéb feltételek teljesü-

lése esetén az adott banknak kamatmentes betétet 

kell elhelyeznie a jegybanknál, aminek az összege 

megegyezik a többlet-hitelkihelyezés 2–4-szeresé-

vel. A Román Nemzeti Bank két lépést tett a hitelex-

panzió lassítása érdekében: elsôként 40%-ra emelte 

a bankok deviza forrásai után képzett tar talékköve-

telményt, majd a késôbbiek során úgy rendelkezett, 

hogy a természetes fedezettel nem rendelkezô válla-

lati és lakossági ügyfelek devizahitel-állománya nem 

haladhatja meg a hitelezô bank saját tôkéjének 

300%-át. A külföldi forrásbevonás feltételeit több 

lépcsôben szigorította a horvát jegybank 2005-ben. 

A külföldrôl újonnan bevont források után elhelye-

zendô, nulla százalékkal kamatozó kötelezô tartalé-

kok mértékét 2005 májusában 30%-ról 40%-ra, 

majd decemberben 50%-ra emelte.

Amellett, hogy a növekedés fô forrása minden ország-

ban a hitelezés, Szlovákia kivételével a megtakarítá-

sok bôvülése is tetten érthetô volt a bankrendszer-

ben: a lakossági bankbetétek a nemzeti jövedelem 

bôvülését 2–4%-kal meghaladó mértékben bôvültek 

tavaly. A megtakarításokat növekvô mértékben for-

gatták nem banki termékekbe elsôsorban Horvátor-

szágban és Szlovákiában, különösen a befektetési  

alapok és a biztosítások váltak népszerûvé.
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A Bankcsoport tevékeny-
ségének és eredményeinek 
rövid bemutatása

Az OTP Bankcsoport kiemelkedôen sikeres üzleti évet zárt 2005-ben: 

az ügyfeleknek nyújtott hitelek és az ügyfélbetétek volumene jelentô-

sen nôtt, a Bankcsoport bevételei dinamikusan bôvültek, mûködési 

hatékonysága javult és az adózott eredmény – az adózási feltételek 

kedvezôtlen változása ellenére – kiemelkedô mértékben növekedett. 

A Bankcsoport pénzügyi  
eredményei 2005-ben

A Bankcsoport 2005. évi IFRS szerinti konszolidált 

adózott eredménye 158,3 milliárd forint, amely 

20,3%-kal több, mint az elôzô évi, és 19,2%-kal  

haladja meg az anyavállalat tárgyidôszaki adózott 

eredményét. A Bank 2005. évi konszolidált átlagos 

eszközarányos jövedelmezôsége (ROAA) 3,38%,  

konszolidált átlagos tôkearányos jövedelmezôsége 

(ROAE) 32,3% volt (2004-ben 3,45%, illetve 35,3%).

Az OTP Bank IFRS szerinti konszolidált mérlegfô-

összege 5.215,9 milliárd forint volt 2005. decem-

ber 31-én, 25,3%-kal, 1.053,5 milliárd forinttal több, 

mint egy évvel korábban, és 45,2%-kal haladta meg 

az anyavállalat ugyanezen idôszaki mérlegfôösszegét. 

Az OTP Csoport banki tevékenységet foly tató  

magyarországi tagjainak (OTP Bank, Merkantil Bank, 

OTP Lakástakarékpénztár és OTP Jelzálogbank) 

együttes mérlegfôösszege a hitelintézeti rendszer 

mérlegfôösszegének 24,1%-át tet te ki 2005.  

december 31-én. A konszolidált mérlegfôösszeghez 

és eredményhez legnagyobb mértékben hozzájáruló 

anyavállalat is igen sikeres évet zár t. Bevételei  

dinamikusan bôvültek, a Bank a nyereség abszolút 

nagysága alapján ôrzi vezetô helyét a bankok között. 

Adózott eredménye a bankrendszer adózott ered-

ményének 43%-a, eszközarányos, illetve tôkeará-

nyos jövedelmezôsége pedig a térség bankjai között 

kiemelkedô.

A magyarországi leányvállalatok közül kiemelkedô 

eredményt ért el az OTP Garancia Biztosító 2005-ben: 

bruttó biztosítási dí jbevételét 36%-kal, adózott 

eredményét pedig 97%-kal növelte. A stagnáló 

gépjármû-ér tékesítési piacon több mint 33%-kal  

növelte hiteleinek állományát a Merkanti l Csopor t, 

tagjainak együt tes adózot t eredménye több mint 

67%-kal nôtt 2005-ben. Az OTP Alapkezelô által  

kezelt befektetési alapok nettó eszközértéke közel 

50%-kal volt több, mint elôzô év végén, adózott 

eredménye 39%-kal múlta felül a 2004. évit. Jelen-

tôsen emelkedet t az OTP Pénztárak vagyona  

és taglétszáma is, az OTP Pénztárak részesedése  

a háztar tások pénztári megtakarí tásaiból  

2005 végén meghaladta a 20%-ot.
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A külföldi leánybankok szintén jelentôs fejlôdést 

értek el. A DSK Bank hitelállománya 2005-ben 41%-kal, 

betétállománya 31%-kal bôvült, adózott eredményét 

38% fölött növelte, a kibocsátott betéti kártyák szá-

ma meghaladta a 900 ezret, s erôteljesen fejlesztet-

te értékesítési hálózatát és elektronikus szolgáltatá-

sait is. A szlovákiai OBS hiteleinek állománya 

41%-kal, betétállománya 8,5%-kal bôvült, adózott 

eredménye a 2004. évinek közel háromszorosára 

emelkedett. A Bank romániai leányvállalata, az OTP 

Bank Romania megkezdte lakossági szolgáltatásai-

nak bevezetését és f iókhálózatának bôvítését.  

Az év végére az OBR fiókjainak száma a 2004. év 

végi 14-rôl 27-re nôtt.

2005-ben a Bank megvásárolta a horvát Nova bankát, 

amely jelenleg OTP banka Hrvatska (OBH) néven foly-

tatja tevékenységét. 2005. december 31-én az OBH 

konszolidált mérlegfôösszege 298,2 milliárd forint volt, 

a Bank piaci részesedése a horvát piacon 3,4%-ot tett 

ki. 2005-ben megkezdôdött a szerb Niška banka akvi-

zíciója is, amely 2006 márciusában zárult le.

A részvényárfolyam alakulása 
2005-ben

Az OTP Bank részvény-ár folyamának emelkedése  

az elmúlt években jelentôsen meghaladta a kelet-  

és nyugat-európai bankok részvényeire jel lemzô  

ér téket. Az OTP Bank részvényeinek ár folyama 

2005. december 31-re egy év alat t 25,1%-kal , 

6.967 forintra emelkedet t , miközben a Budapesti  

Ér téktôzsde részvényindexe, a BUX egy év alat t 

41%-kal nôt t . A Bank részvényeinek piaci ér téke 

2005. december végére 1.950 mil l iárd forintot ,  

7,7 mil l iárd eurót tet t ki . A Bank részvényeinek  

árfolyama 2005-ben ôszig a benchmark indexeknél 

jobban teljesített, az ôsz során viszont – fôként a 

feltörekvô gazdasági régiók és a magyar makrogazda-

sági tel jesítmény befektetôi megítélése miat t – 

elmaradt a benchmarkoktól. A Bank részvényeinek 

ár folyama 1995 augusztusától, a tôzsdei  

bevezetéstôl 2005 december végéig forintban 

számítva több mint 61-szeresére emelkedet t .

Ügyfelek száma, értékesítési háló-
zat és létszám a Bankcsoportban

2005 decemberében az OTP Bank és külföldi leány-

bankjai 9,7 millió ügyfél pénzügyi igényeire kínáltak 

magas színvonalú megoldást a régió 5 országában. 

Az anyabank ügyfeleinek száma 2005. december 

31-én megközelítette a 4,8 millió fôt: csaknem  

4,6 millió lakossági, 196 ezer mikro- és kisvállalko-

zói, 19 ezernél több közép- és nagyvállalati, valamint 

közel 2.400 önkormányzati ügyféllel rendelkezett.  

A Bankcsoport külföldi bankjainak összes ügyfélszá-

ma meghaladta a 4,9 millió fôt, melybôl több mint 

4,6 millió volt a lakossági ügyfelek száma. A külföldi 

leánybankok közül a DSK Bank a magyarországihoz 

hasonlóan kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezik,  

ügyfeleinek száma 2005. decemberében 4,2 millió 

fônél magasabb volt. 

A Bankcsoport tevékenységének és eredményeinek rövid bemutatása
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A nagyszámú ügyfél színvonalas kiszolgálását régió 

szinten 960 bankfiók, 2.221 ATM, valamint 27.976 

POS mellett, call-center, mobilbank, internetbanki 

szolgáltatás, vállalkozói ügyfélterminál és ügynökhá-

lózat szolgálja. Magyarországon az OTP Bank 408  

fiókból álló fiókhálózata mellett – melyben a Bank-

csoport hazai tagjainak termékeit is értékesíti a Bank – 

az OTP Garancia Biztosító is jelentôs, 192 egységbôl 

álló hálózattal rendelkezik. A külföldi leányvállalatok 

összesen 552 bankfiókban, 721 ATM-mel, valamint 

2.443 POS terminállal szolgálják ki ügyfeleiket.

Az OTP Bankcsoport céljainak eléréséhez nélkülöz-

hetetlen a magasan kvalifikált emberi erôforrás meg-

léte, ezért nagy hangsúlyt fektet a megfelelôen fel-

készített, értékesítés-orientált, lojális ügyintézôi bázis 

kialakítására, fenntartására és képzésére, valamint  

a tehetséges szakemberek megtartására.  

2005. december 31-én az OTP Csoport foglalkozta-

tottainak záró létszáma 17.977 fô volt, mely 1.004 

fôvel magasabb az elôzô év hasonló idôszakához  

viszonyítva. A létszám növekedésében a horvát  

leánybank megvásárlása játszott szerepet.  

Az akvirált bankoknál racionalizációs és konszolidációs 

projektek zajlanak, amelyek létszámcsökkentéssel 

járnak, ugyanakkor Romániában az új üzletágak 

beindítása, a többi külföldi leányvállalatnál  

a pénzügyi csoportok kiépítése a létszámbôvülés  

irányába hat. A Bankcsoport alkalmazottainak  

harmada dolgozik külföldön, míg közel kétharmada  

a Bankcsopor t magyarországi tagjainál,  

ebbôl 7.899 fôt az OTP Bank foglalkoztatot t.

2005. év kiemelt fejlesztései  
az OTP Bankban

A Bank 2005-ben is jelentôs fejlesztéseket hajtott 

végre versenyképességének erôsítése, a mûködés 

racionalizálása, hatékonyabbá tétele, költségcsök-

kentés, illetve a szolgáltatások színvonalának emelé-

se érdekében. Az év folyamán az új projektek  

mellett számos, 2004-ben történt fejlesztés utó-

munkálatait is elvégezte.

Az értékesítés ösztönzésre és fióki folyamatok támo-

gatására létrehozott START Projekt keretében is 

folytatódott a munka, melynek hatása tetten érhetô 

a fióki mûködés mindennapjaiban. A GFK Hungária 

Piackutató Intézet ügyfél-elégedettség vizsgálatai 

megerôsítik az ügyfélkiszolgálás minôségének jelen-

tôs javulását, a várakozási idôk rövidülését és a fióki 

folyamatok racionalizálásának eredményességét.  

A Bank munkatársai a visszamérések alapján folya-

matosan továbbfejlesztik a rendszert. 

Foly tat ta, i l letve megkezdte munkáját a Basel I I  

és az IFRS projekt, melyek a nemzetközi számviteli 

és elszámolási követelményekre való felkészülés-

ben segítik a Bankot. A Basel I I Megvalósítási  

Projekt 2004 októbere óta a 2007. évi induláshoz  

és a felügyeleti jóváhagyáshoz szükséges feladatok 

túlnyomó részét elvégezte. Az IFRS projekt célja 

egységes konszolidált IFRS számviteli és kontrol -

l ing eljárások és beszámolási rendszer kialakítása 

és bevezetése.

Jelentôsen egyszerûsödöt t a Bank kötelezô adat-

szolgáltatása is . A bevezetet t Kötelezô Jelentés  

Készítô Rendszer (KJKR) lehetôvé teszi a felügyeleti 

jelentések automatizált elôállítását és egységes eljá-

rások fenntartását. Ezzel lehetôvé vált a manuális  

tevékenységek automatizálása, a kézi adatbevitel  

ellenôrzött felülettel történô támogatása, a fôkönyvi 

egyeztetés kiterjesztése, az egységes felügyeleti  

jelentéskészítési eljárások kialakítása, mely jelentôs 

terhet vesz le a munkatársak válláról.

2005-ben megtör tént az ér tékpapírokat kezelô  

Interest rendszer kiváltása, a CLAVIS rendszer be -

vezetése és éles indítása. Az év folyamán megoldás-

ra kerültek a felmerülô problémák, így a rendszer 

jelenleg folyamatosan bôvülô funkcionali tásával  

az ügyfelek rendelkezésére áll . 
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melynek elsô fázisában meghatározásra kerültek  

a fejlesztendô területek (kihasználtság, termékkíná-

lat, kapcsolattartás fejlesztése, ösztönzési rendszer 

javítása, oktatás és támogatás). 2005 ôszén meg-

kezdôdött a megvalósítási fázis, elindultak az elsô 

kampányok kiterjesztett termékkörrel, az új támoga-

tási és vezérlési rendszerben. 

Mindezeken túl természetesen a Bank több informa-

tikai rendszerében is történtek kisebb fejlesztések. 

Ezek a rendszerek, és kapcsolatrendszerük lehetôvé 

teszi, hogy a Bank naprakészen, megfelelô infra-

struktúrával reagáljon a piac kihívásaira. Az elmúlt  

évben megindult az informatikai rendszereket  

Csoport szinten egységesítô, vagy egy szintre hozó  

folyamat, melynek végcélja, hogy az OTP Bank-

csopor t minden tagja hasonló infrastruk túrával , 

egységes szinten szolgálhassa ki ügyfelei t .

2005-ben folytatódott az elektronikus banki rend-

szerek fejlesztése, a rendszer számos kényelmi funk-

cióval bôvült (pl.: hitelkártya számlakivonatok vissza-

menôleges lekérdezése, igénylési lehetôségek 

bôvülése). Ezzel kapcsolatban fej lesztésre került  

a csatornákat és kár tyarendszereket támogató 

MiddleWare rendszer és Base24 rendszer is. Fino-

mításra kerültek a kártya rendszerek is, így az ATM 

rendszerek fejlesztése érdekében megkezdôdött  

az ATM-ek operációs rendszer cseréje, és az ATM 

készpénz-optimalizáló alkalmazás bevezetése.  

Mindez lehetôvé teszi az ügyfelek számára, hogy  

24 órában zavartalanul használhassák az ATM-ek 

egyre magasabb színvonalú szolgáltatásait . 

Az OTP Bank célul tûzte ki az ügynöki értékesítési 

hálózatának fejlesztését, hatékonyságának növelé-

sét. Ennek érdekében elindult a Partner Projekt, 

A Bankcsoport tevékenységének és eredményeinek rövid bemutatása
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Magyarországi csoporttagok  
tevékenysége1

L A K O S S Á G I  A L A P S Z O L G Á L T A T Á S O K

Az OTP Bankot ügyfelei továbbra is Magyarország 

legismertebb és legbiztonságosabb bankjának tart-

ják. Az elmúlt években a bankpiacon megfigyelhetô 

konszolidációs folyamatban az OTP Bank napraké-

szen, az aktuális ügyféligényeknek megfelelô ter-

mékfejlesztésekkel, i l letve a szolgáltatási színvonal 

növelésével, az elérhetôség javításával tudta elérni, 

hogy továbbra is piacvezetô a lakossági üzletágban. 

A Bank jelentôs erôfeszítéseket tesz az ügyfél-elége-

dettség növelésére, melynek érdekében most már 

több mint egy éve áll rendelkezésre hatékony esz-

közként az elvándorlás megelôzésére Tranzakciós 

Adattárház és CRM rendszere. A kiszolgálási színvo-

nal javítása érdekében számos projekt indult be és 

zárult eredményesen 2005-ben, melyekrôl bôveb-

ben a „Kiemelt fejlesztések” fejezet szól.

Számlavezetés, csatornák, banki 
tranzakciók

Az OTP Banknak a 2005. év végén 4,6 millió lakos-

sági ügyfele volt, akik közül közel 2,9 millióan ren-

delkeztek forint folyószámlával. A számlavezetéshez 

kapcsolódóan az OTP Bank mind több csatornán  

keresztül kívánja ügyfelei számára egyszerûbbé ten-

ni a mindennapos bankolást. 

Ennek megfelelôen a Bank az elektronikus csatornák 

tekintetében továbbra is jelentôs piaci részesedéssel 

bír. Az elektronikus csatornák használatára szerzôdött 

ügyfelek száma 2005-ben dinamikusan bôvült.  

A telefonos ügyintézôi szolgáltatást 727 ezer lakossá-

gi ügyfél vette igénybe (33,8%-os piaci részesedés),  

a mobiltelefonos szolgáltatásokat több mint 533 ezer 

ügyfél (47,6%-os piaci részesedés), míg az internetes 

szolgáltatásokat 370 ezer ügyfél (51,4%-os piaci 

részesedés). Ez a telefonos és internetes ügyfelek 

esetében 24% és 33%-os növekedést jelent, emellett 

azonban kiugróan magas a mobiltelefonos banki szolgál-

tatásokat igénybe vevô ügyfelek 112%-os növeke-

dése. A kiküldött SMS (pl.: mobil aláírás, kontroll,  

interaktív SMS) darabszám 53%-kal, az internetes 

tranzakciók száma 62%-kal, a mobiltelefonos szerzô-

dések száma 108%-kal, az Elektronikus Számlacso-

mag darabszám 47%-kal növekedett.

Ügyintézői

Internetes

Mobiltelefonos

OTPdirekt lakossági ügyfelek száma
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2005-ben tovább bôvültek az elektronikus csatorná-

kon elérhetô funkciók. A fejlesztések egyaránt érintik 

a praktikus és a kényelmi funkciókat is. Az ügyfelek 

segítséget kaptak bizonyos sokszor használt adatok 

eltárolásában és csoportos beszedési megbízások kö-

tésében is. Bôvültek az internetes szolgáltatáson belül 

az igénylési lehetôségek, finomodtak a lekérdezési le-

hetôségek, egyre szélesebb körben válnak elérhetôvé 

értékpapír kezeléssel kapcsolatos funkciók. 

Az OTP Bank célul tûzte ki az ügynöki értékesítési  

hálózatának fejlesztését, hatékonyságának növelését.  

Ennek érdekében elindult a Partner Projekt, amely 

eredményeként új értékesítés támogatási és jutalék 

rendszer került bevezetésre, továbbfejlesztésre került 

az informatikai háttér és az év végére jelentôsen 

– 725-re – nôtt a Bankkal kapcsolatban álló ügynöki 

vállalkozások száma. Az év során az ügynöki értékesí-

tés fô termékei a lakás- és jelzálog típusú hitelek voltak. 

2005 decemberében a lakáscélú hitelek szerzôdött  

állományának már több mint 40%-át ügynökök értéke-

sítették. Az év utolsó hónapjaiban a személyi kölcsönnel 

és a hitelkártyákkal bôvült a Partner rendszer keretein 

belül is kínált termékpaletta. Az állományi célok 

elérését értékesítési versennyel is támogatta a projekt.

2005-ben is folytatódott a fiókhálózat felújítása, 

korszerûsítése. A kiemelt projekteknek köszönhetôen 

jelentôs mértékben javult a fióki kiszolgálás színvo-

nala, rövidült a várakozási idô, mely részben a fióki fel-

adatmegosztás racionalizálásának és az elektronikus 

csatornák terjedésének, részben pedig az ügyintézôi 

ösztönzési rendszer átalakításának köszönhetô.  

Az Infrastruktúra és Hálózatoptimalizálási Projekt  

keretében 2005. december 31-ig 21 fiók került át-

adásra. A felújított fiókokban 434 megszépült mun-

kahelyen várja a Bank az ügyfeleket, partnereket. 

Bankkártya

2005 végén a Bank által kibocsátott bankkártyák szá-

ma 3.820 ezer darab volt (2004-ben 3.641 ezer  

darab), amely 4,9%-kal több, mint egy évvel korábban. 

A lakossági üzletágban kibocsátott forint alapú betéti- 

és hitelkártyák száma 2005. december végén 4,7%-os 

növekedéssel megközelítette a 3,7 millió darabot, 

szemben a 2004. év végi 3,5 millió darabbal. Ezen 

belül a folyószámla tulajdonosok számára kibocsátott 

klasszikus betéti kártyák száma 2.784 ezer darab,  

a Multipont betéti kártyák száma 500 ezer darab volt, 

a kifutó B- és C-hitel kártyákból már csak 105 ezer 

darabbal rendelkezett a Bank 2005 végén.  

A 2003 év végén bevezetett klasszikus hitelkártyák 

száma 2005. év végére közel 134 ezer darabra duz-

zadt. A Bank 2005-ben tovább bôvítette a hitelkártya 

portfoliót, így ezen belül az AMEX hitelkártyákból év 

végéig 52 ezer darab került ér tékesítésre. A Bank  

által kibocsátott devizakártyák száma 16,3%-os  

növekedéssel meghaladta a 10 ezer darabot.

A Bank ATM- jeinek száma az egy évvel korábbi 

1.400 darabról 1.500-ra emelkedett. 2005-ben  

a Bank saját ATM hálózatában 76,1 millió darab tran-

zakciót bonyolítottak le 2.188 milliárd forint értékben, 

míg a Bank által kibocsátott kártyákkal 70,5 millió 

ATM tranzakció valósult meg 1.978 milliárd forint  

értékben. Összehasonlítva az elôzô évivel: elfogadói  

oldalon a tranzakciók átlagos értéke 27,0 ezer forint-

ról 28,7 ezer forintra, a bevétel 30,6%-kal nôtt.

A POS terminálok száma 2005. december 31-én 

25.478 darab volt , 3.801 darabbal több, mint egy 

évvel korábban. Ezekbôl a Bank 3.439 POS termi-

nált a saját fiókjaiban és 17.104 darabot kereskedel-

mi, 4.935 terminált pedig postai elfogadóhelyeken 

üzemeltetett. A kereskedelmi elfogadóhelyekre  

Magyarországi csoporttagok tevékenysége
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kihelyezett POS terminálok száma 24,4%-kal növe-

kedett 2005 során. A Bank saját kereskedelmi POS 

termináljain 2005-ben 63 mil l ió darab tranzakciót 

hajtot tak végre 527 mil l iárd forint ér tékben, ezzel  

a tranzakciók száma és a forgalom 21%-kal nôt t .  

A kibocsátói oldalon a tranzakciók száma 17,2%-kal, 

a forgalom 18,3%-kal növekedett 2004-hez képest, 

így 50 mil l ió tranzakcióval 375 mil l iárd forintos  

forgalmat bonyolítot tak az ügyfelek.

Megtakarítások, befektetések

Az OTP Bankcsoport 2005 végén a háztartások  

hitelintézeti megtakarításainak több mint harmadát 

kezelte (34,7%). A Bankcsoport hitelintézeti rendszer-

ben számolt piaci részesedése 2005. végén a háztar-

tások forint betéteibôl 34,5%, míg a devizabetétekbôl 

36,0% volt. A háztartások számára betéti termékeket 

a csoporton belül az OTP Bank, a Merkantil Bank  

és az OTP Lakástakarékpénztár kínál. Az OTP Bank 

mellett az OTP Alapkezelô és az OTP Pénztárak is 

megôrizték piacvezetô szerepüket saját részpiacai-

kon, a hazai biz tosítók élvonalába tar tozó 

OTP Garancia Biztosító pedig javította pozícióját. 

Banki megtakarítások

2005. év végére a Banknál elhelyezett lakossági  

betétek állománya elérte az 1.870,2 milliárd forintot, 

ami 7,6%-os növekedést jelent az egy évvel koráb-

bihoz viszonyítva. 

A lakossági betétállományon belül a forintbetétek 

7,0%-kal, 106,1 milliárd forinttal 1.612,1 milliárd  

forintra bôvültek 2005-ben. A kiemelt termékként 

kezelt, folyószámlán elhelyezett betétek aránya  

a lakossági forint betéteken belül 77,5% volt az év 

végén (2004-ben 75,1%). A könyves betétek állo -

mánya 3,8%-os csökkenés után 2005. december 

31-én 326,9 milliárd forintot tett ki, ezzel részese-

dése a forint betétek állományán belül 20,3%.  

A devizabetétek 11,4%-kal, 26,3 milliárd forinttal, 

258,0 milliárd forintra bôvültek, így 2005. év végén  

a lakossági betéteknek a 13,8%-át tet ték ki  

(2004-ben 13,3%). A devizabetétek fogyása  

2005-ben megáll t , és jelentôs mértékû növeke-

désbe fordult át, amelyben az árfolyamok változása 

is szerepet játszott.

Az új szerzôdéskötések, szerzôdésszerû betétbefize-

tések és kiutalások eredményeként az OTP Lakásta-

karékpénztár betétállománya 32,5%-kal, 78,8 milli -

árd forintra növekedet t , aminek közel 95%-a  

a lakosságtól származott. Az év során a Lakástaka-

rékpénztár több mint 106 ezer szerzôdést kötött 

115,6 milliárd forint szerzôdéses összeggel. Az OTP 

Lakástakarékpénztár a kétszereplôs lakás-takarék-

pénztári piacon a 2005. év végére az élô szerzôdés-

számok tekintetében 54,7%-os, a szerzôdéses ösz-

szeg tekintetében 48,7%-os, betétállomány szerint 

pedig 49,3%-os becsült piaci részesedést ért el. 

Befektetési alapok, értékpapírok

A Bankcsoport az alapkezelési piacon a legjelentô-

sebb szolgáltatók egyike az OTP Alapkezelô révén. 

A Bankcsopor t piaci részesedése az ér tékpapír 

alapok piacán 2005. év végén 38,3% volt.

A hazai befektetési piacot a kötvényhozamok csök-

kenése, a BUX index szárnyalása, valamint a befek-

tetési jegyekben – elsôsorban kötvény és ingatlan 

alapokban – tartott megtakarítások drasztikus növe-

kedése jellemezte 2005-ben. Az év eleji csökkenô 

hozamtrend az év utolsó negyedévében megfor-

dult , és ezzel jelentôs befek tetések áramlot tak 

vissza a nem ér tékpapír t ípusú megtakarí tási 

formák felé. Az OTP Bank összhangban a piaci 

trenddel – és az év végi negatív hatás ellenére is – 

rekord évet ér t el az ér tékpapír- forgalmazás  

területén.

A kezelt befektetési alapok nettó eszközértéke 

2005. év végén összesen 580,4 milliárd forintot 

tett ki, mely jelentôs, 48,4%-os növekedés  

a 2004. év végi állományhoz képest. Ezen belül  

az Optima Alap év végén 411,9 milliárd forint nettó 

eszközértéken ál l t , ami 29,5%-os ál lománynöve-

kedést jelent . Szintén emelkedet t a Maxima,  

a Palet ta, az UBS Alapok Alapja, a Quali ty Rész-

vényalap és a Fantázia Származtatott Részvény-

alap, el lenben az Euró és a Dollár Alapok vagyona 

csökkent 2005 során.



��

A piacon egyedülállóan széles termékpalettáját  

tovább szélesítette a Bank 2005 folyamán. A lakossági 

jelzáloglevelek körét az 1 és 3 éves lejáratú papírok 

mellett egy új, 10 éves lejáratú végtörlesztéses köt-

vénnyel bôvítette, valamint 3 új hazai (OTP) és 5 új  

– a Privátbanki ügyfelek részére ajánlott – külföldi (UBS) 

befektetési alap forgalmazását kezdte meg a Bank. 

A Bank által kezelt befektetési állomány 2005 vé-

gén – piaci értéken – meghaladta az 1.846 milliárd 

forintot, ami több mint 21%-os növekedést jelent.  

Az év végi negatív tendencia ellenére a Bank által 

kezelt lakossági értékpapír állomány 19%-kal nôtt, 

és ezzel a kiemelkedô teljesítménnyel a Bank  

továbbra is megôriz te 30% felet ti , piacvezetô  

pozícióját ebben a piaci szegmensben. 

Nyugdíj- és egészségpénztári szol-
gáltatások

A pénztári vagyon kezelését a Bankcsoporton belül 

az OTP Alapkezelô, míg a pénztárakkal kapcsolatos 

adminisztratív teendôket és tagszervezést 

az OTP Pénztárszolgáltató végzi . 

Az OTP Pénztárak a pénztári piacon meghatározó 

szerepet töltenek be mind a pénztári vagyon, mind  

a taglétszám alapján. 2005. év végén az OTP Pénztá-

rak vagyona 397,8 milliárd forint volt, taglétszáma  

– 12,1%-kal – 1.017,8 ezer fôre bôvült. A Csoport  

piaci részesedése a háztartások pénztári megtakarí-

tásaiból meghaladta a 20%-ot.  

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona 2005. év 

során 64,8 milliárd forintról – 19,6%-kal – 77,5 milli-

árd forintra nôtt, tagjainak száma 226 ezer fô volt, 

ami 21,7%-kal több, mint az elôzô évben. Az OTP  

Magánnyugdíjpénztár vagyona rendkívül dinamikus 

mértékben, 41,8%-kal, 317,3 milliárd forintra emelke-

dett, tagjainak száma 712 ezerrôl 723 ezer fôre 

bôvült.  Az OTP Egészségpénztár vagyona 3 milliárd 

forint volt, taglétszáma meghaladta a 68 ezer fôt.

Élet- és nem-élet biztosítás

Az OTP Csoport ügyfeleinek élet- és bankbiztosítá-

sok, valamint nem-élet biztosítások széles választé-

kát kínálja az OTP Garancia Biztosító a Biztosító  

és a Bank f iók-, valamint ügynökhálózatában.  

Az OTP Garancia Biztosító a legnagyobb magyar 

bankbiztosító, életbiz tosítási dí jbevételét tekintve 

pedig a piac második legnagyobb szereplôje. 

Az OTP Garancia Biz tosí tó 2005-ben 75,8  

milliárd forint dí jbevételt ér t el , amely 36,3%-kal,  

(több mint 20 milliárd forinttal) meghaladja az elôzô 

évit. Piaci részesedése a teljes biztosítási dí jbevétel-

bôl az elôzô évi 9,3%-ról 11,0%-ra emelkedett.  

A dí jbevétel több mint 40%-a az OTP Bank hálóza-

tában történt értékesítésbôl adódott.

Az élet- és bankbiztosítási üzletág dí jbevétele  

44,6 milliárd forintot tett ki, amivel a Társaság piaci 

részesedése az életbiztosítási piacon 14,8%-ot ért  

el (2004-ben a részesedés 11,0% volt). Az életbizto-

Magyarországi csoporttagok tevékenysége
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sítási díjbevételbôl az egyszeri díjfizetésû életbiztosí-

tások díjbevétele igen dinamikusan, 124,3%-kal,  

15,8 milliárd forinttal nôtt, a folytatólagos díjú életbiz-

tosítások díjbevétele pedig 14,9%-kal bôvült. Az év 

végére az életbiztosítási díjtartalékokban összegyûlt 

háztartási megtakarítások állománya megközelítette 

a 115 milliárd forintot. A nem-élet üzletág díjbevé- 

tele 7,8%-kal, 31,2 milliárd forintra növekedett.

Lakossági hitelezés

A Bank lakossági hitelállománya 2005. december 

végén 460,1 milliárd forint volt, 23,9%-kal több, 

mint 2004. év végén, ami a kedvezôbb kamatozású, 

deviza alapú hitelek állománya megötszörözôdésé-

nek volt köszönhetô. A folyósított forint lakáshitelek 

többsége mellett 2005 márciusától a deviza lakás- 

és jelzálog típusú hitelek is átadásra kerültek az OTP 

Jelzálogbanknak. Az átadott mintegy 34 ezer darab 

hitel közel fele 2005-ben már deviza alapú volt.  

A háztartások hiteleibôl az OTP Csoport2 a piac 

37,7%-os részét tudhatta magáénak 2005 végén.

Lakáshitelek

A forint lakáshitelek iránti igény visszaesésének  

és a deviza lakáshitelek keresleti dominanciájának 

2004-ben kezdôdött tendenciája 2005-ben is 

folytatódott országosan és a Bank esetében 

egyaránt. 

A Bank lakáshitel állománya 2005. év végére 23,3%-kal 

210,1 milliárd forintra nôtt. A folyósított lakáshitelek 

közel fele deviza alapú hitel volt. A Jelzálogbanknak  

átadott lakáshitelek állománya 2005-ben meghaladta  

a 146 milliárd forintot, amellyel az OTP Jelzálogbank 

lakáshitel állománya 9,3%-kal, 842,2 milliárd forintra 

nôtt 2005. év végére. Az OTP Lakástakarékpénztár  

hitelállománya – a kedvezôbb feltételû deviza hitelek 

nagyobb népszerûsége miatt – 1,7 milliárd forinttal, 

6,2 milliárd forintra csökkent. A csoport szintû állomá-

nyi piaci részesedés – az OTP Jelzálogbank és 

OTP Lakástakarékpénztár hiteleit is figyelembe véve – 

2005. december 31-én 46,4% volt. A deviza  

lakáshitelek területén egy év alatt mintegy 16%-pontos 

(6,9%-ról 22,5%-re) részesedés növekedést sikerült 

elérni. A Bank a versenyképességének megôrzése 

érdekében tovább fejlesztet te termékpor t folióját  

és értékesítési rendszerét. Az év során a kis tételszá-

mú termékek megszüntetése mellett számos új,  

a piaci igények, il letve a támogatási rendszer válto-

zásának lehetôségeihez igazodó termékkel jelent 

meg a Bank (pl.: Fészekrakó-hitel, alacsony törlesz-

tésû konstrukciók, adósságrendezô hitel , önkor-

mányzati és minisz tériumi lakásér tékesítéshez  

kapcsolódó kedvezményes lakáshitel csomag, élet-

biztosítással, illetve lakás-takarékpénztári megtakarí-

tással kombinált deviza alapú hitel). 2005-ben  

a Bank 186-ról 273-ra növelte a lakáshitelezéssel 

foglalkozó fiókjainak számát, és az év végén már 

725 ügynöki vállalkozás kínálta a Bank lakáshiteleit. 

A hitelezéssel foglalkozó munkatársak felkészültsé-

gét ér tékesítést támogató CRM rendszer és trénin-

gek biztosítják. A Bank 2005 végén megalapította  

az SCD Csoporttal közösen az OTP-SCD Lízing Rt.-t, 

amely révén önerô nélküli lakáslízing-konstrukcióval,  

illetve az Életjáradék Zrt.-t, amely ingatlan fedezetû 

életjáradék termékkel lépett 2006-ban a piacra.

 

Fogyasztási hitelek

Az OTP Bankcsopor t fogyasztási hiteleket az 

OTP Bankon, a Merkantil Bankon és Merkantil Car-on  

keresztül kínál ügyfeleinek, az OTP Bankban elsôsor-

ban folyószámla típusú, hitelkártya, áruhitel, személyi-  

és jelzálog típusú hiteleket, a Merkantil Csoport utóbbi 

két cégében pedig gépjármû-finanszírozási hiteleket. 

A Bank fogyasztási hiteleinek állománya 24,4%-kal, 

249,9 milliárd forintra nôtt 2005 végére. A Jelzá-

logbanknak átadott deviza jelzálog típusú hitelekkel 

együtt az állomány 257,0 milliárd forint volt 2005. 

december 31-én. A Bankcsoport piaci részesedése 

a háztar tások fogyasztási és egyéb hiteleibôl  

23,2%-ról 24,4%-ra emelkedett.

A személyi kölcsönök állománya 2005-ben dina-

mikusan tovább nôtt és 67,2%-os bôvüléssel év  

végére elérte a 123,3 milliárd forintot, fokozatosan 

2 OTP Bank+Merkantil Bank+OTP Jelzálogbank+OTP Lakástakarékpénztár
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kiváltva a B- és C-hiteleket, melyek állománya az év 

folyamán 51,8%-kal, 24,5 milliárd forintra csökkent.

A továbbra is népszerû folyószámlához kapcsolódó, 

megújított A-hitelek állománya 2005. december 

31-re 44,4%-kal, 45,6 milliárd forintra nôtt. A forint 

jelzálog típusú hitelek állománya az elôzô évhez  

képest – a magas forint kamatok miatt – 45,2%-kal 

csökkent, így 2005. év végén 11,5 milliárd forint 

volt . A deviza jelzáloghitelek állománya azonban  

az év során megötszörözôdött és az év végére  

elér te a 16,1 mill iárd forintot.

A Bank által 2005-ben kibocsátott, ügyfelek által 

kedvelt, AMEX Blue hitelkártya nagymértékben hozzá-

járult ahhoz, hogy a hitelkártyákhoz kapcsolódó kihe-

lyezés-állomány az elôzô évinek több mint 2,5-szere-

sére nôtt és elérte a 12,3 milliárd forintot 2005. 

december 31-re. Az áruhitelezéshez kapcsolódó hitel-

állomány 23,3%-kal, 8,8 milliárd forintra bôvült.

2005-ben a Merkantil Csoport erôs verseny, csök-

kenô gépjármû-értékesítés mellett is erôsíteni tudta 

pozícióját a gépjármû finanszírozási piacon. Becsült 

piaci részesedése a f inanszírozott új személygép-

kocsik darabszáma tekintetében 20%-ra tehetô. 

2005. év végén a Merkantil Bank lakossági fogyasz-

tási hiteleinek állománya 95,4 mil l iárd forint ,  

a Merkanti l Car lakossági kihelyezéseinek  

ál lománya 94,0 mil l iárd forint volt . 

P R I V Á T  B A N K I  S Z O L G Á L T A T Á S O K

Az OTP Bankcsoport 2005-ben is kiemelt figyelmet 

szentelt a vagyonos ügyfelei részére nyújtott privát 

banki értékajánlat fejlesztésének. A Bank tanácsadá-

si szolgáltatásokat – befektetési tanácsadás, adóta-

nácsadás, utazásszervezés, mûkincspiaci, illetve  

ingatlan tanácsadás – és presztízselemeket – arany 

bankkártya, Ferihegyi VIP-váró – ajánl privát banki 

ügyfeleinek. 

2005-ben a széles körû hazai befektetési tárház 

mellett jelentôsen bôvült a privát banki ügyfeleknek 

kínált nemzetközi befektetési lehetôségek köre egy-

részt a svájci UBS Asset Management 5 külföldi  

befektetési alapja hazai forgalmazásának megteremté-

sével, másrészt a Xetra tôzsdei rendszerén keresztül 

elérhetô külföldi részvények, indexkövetô alapok 

(ETF) kínálatával. Az év közepétôl Magyarországon 

kizárólag az OTP Bank privát banki ügyfelei számára 

áll rendelkezésre az American Express exkluzív Gold 

terhelési kártyájának igénylési lehetôsége is.

Az ügyfelek befektetôi magatar tását egyedileg  

összeáll í tot t modellpor t foliók alapján mérik fel  

a tanácsadók, melyeket havi tak tikai és negyed-

éves portfolió -felülvizsgálattal aktualizálnak, hogy 

mindig személyre szóló, naprakész és részletes  

befektetési tanácsadás alapján hozzák meg  

a befektetési döntéseket.

Az ügyfelek kényelmesen, a privát banki honlapon 

(www.otpprivatebanking.hu) is tájékozódhatnak  

a részükre kínált termékekrôl és szolgáltatásokról, 

emellett aktuális tôkepiaci információkhoz is hozzá-

juthatnak, melyeket a Bank Elemzési Központja  

készít számukra.

A privát banki szerzôdések száma 2005. év  

végére már megközel í tet te a 11.000 darabot,  

a kezelt vagyon pedig ennél is dinamikusabban,  

84,5 mil l iárd forint tal bôvülve, 2005. december  

31-én 326,3 milliárd forint volt, ami 35%-os növe-

kedést jelent egy év alatt. A privát banki állományon 

belül a kiemelt privát banki szolgáltatásban kezelt  

állomány 2005. évben mintegy 63%-os bôvüléssel 

elérte a 46,4 milliárd forintot. 

Magyarországi csoporttagok tevékenysége
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A bankkártyával rendelkezô ügyfelek számára igény-

be vehetô elektronikus szolgáltatások közül tovább-

ra is a legnépszerûbb az OTPdirekt telefonos, illetve 

mobiltelefonos szolgáltatás. Az elôbbit 31 ezer,  

az utóbbit 28 ezer vállalkozói ügyfél vette igénybe 

2005 végén. Jelentôsen nôtt az internetbankot 

használó vállalati ügyfelek száma is, 2005 végére 

megközelítette a 48 ezret.

Vállalati szolgáltatások

Vállalkozói számlavezetés, banki 
tranzakciók

Az OTP Bankcsoport a vállalkozói termékek és szolgál-

tatások területén továbbra is a piac egyik meghatározó 

szereplôje. Vállalkozói számlavezetést az OTP Bank 

mellett a Merkantil Bank, betétgyûjtést és befektetési 

alap értékesítést pedig a fentieken kívül az OTP Lakás-

takarékpénztár és az OTP Alapkezelô is végez vállalko-

zói ügyfelek részére. A Bankcsoport, azaz az OTP Bank, 

Merkantil Bank és az OTP Lakástakarékpénztár együt-

tes részesedése a hitelintézeti rendszer vállalkozói 

betétállományából 2005 végén 11,4% volt.

A vállalkozói betétállomány a 2004. december végit 

9,1%-kal meghaladva 459,5 milliárd forintot ért el 

2005. december 31-én. A teljes betétállomány  

60%-át a gazdálkodó szervezetek betétei tették ki, 

melyek 10,4%-kal nôttek egy év alatt. A gazdálkodó 

szervezetek forintbetéteinek állománya 9,8%-os  

növekedéssel 246,9 milliárd forintot ért el, míg  

a devizabetéteinek állománya 2005-ben 15,6%-kal 

bôvülve 29,5 milliárd forintra nôtt. A kis- és egyéni 

vállalkozók betétállománya 5,3%-kal gyarapodott 

64,7 milliárd forintra, melybôl a forint betétek aránya 97%.

2005-ben átalakításra került a vállalkozói szektor  

kezelése. A korábban egységesen kezelt vállalkozói 

ügyfélszegmens jelenleg két nagy csoportra oszlik,  

a mikro- és kisvállalkozásokra, il letve a közép- és 

nagyvállalkozásokra. A szegmens megosztása lehetô-

vé teszi az ügyféligények még precízebb és személy-

re szabottabb kiszolgálását. Ennek keretében a Bank 

szervezetében a lakossági üzletágon belül került kiala-

kításra az MKV (mikro- és kisvállalkozások) terület. 

2005 szeptemberétôl kezdôdôen a mikro- és kisvál-

lalkozások részére kínált szolgáltatásokat megújította, 

elérhetôségét tovább bôvítette az OTP Bank. Az MKV 

ügyfélkör betétállománya 2005. december 31-én 

215,3 milliárd forint volt, az összes MKV ügyfél  

száma megközelítette a 200 ezret.

Bankkártya, elektronikus szolgál-
tatások

Az OTP Bank által kibocsátott üzleti kártyák száma 

11,9%-os növekedéssel 2005 végén már megköze-

lítet te a 115 ezer darabot. Köztük a legnagyobb 

súlyt a belföldi vállalkozói és üzleti kártyák jelentet-

ték, melyek száma megközelí tet te a 87 ezer  

darabot. Ezen belül a Széchenyi kár tyák száma 

2005. végére meghaladta a 8 ezer darabot. 

K E R E S K E D E L M I  B A N K I  S Z O L G Á L T A T Á S O K
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Vállalati hitelezés

Az OTP Bank és leányvállalatai – hazai finanszírozás 

esetében a Merkantil Csoport és az OTP Lakástaka-

rékpénztár – a vállalati ügyfelek számára a hitelezés 

területén is széles termékskálát kínálnak.  

A Bankcsoport a piac vezetô szereplôi közé tartozik. 

A hitelintézeti rendszer vállalkozói hitelállományából 

11,7%-kal részesedet t 2005 végén. 

A vállalkozói hitelál lomány 69,7 mil l iárd forintos  

növekedéssel 876,0 mil l iárd forintot ér t el 2005. 

december 31-ére. 

A gazdálkodó szervezetek hitelállománya 12,4%-os 

növekedéssel 678,0 milliárd forintra, devizahitelük 

22,5%-kal, 328,0 mil l iárd forintra emelkedet t .  

A kisvállalkozók hiteleinek állománya 11,2%-kal, 

27,2 mil l iárd forintra nôt t . Az egyéni vállalkozók  

hitelei 6,0%-kal, 14,8 mil l iárd forintra nôt tek.

2005 végén a hitelállomány legnagyobb része, 

26%-a, az ingatlanügyekkel és gazdasági szolgálta-

tásokkal foglalkozó szektor ál lományát képezte, 

15%-a a vi l lamosenergia-, gáz-, hô - és vízellátási, 

15%-a a kereskedelmi, 13%-a feldolgozóipari ,  

11%-a a száll í tás, raktározás, posta és távközlési  

tevékenységet foly tató vállalatokhoz kihelyezet t  

hitel volt. A mezôgazdasági szektor aránya a hitelál -

lományból 4%-ot tett ki.

Legnagyobb mértékben az ingatlanügyek és gazda-

sági szolgáltatások szektorába tar tozó vállalkozá-

sokhoz kihelyezet t hitelek ál lománya nôt t ,  

68,9 milliárd forinttal, de jelentôs, 14,1 milliárd  

forintos növekedés volt tapasztalható a kereskedel-

mi, és 13,4 milliárd forintos növekedés a szállítás, 

raktározás, posta, és távközlési szektor hitelállomá-

nyában is. Emellett azonban az egyéb szolgáltatáso-

kat végzô ágazatok hitelállománya 33,1 milliárd  

forinttal csökkent.

A Bank 2005-ben is folyamatosan fejlesztette  

és megújította kereskedelmi banki szolgáltatásait, 

melynek keretében rugalmasabbá tette a vállalkozá-

sok számára az uniós pályázatok elôfinanszírozásá-

nak feltételeit, illetve a cash-pool szolgáltatás igény-

bevételét multinacionális cégek számára nemzetközi 

viszonylatban is lehetôvé tette. Az év során a Bank 

több, a vállalkozásfejlesztést, illetve agrárvállalkozá-

sokat segítô hitelterméket is bevezetett.

A vállalkozói ügyfélkör kezelés megosztásának 

eredményeként kialakult MKV szegmens hitelállo-

mánya megközelí tet te a 33 mil l iárd forintot  

2005. december 31-én.

Lízing

A Bankcsoport lízing szolgáltatásait a Merkantil  

Csoporton keresztül nyújtja. Az összesített termelô-

eszköz-lízing állomány 2005. év végén 7,7 milliárd 

forint , a termelôeszköz tar tós bérlet ál lománya  

pedig 350 mil l ió forint volt . 

A dealer finanszírozás 2005. év végi záró állománya 

18,0 milliárd forintot tett ki, a hitelállomány 4,6%-a 

volt devizahitel.

Az ingatlanlízing piacon a Bankcsoport a Merkantil 

Ingatlan Lízing Rt.-n keresztül van jelen. A Merkantil 

Ingatlan Lízing mérlegfôösszege 9,5 mil l iárd  

forint volt 2005. december 31-én, ingatlanlízing  

állománya 3,4 milliárd forinttal nôtt 2004-hez viszo-

nyítva. Az ingatlanlízing kötésállomány több mint 

fele projektvállalatok könyveiben jelenik meg,  

ezt f igyelembe véve további 10,6 mil l iárd forint 

ál lománnyal számolhatunk.

Projektfinanszírozás

A projektfinanszírozási hitelek záróállománya  

2005. december 31-én 193,8 milliárd forint volt, 

ami 2004-hez képest 10%-os növekedést jelent.  

A nyújtott hitelek jelentôs részét az ingatlan beru-

házások (22,5%), az erômûvi szektor (22,5%),  

és a cégakvizíciók (19,4%) finanszírozása tette ki.

Több kiemelkedô fontosságú ügyletet is kötött  

a Bank 2005 során, ezek között kell megemlíteni  

a Mûvészetek Palotája (PPP típusú), a Kerepesi  

Plaza, valamint a Graboplast (cégakvizíció) projektet. 

Magyarországi csoporttagok tevékenysége
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  S Z O L G Á L T A T Á S O K

mint 2004. év végén. A betétállomány tekintetében  

a versenytársak intenzív piacszerzési törekvése követ-

keztében az OTP Bank piaci részesedése 66,2%-rôl 

63,4%-re mérséklôdött. Az önkormányzati hitelek állo-

mánya 2005-ben 34,3%-kal, 127 milliárd forintra 

bôvült, ezzel a Bank piaci részesedése 52,7%-ot ért el.

Az üzletág minôségirányítási rendszert vezetet t  

be 2005-ben, megszerezte az ISO 9001: 2000 

minôsítést.

Az önkormányzati ügyfelek és intézményeik köré -

ben folyamatosan emelkedett az ügyfélterminált  

(a 2004. évi 4.581-rôl 2005. év végére 5.700-ra), 

valamint a Kiskincstári rendszert használók száma.

A Bank 2005-ben is megtartotta vezetô szerepét  

az önkormányzati üzletágban. 2005 végére  

az ügyfélkör több mint 74%-a, 2.359 önkormányzat 

és a finanszírozási körükbe tartozó intézmény vezet-

tet te az OTP Banknál a pénzforgalmi számláját .  

A 2004-hez viszonyított 4%-os csökkenés annak  

a jogszabályváltozásnak az eredménye, amely  

szerint az önkormányzatok az év bármelyik  

hónapjában megváltoztathatják számlavezetôjüket, 

illetve ilyen szándék esetén – meghatározott érték-

határ elérésekor – kötelezôen közbeszerzési eljárás-

ban versenyeztetniük kell a pénzintézeteket.

2005 végén az önkormányzatok betétállománya  

151 milliárd forint volt, ami 5,4%-kal volt alacsonyabb, 

T R E A S U R Y  É S  S T R U K T U R Á L T  

F I N A N S Z Í R O Z Á S

a Bank számára a legkülönbözôbb kötvénystruk-

túrák gyors nemzetközi kibocsátására. A program 

keretében két kötvénykibocsátásra került sor 

2005-ben. Az OTP Bank júliusban 500 mill ió euró 

névértékû, a negyedik negyedévben pedig 300 

mill ió euró névértékû változó kamatozású kötvényt 

bocsátot t ki . 

A közép- és hosszú távú devizaforrások optimális 

biz tosítása érdekében 2005-ben bevezetésre  

kerül t az egységes, csopor tszintû devizaforrás  

kezelési és csopor t tag f inanszírozási szabályzat .  

A Bank központi forrásfelvevôként egységes kon-

díciók mellet t szolgálja ki , f inanszírozza a csopor t-

tagokat, ez a módszer csopor tszinten megtakarí -

tást is jelent.

A Treasury kereskedés kimagaslóan jó évet zárt 

2005-ben. Az OTP Bank az elsôdleges forgalmazók 

között az ÁKK forgalmi adatokon alapuló értékelése 

A Treasury Bankon belüli szerepe kettôs. Egyrészt 

feladata az operatív és hosszú távú likviditás bizto -

sítása, az ár folyam- és kamatkockázatok operatív 

menedzselése, másrészt önálló profitcentrum.

A likviditáskezelés területén 2005-ben az elôzô 

évek tendenciája foly tatódot t . Hasonlóan  

az elôzô évekhez a Bank likviditását forint likviditás 

felesleg mellett deviza forrás hiány jellemezte.  

A Bank rendelkezésére ál ló deviza források  

mintegy 51%-át a Treasury biz tosítot ta külföldi 

forrás bevonásokon keresztül (szindikál t  

és bi laterál is hi tel felvételek, devizakötvény  

kibocsátás, forint-deviza swap ügyletek).

2005 februárjában kibocsátásra került egy  

125 mill ió euró összegû alárendelt kölcsöntôke 

kötvény, valamint júniusban feláll í tásra került egy 

1 mill iárd euró keretösszegû EMTN kötvényprog-

ram, amely rugalmas keretfeltételeket biztosít  

Bulgáriában (pl . : Sunny Beach – szálloda)  

és Szlovákiában (pl.: Enviral – bioethanol gyár).

A belföldi ügyletek mellett külföldi projektek finan-

szírozásában is részt vet t a Bank, elsôsorban  
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alapján az ING Bank mögött második lett a teljes  

értékelésben. A legfontosabb kategóriában (állam-

kötvények értékesítése) piac elsô lett a Bank, amely 

értékét növeli, hogy az OTP Alapkezelô forgalma 

nélkül is az volt. 2005-ben a Bank devizakereske-

dése átvette a vezetést a forgalmi l istán a magyar 

bankok között az MNB statisztikája alapján, amire 

korábban soha nem volt példa.

A befektetési célú értékpapír portfolió átlagállomá-

nya 267 milliárd forint, a kereskedési célú értékpa-

pír portfolió átlagállománya 30 milliárd forint volt. 

Az MNB-nél elhelyezett 2 hetes forintbetét átlagos 

állománya 265 milliárd forintot tett ki.

A Bank 2005-ben is megôrizte piacvezetô pozíci -

óját a magyarországi strukturált f inanszírozás  

terén, valamint a közép-kelet-európai térségben 

megerôsítet te f inanszírozási pozícióját. Ennek  

következtében egyre kiterjedtebbé vált az együtt-

mûködés a nemzetközi csoport tagokkal is. Az év 

folyamán megvalósítot t 25 db új ügylet állománya 

175 mill iárd forint volt . 

2005-ben a Treasury új internet alapú árjegyzô  

és üzletkötési rendszer t ál l í tot t üzembe. Ezen  

keresztül az ügyfelek közvetlenül elérik a devizake-

reskedôk által jegyzett árakat, amelyeken üzletet  

is tudnak kötni.

Magyarországi csoporttagok tevékenysége
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DSK Csoport

A DSK Csoport jelentôs sikereket ért el a 2005-ös pénz-

ügyi évben. Adózott eredménye 16,6 milliárd forint volt, 

ami 38,2%-os növekedést jelent a 2004. évi eredmény-

hez képest, így ROAA mutatója az év végén 3,33%, 

ROAE mutatója 26,3% volt.

A DSK Csoport mérlegfôösszege 2005. december  

31-én meghaladta az 583,4 milliárd forintot, ami  

42,1%-kal múlja felül a 2004. év végi értéket. Saját tôké-

je 2005. év végén 71,2 milliárd forint volt (30,6%-os  

növekedés). A Bank hitelei és betétei 2005-ben rendre 

40,6%-kal és 30,5%-kal nôttek, állományuk  

év végére 384,4 és 432,4 milliárd forintot tett ki. 

2005. évben a DSK Bank a hitelpiacon tovább növelte 

piaci részesedését (16,2%), míg betétekben megtartotta 

piacvezetô pozícióját (14,8%). Mérlegfôösszeg tekin-

tetében a DSK Bank piaci részesedése 13,6% volt,  

amivel a bolgár bankpiac legnagyobb bankjává vált, 

megelôzve az UniCredit által birtokolt Bulbank-ot.

A DSK Bank eredményeinek egyik fô pillére a piaci ver-

senyhelyzetre való gyors reagálás. Válaszolva  

az egyre igényesebb ügyfélelvárásokra, az innovatív ter-

mékek bevezetése a kulcsa a Bank további fejlôdésének, 

növekedésének a bolgár bankpiacon.  

Lakossági termékkörben jelentôs választékbôvítést haj-

tott végre a DSK, így 2005-ben a lakáshitelek  

elérhetôvé váltak nem rezidensek részére is, a hitel 

konstrukciók tovább bôvültek 2005-ben a félkész épüle-

tekre felvehetô lakáshitel, illetve a szabad felhasználású 

jelzáloghitel bevezetésével. A lakossági ügyfelek részére 

kialakított „DSK-Direkt” további fejlesztésen ment át, így 

javultak a call-center, az internetes és a SMS-alapú szol-

gáltatások. Az MKV ügyfelek számára szolgáltatáscso-

mag került kialakításra, és bôvültek a vállalati ügyfelek-

nek kínált elektronikus banki szolgáltatások. 

A klasszikus banki szolgáltatások mellett, a DSK 

Bank további pénzügyi szolgáltatásokkal jelent meg 

leányvállalatai révén. A POK DSK-Rodina (két köte-

lezô és egy önkéntes kiegészítô nyugdí jpénztár  

kezelése), a DSK Tours (rekreáció és idegenforga-

lom), a DSK Trans Security (biztonsági és értékszállí -

tási szolgáltatások nyújtása), és a DSK Garancia Life 

Insurance (életbiz tosítások) mellet t megkezdte 

mûködését a DSK Asset Management, a DSK  

Garancia General Insurance általános biz tosító  

és a DSK Leasing (gépjármû-f inanszírozás).

A DSK Asset Management 2005 augusztusában 

kapott engedélyt befektetési alapok létrehozására, 

és decemberben megkezdte fiókhálózatában elsô 

két alapja forgalmazását (DSK Standard Kötvény 

Alap, DSK Balance Befektetési Alap).

A DSK Bank értékesítési hálózata 327 fiókról 357-re 

bôvült 2005 során. A Bank által kibocsátott betéti 

kártyák száma 2005. év végén meghaladta a 915  

ezret, ami 32,4%-os növekedést jelent a 2004. év  

végéhez képest. Az ATM hálózat 49%-kal, 

523 darabra, míg a POS terminálok száma több 

mint 2,5-szeresére, 1.208 darabra növekedett. 

A DSK Csoport alkalmazottainak száma 2005-végén  

4.048 volt, 480 fôvel kevesebb, mint 2004 végén.

Külföldi leánybankok  
tevékenysége3

3 IFRS szerint
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A Bank 2005-ben növelte az ér tékesítési hálóza-

tát is . Az év végén már 89 f iókkal, 88 ATM-mel 

és 748 POS terminállal rendelkezet t . A csopor t 

alkalmazot ti létszáma 2005 végén 1.005 fô volt .

OTP banka Hrvatska d.d.

Az OTP Csoport 2005. március 10-én akvirálta  

a horvátországi – akkori nevén – Nova bankát,  

amelyet 2005 szeptemberétôl OTP banka  

Hrvatska-vá neveztek át (OBH).

2005. december 31-én az OBH konszolidált mér-

legfôösszege 298,2 mil l iárd forint volt , amellyel  

a Bank piaci részesedése a horvát piacon 3,4%-ot 

tet t ki . A brut tó hitelál lomány 2005. év végére 

150,5 milliárd forintra nôtt, így a Bank piaci része-

sedése 3,1% volt az év végén. Az ügyfélbetétek 

év végi ál lománya 232,5 mil l iárd forint , a piaci  

részesedés pedig 4,1% volt . 

Az OTP banka Hrvatskának 2005 végén több  

mint 503 ezer ügyfele volt, akik részére 331 ezer  

lakossági folyószámlát és közel 22 ezer vállalkozói 

számlát vezetett. A kibocsátott kártyák száma 2005 

során 10,7%-kal 339 ezerre emelkedett, amelyen 

belül a hitelkártyák száma, mintegy 60%-os éves  

növekedéssel, megközelítette a 22 ezret.

2005-ben a Bank új termékeket vezetett be a horvát 

piacra. Így bevezetésre került a lakossági ügyfelek  

részére az internet banki szolgáltatás, illetve a VISA 

Classic hitelkártya. 

OTP Banka Slovensko
Szlovákia

OTP Bank Romania
Románia

DSK Bank
Bulgária

Niška banka
Szerbia-Montenegro

OTP banka Hrvatska
Horvátország

OTP Bank
Magyarország

Külföldi leánybankok tevékenysége

OTP Banka Slovensko, a. s.

A szlovák bank mérlegfôösszege 2005. év végén 

262,9 milliárd forint volt, ami 22,3%-os növekedést 

jelent 2004. év végéhez képest, ezzel a szlovák 

bankpiacon 2,8%-os piaci részesedést ért el. A Bank 

saját tôkéje ugyanezen idôszak alatt 14,5%-kal, 17,1 

milliárd forintra emelkedett. Az OTP Banka Slovensko 

(OBS) 2005. évi adózott eredménye IFRS szerint 

1.373 millió forint volt, az elôzô évi 512 millió forin-

tos nyereséggel szemben. Az OBS ROAA mutatója 

2005. év végén 0,57%, ROAE mutatója 8,6% volt,  

a kiadás/bevétel mutatója pedig több mint 19%-kal 

csökkenve 78,7%-ra javult.

2005-ben az OBS hitelállománya dinamikusan bô-

vült mind a jelzálog-, mind a fogyasztási hitelek terü-

letén. Az év végére a lakossági hitelek, a 74,1%-os 

éves növekedés hatására, 43,9 milliárd forintra emel-

kedtek. A vállalkozói és önkormányzati hitelezésben 

a 2005. évi szintén jelentôs növekedés hatására az 

év során a banki hitelek állománya 41,1%-kal 189,9 

milliárd forintra nôtt, ami 5,3%-os piaci részesedést 

jelentett az év végén. A Bank betétállománya 8,5%-kal, 

151,9 milliárd forintra nôtt 2005-ben, a piaci része-

sedése 3,2% volt 2005. december 31-én.

2005 során ügyfeleinek számát mintegy 2.500 fôvel, 

közel 159 ezer fôre növelte, amibôl a lakossági 

ügyfelek száma meghaladta a 140 ezer fôt.

Az OBS által kibocsátott bankkártyák száma 2005. év 

végén közel 105 ezer darab volt, ami 2004. év végé-

hez viszonyítva 4,2%-os növekedést jelent. Az említett 

darabszámból több mint 93 ezer lakossági, 11,5 ezer 

vállalkozói bankkártya. A Bank ATM-jeinek száma év 

végén 110 darab, az ATM-en végrehajtott tranzakciók 

száma több mint 1,8 millió darab volt, ami 15%-kal 

több mint 2004-ben. A saját tulajdonban lévô POS 

terminálok száma 2005. év végén 487 volt, a POS 

tranzakciók volumene 2005 során 23%-kal bôvült. 

A szlovák bank az év során 5 új f iókot nyitott, 
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OTP Csoport

Niška
banka
(SE)

OTP invest 
(HR)

Asigurarea
Ceccar-
Romas
SA (RO)

OTP
Faktoring
Slovensko 

(SK)

DSK Asset
Manage-

ment
(BG)

DSK Bank 
(BG)

POK-DSK
Rodina

(BG)

DSK
Garancia
Insurance 

(BG)

DSK
Garancia

Life
Insurance 

(BG)

DSK
Leasing

(BG)

DSK Tours 
(BG)

DSK Trans
Security

(BG)

OTP Banka
Slovensko 

(SK)

OTP Real
Slovensko 

(SK)

OTP
Garancia
poistovna 

(SK)

OTP
 Garancia

zivotná 
poistovna

(SK)

OTP
Leasing

(SK)

OTP Asset
Manaement

(SK)

OTP Bank
Romania 

(RO)

OTP banka
Hrvatska 

(HR)

OTP
nekretnine

(HR)

HIF Ltd.
(GB)

OTP Bank  
Rt.

OTP
Jelzálogbank 

Zrt.

OTP
Garancia

Biztosító Rt.

OTP
Faktoring Rt.

OTP
Lakástaka-
rékpénztár 

Rt.

Merkantil 
Bank Rt.

Merkantil 
Car Rt.

Merkantil 
Ingatlan  
Lízing Rt.

Merkantil 
Bérlet Kft.

OTP Kártya-
gyártó Kft.

OTP Alap-
kezelô Rt.

OTP 
Ingatlan  

Alapkezelô 
Rt.

OTP 
Életjáradék 

Zrt.

OTP Travel 
Kft.

OTP
Faktoring 
Vagyon-

kezelô Kft.

OTP Pénz-
társzolgál-
tató Zrt.

Egyéb 
leányvál-
lalatok

OTP
Ingatlan Rt.

Anya-
vállalat Bankok Egyéb pénzügyi szolgáltatók Nem pénzügyi  

szolgáltatók

így 2005. év végén 78 fiókban állt ügyfelei rendelke-

zésére. A Bank létszáma 2005. december 31-én 764 fô 

volt, 1 fôvel kevesebb, mint 2004. december 31-én.

OTP Bank Romania S.A.

Az OTP Bank Romania mérlegfôösszege 2005.  

december 31-én meghaladta az 55,2 milliárd forin-

tot, ami 23,9%-kal múlta felül a 2004. év végi érté-

ket. A Bank mérlegfôösszeg szerinti piaci részesedé-

se 2005 végén 0,64% volt. Saját tôkéje – nagyrészt  

a szeptemberi 30 millió euró összegû tôkeemelés-

nek köszönhetôen – 2005. december 31-én  

13,7 milliárd forint volt (78,5%-os növekedés).

A Bank hitelei 2005-ben 50,3%-kal nôttek, 

szemben az ügyfélbetétek 11,8%-os csökkenésével, 

így állományuk év végére rendre 24,6 és 25,3 milliárd 

forintot tett ki. Az OTP Bank Romania a 2005. üzleti 

évet 2,1 mil l iárd forintos veszteséggel zár ta.

2005 negyedik negyedévében elindult a Bank  

lakossági üzletága. Elkezdôdöt t a személyi hitelek, 

folyószámlahitelek, jelzálogalapú fogyasztási hitelek, 

illetve lakáshitelek forgalmazása a Bank fiókjaiban. 

A Bank által vezetett lakossági folyószámlák száma 

2005 folyamán 36,5 ezerrôl mintegy 44 ezerre,  

a vállalkozói számlák száma 7 ezerrôl közel 8 ezerre 

emelkedett. A Bank 2005. negyedik negyedévében 

13 új f iókot nyitot t , így az év végén 27 f iókot 

mûködtetett. Az alkalmazottak száma 2005 végén 

475 fôt tett ki, amely 175 fôvel több, mint egy 

évvel korábban.




