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Az elnök-vezérigazgató üzenete

T i s z T e l T  R é s z v é n y e s e k !

Tavalyi köszöntômet azzal az óvatosan optimista megálla pítás    -

sal kezdtem, hogy a Bankcsoportnak otthont adó közép-kelet 

európai régió 2010-ben már a válságból való kilábalás jeleit 

mutatta. Azt kell, mondjam, a 2011-es év a makrogazdasági 

mutatók alakulása szempontjából egyértelmûen igazolta ezt: 

a GDP minden országban érzékelhetôen nôtt, javultak az 

egyensúlyi mutatók. Ugyanakkor az is látható, hogy minden 

erôfeszí tés ellenére törékeny a globális fellendülés, a piaci-

befektetôi hangu       lat gyorsan és hektikusan változik. Úgyhogy 

a mostani helyzetben az optimizmus leginkább abból táplálkoz-

hat, hogy a „hét szûk esztendôbôl” négy már eltelt, tehát 

remélhetôen túl vagyunk a felén.

közhely, de a banküzem nagyon pontos 

tükörképe a gazdaságban zajló folyamatoknak. 

Az elmúlt négy év rendre az alkalmazkodásról, 

a rendkívül gyorsan változó szabályozási kör    -

nye   zet generálta kihívásokkal való folyamatos 

együttélésrôl szólt. Reméljük, a döntéshozók min-

denütt felismerik a kiszámítható gazdasági kör-

nyezet üzleti életre gyakorolt kedvezô hatását, 

a gazdaság szereplôivel való párbeszéd fontossá-

gát, ennek megfelelôen az elkövetkezô évek 

az elôttünk álló feladatok megoldásának közös 

felelôsségérôl szólnak majd. 

A 2008-ban kezdôdött globális pénzügyi és gaz-

dasági válság változó intenzitással, de mindmáig 

érezteti hatásait. épp ezért örömmel és büszkén 

jelenthetem ki, hogy az OTP Csoport azon kevés 

pénz   in   tézet egyike, mely minden nehézség ellenére 

továbbra is ôrzi stabil eredménytermelô képességét, 

európa egyik legmagasabb Tier1 tôkemegfelelési  

mutatójával rendelkezik, likviditása biztonságos és 

folyamatosan javult az elmúlt években.

ezen túlmenôen azt is nagy eredménynek tartom, 

hogy regionális akvizíciós stratégiánk fokozatosan 

beváltotta a hozzá fûzött reményeket: folyamato-

san nôtt a külföldi leányvállalatok eredmény-hozzá-

járulása, ami hatékonyan ellensúlyozta a magyar 

operáció egyedi tételekhez kapcsolódó eredmény-

visszaesését. Bár az OTP Banknak továbbra is hatá-

rozott szándéka, hogy tôkéjével és likviditásával 

hozzájáruljon a hazai lakossági és vállalkozói szek-

tor hiteligényének kielégítéséhez, a magyarországi 

növekedés rövid távú lehetôségei korlátozottak, 

ellentétben néhány más piaccal. 

A 2011. év pénzügyi teljesítmé-
nyének és üzleti eredményeinek 
áttekintése

Az OTP Csoport 2011-ben az elôzô évitôl némileg 

elmaradó 161,4 milliárd forintos korrigált adózott 

eredményt ért el. Figyelembe véve a horvát, szerb 

és montenegrói leánybankok goodwill leírásának 

nettó 17,7 milliárd forintos hatását, a magyar cso-

porttagok által fizetett 29 milliárd forintos pénzin-

tézeti különadót, valamint a magyarországi deviza 

jelzáloghitelek végtörlesztésébôl fakadó összesen 

33,6 milliárd forintos veszteséget (ebbôl a 2011-es 

évet 31,6 milliárd forint terheli), az éves számviteli 

eredmény 83,8 milliárd forint volt, mely 29%-kal 

marad el a 2010-es év teljesítményétôl. 

A számviteli profit visszaesését gyakorlatilag teljes 
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egészében a devizahitelek végtörlesztésén – 2011 

során – elszenvedett veszteség okozta, a többi, a 

végtörlesztéstôl független korrekciós tétel – bank-

adó és goodwill hívás – nagyságrendileg a 2010-es 

szinten teljesült. Rendkívül kedvezô, hogy a magyar-

országi teljesítmény visszaesését gyakorlatilag 

pótolta a külföldi leánybankok eredmény hozzájá-

rulása: míg 2010-ben közel 17 milliárd forint adó-

zott eredményt termeltek a külföldi leányvállalata-

ink, 2011-ben ennek több mint háromszorosával, 

51,3 milliárd forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy a 

Bankcsoport korrigált konszolidált eredménye gya-

korlatilag változatlan maradhasson. A Bankcsoport 

jövedelmezôsége a válság alatt folyamatosan stabil 

maradt, a tôkearányos korrigált megtérü   lés (ROe) 

értéke 11,8% volt, mely nemzetközi összehasonlí-

tásban kiváló szintnek tekinthetô. Az európai Bank-

hatóság (eBA) által 2011 nyarán elvégzett stressz-

teszt alapján az OTP Csoport európa harmadik 

legstabilabb bankjának bizonyult.

A Bankcsoport egyedi bevételek nélküli mûködési 

eredménye 2011-ben 436 milliárd forint volt, ami 

1%-kal haladta meg az elôzô évi értéket. Rendkívül 

pozitív, hogy a konszolidált bevételi marzs magas 

értéke (8,12%) ellenére is tovább javult (+9 bázis-

pont), ezen belül a nettó kamatmarzs (6,31%) éves 

szinten 15 bázisponttal nôtt. A mûködési költségek 

az elmúlt évben 6%-kal emelkedtek, ez elsôsorban 

az orosz és magyar mûködéshez köthetô, de szere-

pet játszott benne a behajtási tevékenység erôsítése, 

illetve a gyengébb forint hatása is.  Mindennek követ-

keztében a mûködési költség/átlagos eszközállo-

mány mutató (3,76%) kismértékben romlott. 

A hálózat-racionalizálás keretében nagyobb mértékû 

fiókbezárásra Ukrajnában került sor, az alkalmazotti 

létszám a dinamikus orosz és ukrán fogyasztási hite-

lezés eredményeként csoportszinten jelentôsen nôtt.

A gazdasági válság és a pénzügyi konszolidáció 

negatív velejárója, hogy továbbra is számottevô a 

hitel     portfóliók minôségének romlása. A 90 napon 

túl késedelmes hitelek aránya Csoportszinten 

16,6%-ra emelkedett, azonban a romlás mértéke 

évrôl évre mérséklôdik. kedvezô továbbá, hogy 

az árfolyamszûrt problémás hitelképzôdés csök-

kenô tendenciát mutatott 2011-ben és az érték-

vesztésképzés a hitelezési és kihelyezési vesztesé-

gekre 11%-kal csökkent éves szinten. várakozásaink 

szerint 2012-ben folytatódik az értékvesz tésképzés 

fokozatos mérséklôdése. A Bankcsoport a válság 

alatt folyamatosan prudens céltartalékolási politikát 

folytatott, ennek eredményeként a bedôlt hitelek 

céltartalékkal való fedezettsége éves szinten 

2,3%-ponttal javult és 76,7%-ra emelkedett.

Bár a Bank tôke- és likviditási pozíciója lehetôvé 

tenné az aktívabb hitelezést, a válság miatt óvato-

sabbá váló ügyfelek és a visszaesô kereslet 

miatt az árfolyamszûrt konszolidált hitelállomány 

2011-ben 2%-kal esett vissza. A fennálló portfóliót 

negatívan befolyásolta továbbá a magyarországi 

deviza jelzáloghitelek végtörlesztése, mellyel az 

OTP Bank ügyfelek közel 20%-a élt, az elôtör lesz-

tett állomány pedig elérte a 217 milliárd forintot. 

ebbôl 110 milliárd forintnyi negatív állományi 

hatás már a 2011. év végi mérlegben jelent meg. 

Az árfolyamkorrigált betétállomány 1%-kal nôtt, 

mindennek következtében a Bankcsoport nettó 

hitel/(betét+lakossági) kötvény rátája (104%-ra 

csökkent).

A Bankcsoporton belül 2011-ben a magyarországi 

tevékenység korrigált eredménye 22%-kal maradt 

el az elôzô év eredményétôl. A bankadó, a good-

will leírás és a végtörlesztés hatását is tartalmazó 

eredmény azonban ennél lényegesen nagyobb 

mértékben esett vissza. Az egyszeri tételek által 

jelentôsen befolyásolt profitcsökkenést némileg 

ellensúlyozta, hogy 2011-ben 11%-kal mérsék-
lôdött az értékvesztés. A portfólió minôsége 

továbbra is romló tendenciát mutat, a nem teljesítô 

hitelek aránya elérte a 13,6%-ot, különösen a jel-

záloghitelek minôsége romlott, részben a jól telje-

sítô ügyfelek végtörlesztése miatt.

A Bank minden erôfeszítése ellenére a mikro- és 

kisvállalkozói szegmens bôvülését leszámítva az 

egyéb hiteltermékek esetében visszaesés követke-

zett be. Bár az új értékesítésben elért piaci részará-

nyok rendkívül imponálóak (jelzáloghitelek: 29%, 

személyi kölcsönök: 50%), a folyósított állományok 

éves szinten csökkentek.

A hazai bankcsoport fontosabb szereplôi közül az 

OTP Alapkezelô 3,3 milliárd forintos adózott ered-

ményt realizált, ami kevesebb, mint fele a 2010. 

évinek. A bevételek jelentôs visszaesése egyrészt 

az önkéntes magánnyugdíjpénztári vagyon állami 

átvételének, illetve a vagyonkezelési díjak törvényi 

Az elnök-vezérigazgató üzenete
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szabályozásból eredô mérséklésének a következ-

ménye. A Merkantil Csoport 2011-ben ismét pozi-

tív eredményt realizált: a 2,2 milliárd forintos adó-

zott eredmény döntôen az értékvesztésképzés 

34%-os mérséklôdésének köszönhetô.

Az elmúlt évben folytatott regionális akvizíciós stra-

tégia, az erôforrások fókuszált felhasználása és a 

piaci lehetôségek gyors kihasználásának együttes 

eredménye, hogy a külföldi leányvállalatok konszo-

lidált adózott eredményhez történô hozzájárulása 

fokozatosan nô, 2011-ben a megtermelt profit 

32%-a származott külföldrôl.

Az orosz leánybank megduplázta 2010-es profitját, 

amit a lakossági fogyasztási hitelek kiemelkedô, 

61%-os bôvülése támogatott. valamennyi jövede l-

mezôségi és hatékonysági mutató javult, emellett 

a bank stabilan ôrzi pozícióját az áruhitelezésben.

A bolgár leánybank 12,7 milliárd forintos adózott 

eredménye 30%-kal elmaradt az elôzô évitôl a 

megképzett értékvesztés jelentôs emelkedésének 

a hatására, ugyanakkor a bank mûködési eredmé-

nye változatlanul stabil, sôt javult, költséghatékony-

sága csoportszinten a legjobb. Az ukrán leánybank 

éves adózott eredménye 5,1 milliárd forint volt, a 

43%-os visszaesés a megképzett értékvesztésnek 

és a jogszabályi változás miatt megnôtt adóterhe-

lésnek az eredôje; az adózás elôtti eredmény közel 

duplázódott. Ugyanakkor a 2011 márciusától bein-

dult áruhitelezés dinamikusan bôvül és ennek, vala-

mint a vállalati portfólió 12%-os növekedésének 

köszön hetôen megállt a hitelállományok évek óta 

tartó zsugorodása.

A kisebb leánybankok együttes vesztesége a mûkö-

dési környezet stabilizálódásával párhuzamosan 

jelentôsen csökkent, a 2010-es aggregált  31,5 

milliárd forintos negatív eredmény 11,2 milliárd 

forintra mérséklôdött. ezen belül továbbra is pozitív 

adózott eredményt produkált a horvát leánybank, 

ismét nyereséges volt a román leánybank, míg a 

szlovák, szerb és montenegrói leánybankok egyen-

ként különbözô mértékû, ám a 2010-es évinél 

alacsonyabb veszteséget realizáltak.

2012-ben érdemi hiteldinamika elsôsorban az 

orosz és ukrán fogyasztási hiteleknél, illetve a 

magyarországi vállalati, ezen belül is az agrárszféra 

felé történô kihelyezések tekintetében várható. 

A csoportszintû bevételi marzs stabil maradhat, 

Magyarországon azonban annak szûkülése prog-

nosztizálható. Mint a magyar bankrendszer megha-

tározó pénzintézete és a Budapesti értéktôzsde 

leglikvidebb értékpapírja, az OTP árfolyama szoros 

korrelációt mutat Magyarország piaci megítélésével, 

ennek megfelelôen az elmúlt években a részvényár-

folyam kevésbé a Bankcsoport fundamentális telje-

sítményét, sokkal inkább a magyar szuverén kocká-

zat folyamatosan romló befektetôi megítélését 

tükrözte. Ahogy a magyar CDs-felár szélesedett és 

a hazai fizetôeszköz vesztett erejébôl a fontosabb 

devizákkal szemben, úgy követte ezt az OTP rész-

vényárfolyama is. Miközben a Bankcsoport a válság 

minden évében nyereséges negyedéveket produ-

kált, mûködési eredménye stabilan alakult, ezzel 

párhuzamosan tôkeereje és likviditási pozíciója folya-

matosan javult, árfolyama jelentôsen visszaesett. 

2011 végén a záróárfolyam 3.218 forint volt, 

szemben az elôzô évi 5.020 forinttal. 

2011 végén a magyar kormányfô bejelentette, 

hogy az ország felújítja tárgyalásait az iMF/eU-val 

egy jövôbeni hitelmegállapodás elérésének szándé-

kával. A piacok összességében pozitívan fogadták a 

hírt, a forint 2012 elsô két hónapjában az egyik leg-

jobban teljesítô feltörekvô piaci deviza volt, mindez 

az OTP részvényárfolyamát is kedvezôen befolyá-

solta. A további javulás nagymértékben attól függ, 

sikerül-e megállapodni az európai Unióval számos 

kifogásolt magyar jogszabály módosításáról, illetve 

egy olyan kiszámítható gazdaságpolitikáról, mely a 

válságadók – ezen belül is az európában példátla-

nul magas bankadó – kivezetése után is biztosítja 

az államháztartási deficit 3% alatti mértékét, az 

államadósság fenntartható, strukturális intézkedé-

sekkel alátámasztott csökkenô dinamikáját. 

Meggyôzôdésem, hogy a kormány e téren elkötele-

zett és mindent megtesz annak érdekében, hogy 

az iMF/eU megállapodás mielôbb megszülessen.

A bankszektor számára egyértelmûen pozitív fejle-

mény, hogy 2011 decemberében megállapodás 

született a kormány és a Bankszövetség között a 

lakossági deviza jelzáloghitelezés meglévô problé-

máinak komplex kezelésérôl. ennek keretében 

olyan, hosszabb távra szóló megoldást sikerült 

kimunkálni, mely egyrészt kiszámítható módon 
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csökkenti az ügyfelek fizetési kötelezettségét, stabili-

zálja, sôt javíthatja a banki hitelportfóliók minôsé gét, 

a keletkezô terheket pedig hosszabb távra meg-

osztja az ügyfél, a kormány és a bankok között.

A jelenlegi válság egyik nagy tanulsága, hogy bár a 

kialakult problémákért eltérô mértékben felelôsek 

a gazdaság szereplôi, a politikai döntéshozók és a 

szabályozók, azokat csak közösen, hatékonyan 

együttmûködve lehet megoldani. Továbbá, a gyen-

gébb, laza szabályozásnak a túlszabályozás nem 

alternatívája. A meghozott intézkedéseknek nem-

csak a pillanatnyi problémákat kell kezelnie, de 

meg kell teremtenie a jövôbeni fenntartható 

növekedés kereteit is.

Az OTP Bank évek óta aktívan kiveszi részét a 

társadalmi felelôsségvállalásból. A továbbra is kínált 

lakossági adósvédelmi programon túl elsôként aján-

lott megoldást a hazai önkormányzatok részére 

devizakötelezettségeik megnövekedett terheinek 

kezeléséhez. emellett évrôl évre jelentôs mérték-

ben járul hozzá a hazai filmipar és egyéb mûvé szeti 

ágak, népszerû sportágak anyagi támogatásához. 

Az OTP Bank kiváló szakmai teljesítményét számos 

elismerésben részesítette a nemzetközi szaksajtó: 

a Global Finance folyamatosan, immár 14. alka-

lommal választotta az OTP Bankot Magyarország 

legjobb bankjának, az év Bankja címet nyerte el 

a The Banker, az euromoney, valamint eMeA 

Finance pénzügyi szaklapoktól. emellett a The 

Banker ismét az OTP Privát Bankot jutalmazta a 

legjobb privát banki szolgáltatást nyújtó pénzinté-

zetként. A bolgár Dsk Bank pedig a Global Finance 

év Bankja címet nyerte el 2011-ben. A folyamatos 

elismerések egyrészt jelzik, hogy jó úton járunk, 

egyben köteleznek minket arra, hogy ügyfeleinknek 

a jövôben is megbízható, kiváló színvonalú szolgál-

tatásokat nyújtsunk.

2012 nem lesz könnyû év: a válság gazdasági és 

pénzügyi következményei súlyos terheket rónak 

a társadalomra, miközben annak teherbíró képes-

sége véges. 2012 a lassú konszolidációról, nem 

pedig a gyorsuló növekedésrôl szól majd. európa, 

ezen belül az eurózóna jelenlegi problémái jelzik, 

hogy új módszerek alkalmazására van szükség, 

melyek nemcsak az egyensúlyi gondokat kezelik, 

hanem a jövôbeni növekedés feltételrendszerét is 

kialakítják. Bár a közép-kelet európai régiót súlyo-

san érintik a nyugat-európai bankok tôke -és likvidi-

tási gondjai, a térség alapvetôen sikerrel kezelte 

ezeket a kihívásokat.

ebben a helyzetben úgy vélem, mindazok az érté-

kek, amit a Bankcsoport az elmúlt években megte-

remtett – legyen ez hatékony és jövedelmezô 

mûködés, erôs tôke, stabil likviditás –, egyrészt 

felértékelôdnek, emellett lehetôséget adnak az 

erôforrások hatékony allokációján keresztül a 

jövôbeni dinamikusabb növekedés elôkészítésé hez. 

Mivel a tôkeerô biztonságos szintre emelése külsô 

szabályozói elvárás nélkül is egyik meghatározó pri-

oritásunk volt, a Bank évekig nem fizetett osztalékot 

részvényesei felé. A 2010-es pénzügyi év után 

azonban már több, mint 20 milliárd forintnyi oszta-

lékfizetésre került sor és a 2011-es év után a kifize-

tett osztaléktömeg reményeim szerint tovább 

növekszik. Természetesen továbbra is keressük a 

kedvezô akvizíciós célokat, hisz végsô szándékunk 

a saját tôke minél hatékonyabb megtérülésének 

biztosítása, a részvényesi érték folyamatos növelése.

kérem mindehhez támogató bizalmukat, munka-

társaimtól pedig ugyanazt az odaadást, mely segí-

tett abban, hogy a Bank a válság ellenére mindvé-

gig jövedelmezô, piaci pozíciói és reputációja pedig 

változatlanul kiemelkedô maradt. 

Az elnök-vezérigazgató üzenete
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