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OTP Bank Románia 

Az OTP Bank Románia tagja az OTP Csoportnak, az egyik legfontosabb Közép-

Kelet Európai pénzügyi csoport, amely Magyarország, Románia, Montenegró, 

Horvátország, Bulgária, Oroszország, Ukrajna, Szlovákia és Szerbia területén működik. 

 

 

 
OTP Csoport 

 

 A 2005-ös román banki piacra lépése alkalmával, az OTP Bank Románia első 

pillanattól kifejezte azon célját, amely szolid univerzális bankká való fejlődését jelenti, 

teljes körű szolgáltatásokat biztosítva mind a lakossági ügyfelek, mind a jogi személyek 

részére. Középtávú célja 4-5 százalékos áltagos piaci részesedés megvalósítása. Minden 

eddig megvalósított erőfeszítése, a több mint három év alatt, amióta jelen van a helyi 

piacon, az innovációra és versenyképességre alapozott, mind a lakossági ügyfelek, mind a 

jogi személyek részére történő szolgáltatások biztosításával. 
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 Az OTP Bank Románia olyan intézmény helyét foglalja el, amely versenyképes 

szolgáltatásokat biztosít, és állandó figyelmet fordít termékeinek és szolgáltatásainak 

feljavítására, úgy, hogy minőségi szempontból etalonná váljon mind a termékek, mind a 

szolgáltatások szempontjából, ugyanakkor az alkalmazottak hozzáállásának 

szempontjából is. Az OTP Bank Románia nem árak szempontjából kíván versenybe 

bocsátkozni a különböző működési területeken, hanem arról kívánja meggyőzni 

potenciális ügyfeleit, hogy fontos a korrekt ajánlatokban való részesülés, hasonló képpen 

a legmagasabb standardú szolgáltatások használata. 

 Jelenleg, lakossági szolgáltatások terén, az OTP Bank Románia különböző 

termékeket és szolgáltatásokat kínál: személyi hitel, jelzálogalapú személyi hitel, 

jelzáloghitel, OTPdirekt, gépjármű hitel, megtakarítási számla, folyószámla és 

folyószámlahitel, OTP Express, MoneyGram – gyors pénzküldés, hitelkártyák és betéti 

kártyák, ifjúsági kártyák. 

Innovatív csoport részeként, az OTP Bank elsőként dobta a romániai piacra a 

különleges – Átlátszó VISA Classic Hitelkártyát és Affinity Betétkártyát. Ugyanakkor, az 

OTP Bank vezette be elsőnek a svájci frankos hitelt, amely a román piacon valódi sikert 

aratott. 

Az OTP Bank Románia teljes körű pénzügyi megoldásokat biztosít kis vállalatok 

számára is, és különböző vállalati szükségletekre szabott pénzügyi megoldásokat is. A 

természetes személyek köre igen lényeges szerepet tölt be a bank fejlődésében. A 

szegmens fejlesztésének alapjául szolgál a kirendeltségi hálózat, valamint az értékesítési 

tevékenység fejlesztése, a szolgáltatáscsomag típusú hozzáállás, alternatív megoldások 

nyújtása, versenyképes termékek, valamint az OTP Csoport részéről való erőteljes 

pénzügyi támogatás. 

2007 harmadik negyedévében, az OTP Bank Románia aktívái összesen 15,9%-al 

növekedtek, elérve ezáltal a 930,706,800 Euro értéket. A veszteségek lényegesen 

alacsonyabbak voltak a II negyedévhez viszonyítva. Ehhez hozzáadódóak a kihelyezett 

hitelekre vonatkozó költségek, a nettó jövedelmek pedig a nulla érték körül mozognak. A 

harmadik negyedév eredményei egy különleges elem által voltak fenntartva: a bank 

jelentős részvényvolument bocsátott kiárusításba.  
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A kamatból származó nettó bevételek az OBR-nél jelentősen növekedtek (+93% egyik 

negyedévről a másikra), számviteli korrekciók eredményeként is, valamint azáltal is, 

hogy a bank erősítette megtakarítási alapjait. Az aktívák motorját a hitelek stabil 

növekedése képezte: ezek értéke elérte a  632,282,200 Euro-t. Az OBR szilárd pozícióval 

rendelkezik a jelzáloghitelek terén, 4% körül. A jelentős hitelezési tevékenységen kívül, a 

megtakarítások – nyári akciók támogatásával – sikeresek voltak, szintjük 22%-al nőtt 

negyedévről negyedévre, a kártya-kibocsátási ritmus pedig a legerőteljesebb volt a 

piacon. 

A tőkeigazítási előírások tiszteletben tartása érdekében, az OBR augusztusban 20 millió 

euró értékű tőkenövelést kapott. 

Az OTP Bank Románia 2007 novemberében 1.51%-os piaci részesedést jegyzett retail 

üzletágban, a jelzáloghitelek növekedésének alapján, 0,61%-os piaci szinten. A bank 

piaci részesedése 2007 novemberében, figyelembe véve az aktívák teljes körét, 1.68% 

volt. 

 

OTP Csoport romániai tagvállalatai 
 

Három évvel ezelőtt, az OTP Csoport céljául tűzte ki Romániában erőteljes 

pénzügyi csoport kialakítását helyi leányvállalata által, az OTP Bank Románia. E cél 

érdekében tett első lépésként, az “Asigurarea Ceccar Romas S.A.” biztosítótársaság 

megvásárlása került sor 2005 végén, amelynek neve OTP Garancia Asigurări. A 

felvásárlást az OTP Garancia Insurance hajtotta végre, a vállalat 100%-ban az OTP Bank 

tulajdonában van. Az OTP Garancia Insurance felvásárolta a Ceccar Romas 99%-os 

részvénycsomagját. Az OTP Garancia Asigurări többségi részvénytulajdonosai jelenleg 

az OTP Garancia Biztosító ZRT és OTP Bank Románia S.A. 2005. decemberében, a 

többségi részvénycsomagot átvette a Garancia Biztosító ZRT, amikor megtörtént az első 

alaptőke növelés is. Az OTP Bank Románia SA 2006. januárjában vált a társaság 

részvényesévé. Az OTP Garancia élet, és nem-életbiztosítás típusú szolgáltatásokat 

biztosít. A termékek: életbiztosítás, orvosi ellátás, lakás, kötelező gépjármű-
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felelősségbiztosítás, és baleseti biztosítás. Ugyanakkor, az OTP Garancia opcionális 

nyugdíjalapokat is kezel (III pillér). 

Az OTP Csoport következő tagvállalata az OTP Leasing Románia, amely 2007. 

június 22-én került bejegyzésre, 2007. július 29-én megszerezve a Jegybank engedélyét 

lízing tevékenységek lebonyolítására. Az OTP Leasing Románia 2007. augusztus 5-én 

indította el tevékenységét, céljaként megjelölve a pénzügyi lízing tevékenységek 

lebonyolítását, változatos termékek révén: autó- és eszközlízinget is kínál. Az OTP 

Leasing Románia termékek előnyei a lízing kérvények gyors engedélyeztetése valamint a 

kitűnő utóértékesítési szolgáltatások nyújtása, jól meghatározott „customer care” keretei 

között. 

A társaság célja bekerülni a romániai lízing piac top 10 szereplői közé, 2 éves 

tevékenység után. Az OTP Leasing Románia IFN SA többségi részvényesei a Merkantil 

Bank Magyarország, amely része a Merkantil Csoportnak, 70%-os részesedéssel az OTP 

Bank Románia SA-ban, amely birtokolja a részvények 35%-át. 

Az OTP Csoport 2007. szeptember 11-én megalapította az OTP Consulting 

Románia SRL társaságot. A társaság a külföldi vállalatok Romániában való befektetései 

számára, önkormányzatok és KKV-k számára az EU alapok lehívása, és finanszírozási 

projektek alkalmazása érdekében nyújt tanácsadást. Az OTP Consulting Románia fő 

részvényesei az OTP Bank Románia, amely a részvények 74,9 %-nal a birtokában áll, 

valamint az OTP Hungaro Projekt, az egyik legkiválóbb magyarországi projekt-tanácsadó 

cég, 25,1%-os részvénycsomaggal. 

Az OTP Consulting Románia komplex szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára, 

szükségletekre szabva, amelyek jó argumentumot képeznek a társaság igénybevételére. 

Az OTP Consulting Románia az OTP Bank Románia Retail Divizió, Befektetési és EU 

Koordinációs Főosztályának vezetése alatt működik. 

Ugyancsak 2007 szeptemberében, sor került az OTP Fond de Pensii létesítésére 

is, amely ugyancsak része az OTP Csoportnak, célja a kötelező magánnyugdíjalapok 

kezelése, az új, romániai magánnyugdíj törvényi szabályzásoknak megfelelően. A 

társaság részvényesei az OTP Pénztárszolgáltató ZRT, 51%-os részesedéssel, és az OTP 

Garancia Biztositó ZRT 49%- os részesedéssel. Az Fondul OTP Strateg Fond de Pensii 

Facultative és OTP Fond de Pensii Administrate Privat megkapták a Felügyelő Bizottság 
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(CSSPP) jóváhagyását, és középszintű kockázatú befektetéseket kínálnak minden pillér 

esetében. Az OTP Csoport döntése szerint, Romániában, a III pillért az OTP Garancia 

Asigurări kezeli, a II pillért pedig az OTP Fond de Pensii. 

2007-ben, az OTP Fond de Pensii több mint egy millió eurót fektetett a marketing 

ügynökök felkészítésébe, 7 bróker céggel áll szerződéses viszonyban, 2.103 sját 

ügynökkel rendelkezik, amelyek közül 110 bank hálózatban, 205 pedig az OTP Garancia 

Asigurări keretei között tevékenykedik. 

Az OTP Fond de Pensii alaptőkéje 8 millió euró, betétkezelője pedig a Román 

Kereskedelmi Bank (BCR). Az OTP Fond de Pensii Administrat Privat, amely az OTP 

Fond de Pensii alapkezelője, forrásainak kétharmadát (66%) alacsony kockázatú 

eszközökbe fogja fektetni, továbbá állami, önkormányzati és vállalati kötvényekbe. 

Az OTP Asset Management Románia, az OTP Group în Románia által 

utolsóként megalapított társaság, 2007. november 5-én kezdte el működését. A társaság 

főtevékenysége a tőkepiaci alapkezelés, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően. 

Az OTP Asset Management alaptőkéje 500,000 EUR, és részvényesei: OTP Fund 

Management LTD, Hungary, a legnagyobb magyarországi, kizárólag vagyonkezeléssel 

foglalkozó szervezet a magyar piacon, több mint 5 mld EUR értékű nyugdíjalapokkal, 

valamint az OTP Bank Románia S.A. Az OTPAM nemrég megszerezte az Országos 

Tőkepiac-Felügyeleti Bizottság (CNVM) engedély nyitott és zárt alapok kezelésére, és 

Coporate-portfolió menedzsmentre vonatkozóan is. Az OTP Asset Management Románia 

által bejelentett elsődleges cél, a piac 9%-os piaci részesedésének megvalósítása 2011-ig, 

hatékony menedzsment által. 

A társaság által kínált termékek: OTP AvantisRo (részvény-befektetés), OTP 

BalansisRo (tix jövedelmű eszközökbe és részvényekbe való befektetés), valamint OTP 

Comodis (betétekbe, kincstárjegyekbe, letéti jegyekbe való befektetés). 

 

 

 
 

Megjegyzés: a bevezetőben található szöveg (OTP Bank Románia, ill. OTP csoport 

romániai tagvállalatai) forrása: http://www.otpbank.ro 
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OTP Bank termékei/szolgáltatásai 
Magánszemélyek:   

• Hitelek: Személyi hitel, Jelzálogalapú személyi hitel, Lakáshitelek 

• Megtakarítások: Banki megtakarítások(Lekötött betétek), Megtakarítási számla 

• Bankkártyák: Hitelkártyák, Betéti kártyák, Affinity Hochey kártyák 

• Money Gram 

• OTP Direkt: Internet Banking, Call Center, SMS-Kontroll 
Private Banking 

Kis és Középvállalatok 

Vállalatok 

• Folyószámla és hozzá kapcsolodó szolgáltatások: Folyószámlák, OTP express 

• Készpénzgazdálkodás: Beszedések, Kifizetések, Likviditás menedzsment 

• Hitelek:Beruházási hitel, Hitelkeret,Rövid lejáratú készpénzhitel,Folyószámlahitel 

• Bankkártyák: Visa Business, Bankkártyák alkalmazottaknak 

• OTP Direkt:Internet Bank, SMS-Kontroll 

 

Hitelek 
 Néhány szó a hitelről 

A hitel, mint fogalmat többféleképpen meghatározhatjunk, legáltalánosabban 

használt, elfogadott meghatározások: 

⇒ a hitelt nyújtó pénzeszközöket, árukat vagy szolgáltatásokat enged át 

ideiglenesen, kamatfizetés ellenében, illetve 

⇒ a hitelt felvevő idegen tőkét vesz igénybe meghatározott időre. 

 

A “hitel” és a “kölcsön” kifejezést a mindennapi szóhasználatban egymás 

szinonímájaként használják, holott mind a pénzügytudomány, mindpedig a jog 

megkülönbözteti azokat, még pedig egymástól és eltérő értelmezésben. 
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 A pénzelméletet művelők a hitel fogalmát mindig a pénzteremtéssel kötik össze, 

míg a kölcsönt a pénzújraelosztáshoz kapcsolják. A jogászok viszont hitelnek nevezik a 

bank kötelezettségvállalását a hitelnyújtásra, s kölcsönnek a konkrét folyósítást. 

 

Lakáshitelek az OTP Banknál 

 Az OTP Bank ügyfelei rendelkezésére kétfajta lakáscélú hitelt kínál: 

 Lakásvásárlasi hitel 

 Lakásépítési hitel 

A lakáscélú hitelek egyik fő jellemzője, hogy a lakáscélra felvett hitelt csak a 

hitelcél ingatlanra fordíthatjuk. Ezek a hitelek kedvezőbb kamatozásúak, ami kisebb 

törlesztő részletet eredményez a szabad felhasználású, vagy esetenként a hitelkiváltásos 

kölcsönöknél. Ez az egyik oka annak, hogy a hitelösszeg folyósítása ellenőrzött módon 

úgy történik, hogy az csak a hitelcélra legyen fordítható. Ilyen például a lakásvásárlási 

kölcsön, amikor a bank nem a kölcsönigénylő (vevő) folyószámlájára utal, hanem 

egyenesen az eladó folyószámlájára. Építési, bővítési, korszerűsítési kölcsön esetében az 

utalás az igénylő folyószámlájára történik, viszont a kölcsönösszeg felhasználását a bank 

ellenőrzi. 

Lakás vásárlás esetén ingatlan fedezetként felajánlható a megvásárolni kívánt 

(hitelcél) ingatlan, de elfogadható másik (helyettesítő) ingatlan is. Amennyiben az 

igénylő a hitelcél ingatlant vonja be fedezetként, de valamilyen oknál fogva nem jogosult 

a teljes vételárra, pótfedezetet is bevonhat. Természetesen megoldható a helyettesítő 

ingatlan és a pótfedezet ingatlan bevonásának kombinációja is.  

 

Lakásvásárlási hitel az OTP Banknál 

  

Hitelezés folyamata 

 Első dolog, az egész összetett hitelezési folyamatban az, mikor az ügyfélben 

felmerül az igény, hogy lakást szeretne vásárolni és e célból jelzálog kölcsönt szeretne 

felvenni. E célból két lehetőség közűl választhat, az első az lenne, hogy időt és energiát 

nem kímélve bankról bankra jár, feltérképezve ezáltal, hogy milyen lehetőségei vannak, 

vagy egyszerűen egy jelzáloghitel közvetitéssel foglalkozó tanácsadót keres meg, aki egy 
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bizonyos díj ellenében segít kiválasztani az ügyfélnek megfelelő leg optimálisabb 

hitelkonstrukciót. Ez utóbbi többletköltséget szükségel, de ha azt vesszük figyelembe, 

hogy a lakásvásárlás legtöbb esetben hosszú távú periódusra történik, akkor mindenképp 

megéri egy szakértőhöz, jelzálogközvetítő céghez fordulni. 

Jelzálog alapú lakásvásárlás esetén több dologra odakell figyelni. A különböző 

hitelintézetek, kereskedelmi bankok, igy pl. az OTP Bank is többféle hitelkonstrukciót 

kinál az ügyfelei számára. A lakásvásárlási hitelt többféle devizában igényelhetjük, 

igényeinknek megfelelően. Az OTP Bank a hitelfelvételt lehetőve teszi RON, EUR 

valamint CHF-ban. 

 

A következőkben bemutatom az OTP Bank által nyújtott lakásvásárlási hitelre 

vonatkozó általános feltételeket, a hitellel járó költségeket, stb. 

Az OTP Bank jelzáloghiteléhez 

• nem szükséges életbiztosítást kötni 

• nem szükséges hitelkezelési jutalék 

• díjmentes a hitelfelvétel 

 

Előnyök:  

• nincs hitelkezelési jutalék 

• nem szükséges életbíztosítás 

• közvetlen átutalás az eladó folyószámlájára 

• elfogadható a jövedelmek széles skálája 

• adóstarsként elfogadottak: férj/feleség, szülők, gyerekek, testvérek,anyós/após 
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Általános jellemzők: 

Jellemzők Leírás 
Rendeltetés Lakás vásárlása 
Deviza RON, EUR, CHF 
Hitel értéke 

  
Minimum 1.000 EUR (vagy ezzel egyenértékü összeg) - maximum 1.000.000 EUR 
(vagy ezzel egyenértékű összeg) 

Hitelbiztosítéki érték Az ingatlan értékének maximum 100%-a 

  
Megjegyzés: az ingatlan értéke a minimális adás-vételi ár és a felértékelt összeg 
közötti minimális érték 

Kamat Változó 
Futamidő 6 hónaptól 360 hónapig 
Fedezetek Első rangú jelzálog a finanszírozott ingatlanra, amely kizárja az eltulajdonítást, 

terhelést és bérbeadást a bank beleegyezése nélkül 
  Az OTP Bank javára kötött ingatlan biztosítási kötvény 
Törlesztés Annuitásos (hiteltőkéből és kamatból képzett egyenlő havi részletek) 

Előtörlesztés 
az előtörlesztett összeg minimum 6 hónapnak megfelelő részletek összege lehet 

és az előtörlesztési kamat ki van fizetve. 
 

Ügyfélkör: 

Magánszemélyek 

• Romániában állandó lakhellyel rendelkező román állampolgárok 

• Egyedül vagy adóstárssal igényelhető 

• Életkor: minimum 19 év, maximum 70 év (a hitel lejáratának időpontjában) 

Nettó havi jövedelem 

• Minimum 350 RON egyéni igénylés esetén 

• Minimum 500 RON összesített jövedelem adóstárssal együtt igényelt hitelkérelem 

esetén 

Havi jövedelem elsődleges terhelhetősége a max. 70%. 
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Megengedett fizetési késedelmek: 

• Maximum egy, 0-29 napos késés az utolsó 12 hónapban 

• Maximum egy, 30-59 napos késés az utolsó 12 hónapban 

• Maximum egy, 15 napnál hosszabb késés az utolsó 12 hónapban, az OTP  

Bank által nyújtott hitel esetében 

• Nincs 60 napnál hosszabb fizetési késedelem 

• Maximum 10 EUR vagy ennek megfelelő összegű késedelmeket NEM 

veszünk figyelembe 

Munkaviszony időtartama: 

• Alkalmazottak és tengerészek: minimum 3 hónap az aktuális munkahelyen és 

minimum 12 hónapos folyamatos munkaviszony 

• Egyéni vállalkozók: minimum 6 hónap és minimum 12 hónapos folyamatos 

munkaviszony 

• Szabadfoglalkozásúak: minimum 24 hónapos tevékenységi múlt és minimum 

12 hónapos folyamatos munkaviszony 

• Nyugdíjasok: minimum egy nyugdíjszelvénnyel kell rendelkezni 

Megjegyzés: Az utóbbi 12 hónapban maximum 10 napos egyszeri munkamegszakítás elfogadható. 

 

Kiegészitő feltételek adóstárs esetében: 

•  lehet: férj/feleség, szülő, gyermek, anyós / após  

•  az adóstárs lakcíme egyezzen meg az igénylőjével (személyi igazolvánnyal 
igazolva) kivéve a férj és feleség esetét. 
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Szükséges iratok: 

•  Személyi igazolvány  

•  Adóstárssal való igényléskor házasságlevél és/vagy születési bizonyítvány  

•  A hitelkérelem tárgyát képező ingatlanra vonatkozó dokumentumok:  

• földhivatalnál jegyzett tulajdonszerződés 
• földhivatali dokumentáció 
• telekkönyvi kivonat 

Jövedelemigazolás:  
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Melléklet 1. tartalmazza a munkáltatói jövedelem igazolást 

Kamatok:  
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Költségek, díjak, jutalékok: 

 

Hitelre vonatkozó általános információk, feltételek forrása: Taxe si Comisioane PF2008, illetve 

www.otpbank.ro 

Konkrét példa 

A következőkben egy konkrét esetet próbálok bemutatni, melyben egy ügyfél 

lakásvásárlásihitelt vesz fel az OTP Banktól. 

Első lépésben a már határozott ügyfél egy rövid elemzésen megy keresztül, melyet a bank 

a saját scooring rendszerével valósít meg, ez több okból kifolyólag is hasznos, úgy a 

bank, mint az ügyfél számára. A bank a hitelfeltételeket nem teljesítő ügyfeleket próbálja 

kiszürni, azonban minden ugyfél tudtára adjak, hogy a jövedelmeinek megfelelően 

mekkora a maximális hitelkeret, amit igényelhet. Az ügyfél számára azonban más 

hasznossága van a scooring rendszernek, hisz régen egy hitel igénylésnél nem volt ez 

meg, tehát az ügyfél időt és pénzt nem kímélve begyüjtötte a szükséges adatokat egy 

bizonyos várakozási idő után a bank tudtára adta, hogy sajnos nem teljesíti a 

kritériumokat, tehát hiába való volt a sok intézkedés. Az OTP Bank lakásvásárlási 

hitelénél hatékonyan működik a scooring, azonban a rendszer még nincsen bevezetve a 

lakásépítéseknél, tehát amennyiben lakás építésre igényeljük a hitelt, szükséges a 

megfelelő pappirokat összeállítani és mint az iménti esetben akár vissza is utasíthatnak és 

akkor hiába a sok utána való járás. 
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Az OTP Bank scooring rendszere nem publikus, azonban egy konkrét esetet próbálok 

bemutatni, amelyben a leendő ügyfél a következő adatokkal rendelkezik: 30 évét 

betőltőtte, jövedelme 4000 RON, egyedülálló, szülőkkel él, egyetemet végzett, más 

hitellel nem rendelkező személy azzal a vásárlási igénnyel fordúl az OTP Bankhoz, hogy 

új lakást szeretne vásárolni, csak még nem sikerűlt eldöntenie, hogy a vásárláshoz milyen 

pénznemben igényelje a hitelt, azonban a neki megfelelő hitelezési periódus az 30 év, 

tehát 360 hónap. A vásárlásához szükséges összeg 180.000RON, ami megfelel 50.000 

Eurónak, valamint CHF-ben a RON-nak megfelelő érték az 80.000 CHF. 

Scooring rendszert nem tudom részletesen bemutatni, mivel banki titok, azonban 

ügyfelünk sikeresen teljesítette a kritériumokat, scooring szerint megfelelő minősitést 

kapott, tehát felveheti a kivánt összeget és a pénznemre vonatkozó döntés teljesen az ő 

választása. A scooringgal készitett kimutatáson az is megtalálható, hogy pl. Az ügyfelünk 

a fenti adatainak megfelelően pl. 20% előlegfizetés mellett a maximális, általa 

igényelhető hitelkeret: 146800 CHF, 71700 EUR vagy 192800 RON. Tehát látható, hogy 

a kért összeget bármelyik valutanemben igényelheti. 

Következőkben az ügyfélnek megfelelően két lehetőséget elemzek, azt, mikor 0% -os 

előlegfizetéssel valamint amikor 20% -os előlegfizetéssel szeretné megvalósítani a várva 

várt beruházását. A két dolog azért fontos döntés számára, mert változnak mindkét 

esetben a kamatlábak bármilyen deviza mellett is döntene.  

Első esetben feltételezzük, hogy az ügyfél a 0%-os megoldás mellett dönt, egy egyszerű 

okból kifolyólag, ez nem más, mint egy bizonyos kamatláb mellett beteszi a bankba, ez 

az eset azért nem jó, mert a hitel kamatlába magasabb mint a letéti kamatláb, tehát igy a 

döntése nem megfelelő, azonban gondol egy olyan lehetőségre is, hogy a 20%-nak 

megfelelő előleget befekteti, ezzel az általa elért hozam nagyobb lesz, mint a mostani 

hitelfizetési kamatláb. Ez esetben jól döntene. Azonban talpraesett ügyfelünk kiszámolja 

a 20%-nak megfelelő 30 év múlva esedékes értékét, 8%os kamatláb mellett egyenlő 

10000 Eur * 1.08 a harmincadik hatványon, ami nem más, mint 100626.56EUR. Tehát 

amennyiben ennél az összegnél többet tud megvalósítani 30év alatt, nem éri meg neki az 

előlegfizetés.  
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Következőben bemutatom a hitelkonstrukciót 0%, valamint 20% előlegfizetés esetén 

CHF, EUR és RON esetében, figyelembe véve, hogy a kívánt hitelezési periódus az 30év.  

Lakásvásárlási hitel 0%-os előlegfizetés esetén 

Fontos megjegyezni, hogy a különböző devizáknál a havi hitelfizetés esetén nem a BNR 

árfolyamot, hanem a OTP Bank általi árfolyamokkal számítják a törlesztendő részletet.  

EUR CHF RON
Hitel értéke 50000 80000 180000

Hitel periódusa 360hónap 360hónap 360hónap
I.eset

Kamatláb(%) 9.49 7.79 13.79
DAE*(%) 11.34 9.44 16.29

Havi törl.részlet 420.1 575.3 2102.9
Hitel összege per.végén 162612.3 224639.7 801305.9

Havi törl.részlet(RON) 1562.772 1323.2 2102.9
Hitel összege per.végén(RON) 604917.75 514424.91 801305.9

Max.igényelhető hitel 68300EUR 139100CHF 192000RON

CHF 2.2994 RON
EUR 3.72 RON

0% előlegfizetés esetén

OTP Devizaárfolyam máj.7 '08
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Lakásvásárlási hitel 20%-os előlegfizetés esetén 

EUR CHF RON
Hitel értéke 50000 80000 180000

Hitel periódusa 360hónap 360hónap 360hónap
I.eset

Kamatláb(%) 8.99 6.49 12.49
DAE*(%) 10.09 7.29 14.09

Havi törl.részlet 402 505.1 1919.7
Hitel összege per.végén 150063.4 189251.1 714026.5

Havi törl.részlet(RON) 1495.44 1161.2249 1919.7
Hitel összege per.végén(RON) 558235.84 435088.28 714026.5

Max.igényelhető hitel 71700EUR 146800CHF 192800RON

CHF 2.2994 RON
EUR 3.72 RON

20% előlegfizetés esetén

OTP Devizaárfolyam máj.7 '08

 

*DAE magyar megfelelője THM(teljes hiteldíj mutató). Azt mutatja, hogy az ügyfél 

valójában mekkora kamatot fizet a folyósított kölcsön összegéért. A DAE tartalmazza: az 

ügyleti kamatot, a kezelési költséget, a hitelbírálati díjat, a devizahiteleknél alkalmazott 

vételi és eladási árfolyamok közötti különbséget és egyéb más költségek. A DAE értékeit 

a fenti táblázatok esetében a www.conso.ro internetes oldalról kaptam, ami megegyezik a 

számításaimmal is. A Román törvényeknek megfelelően csak a fogyasztási hiteleknél 

kötelező a bankok esetében a DAE feltüntetése, lakáshiteleknél azonban nem. Fontosnak 

tartottam ezt itt megjeleníteni, mert a következőkben az elemzés és összehasonlítás során 

felfogom használni. A fenti táblázatokban megjelenő értékek(havi törlesztés, stb.) 

megtalálhatóak az OTP Bank által készített 2. mellékletekben, melyeket a dolgozatom 

végéhez csatoltam. 

Pénznem választása 

Választásunk a devizanemek között nagyon megfontolt kell legyen, mert a hitel felvétel 

után az OTP Bank esetében nem lehet váltani a devizanemek között, csak egy másik hitel 

segítségével, ami lehet refinanszírozási vagy szabad felhasználásu személyi hitel. Ez a 
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váltás, többletköltségeket eredményez. A refinanszírozási hitel lehetőségeiről és 

alkalmazásáról később beszélek.  

Jelen pillanatban három devizanem közűl választhatunk, e három deviza nem más, mint a 

RON, CHF és EUR. A fenti táblázatokban megjelenő havi tőrlesztő részleteket 

átszámolom előszöris egy pénznemre, ebben az esetben RON-ra és egy grafikon 

segitségével szemléltetem. 

Havi törl.részlet(RON) 0% előlegfizetés esetén

1562.772
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Havi törl. részlet(RON) 20%-os előlegfiz. esetén
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A fenti grafikonokból szemmel láthatóan látszik, hogy a havi törlesztés a devizahitelek 

esetében kissebb. Ennek elemzését később tárgyalom, viszont azelőtt egy táblázatot 

szemléltetnék, mely a 2008, márciusi hitelek alakulását mutatja.   

 

Forrás: www.bnr.ro  

A fenti tábázatban láthatjuk, hogy kolozsváron a lakosság márciusban szinte 9.szer annyi 

lakáshitelt vesz fel valamilyen devizában, mint RON-ban.  

A fenti két grafikonra visszatérve megfigyelhető, hogy a deviza alapú hitelek sokkal 

kedvezőbbnek tűnnek, elsősőrban a havi törlesztési részletet figyelembe véve, azonban 

van néhány olyan vonásuk, mely további költséggel és kockázattal jár az ügyfél számára.  

Ilyen kockázat lehet pl. a kamatláb változása, mert az OTP Bank változó kamatlábak 

mellett kínálja az általa nyújtott lakásvásárlási hiteleket. A kamatok követik az RNB által 
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közlött ROBID és ROBOR kamatlábakat valamint devizak esetén, pl. a CHF-nél a 

LIBOR CHF, Euró esetén a EURIBOR vagy LIBOR EUR értékeket, ezen kamatlábakat 

bárki megtalálja a www.bnr.ro honlapon. A dolgozatom mellékletében az 1M értékekről 

készítettem kimutatást.(a kimutatás a 3.es mellékleti íven található) Mivel ügyfelünk 

30évre szetené felvenni a hitelt, pontosan nem lehetségen megjósolni, hogy mikent 

fognak alakulni 30év múlva a hitel kamatlok.  

Egy másik szemelőtt tartandő tényező, az infláció figyelembe vétele. Az ideji év első 

negyedévében mindhárom esetben nővekesés mutatkozott, eszerint Romániában elérte a 

8%-ot, Svájcban 2.5% mig az eur.övezetben 3.2% volt. Az inflációra vonatkozó adatok a 

különböző országok nemzeti bankjainak honlapjárol származnak. Szakértők véllemények 

szerint alacson mértékű növekedés várható mindhárom esetben. 

Devizahitelek esetében számolnunk kell a valuta kockázattal is, tehát ha RON-ban 

veszünk fel hitelt, akkor ennek a kockázata teljesen eltűnik. Az OTP Banknál, pl. ha van 

egy euróban felvett hitelünk, amennyiben hitelt megyünk fizetni és eurónk van, 

természetesen a bank a vásárlási áron számítja be nekünk, mig a havi hitel értéke, a bank 

árfolyamának eladási ára szerint van számolva, már ebben az esetben a keletkezett 

marzsot(árfolyam átváltásakor keletkezett különbséget) az ügyfél fizeti, tehát itten 

további költség keletkezik. Pl. a mi 0%-os előlegű hitelünk esetén a havi törlesztő részlet, 

420.1 Euró, ami 3.72 RON/EUR árfolyam mellett 1562.772 RON havi törlesztőrészletet 

jelent, ha feltételezzük, hogy mi euróban tartjuk a pénzünket, akkor a többletráfizetésünk 

a következőképpen alakúl: OTP vásárlási árfolyam 2008, máj. 7én 3.6RON, ami 

ránézésre 0.12RON veszteségnek felel meg, tehát 100eurónál már 12RON, ami nem 

mondható kevésnek.  

Továbbiakban változhatnak a valuták árfolyamai is, ami az űgyfelet közvetlen módon 

érintheti úgy pozitívan, mint negatívan, tehát másképp fogalmazva előnye-, vagy ismételt 

módon plussz költsége keletkezik. A www.curs-valutar.ro honlap segítségével 

készitettem egy grafikont, ami 2005-től mostanáig tartalmazza a deviza árfolyamokat. Az 

árfolyamokat a Román Nemzeti Bank honlapjáról származnak (www.bnr.ro).  
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Forrás: http://www.curs-valutar.ro/grafic-curs-valutar 

A fenti grafikon 2005 januártól 2008 márciusig tartalmazza a havi átlagos inflációk 

alakulását. Mindkét deviza esetében nem éppen kismértékű változások jelentkeztek. 

Tehát a valuta árfolyamok változását a jövöre nézve is feltételezhetjük. Itt azonban 

visszatérnék a múltra, rámutatva a min. és max. devizaárfolyamokra ezt összehasonlítva a 

mai napi BNR árfolyammal, ami nem más mint 3.6615 RON/EUR és 2,2454 RON/CHF.  

2005 től 2008 májusig a legalacsonyabb CHF árfolyam 1.8741 RON/CHF(2007, jul.24), 

legalacsonyabb EUR árfolyam 3.112 RON/EUR(2007, jul.2). 

2005 től 2008 májusig a legmagasabb CHF árfolyam 2.5463 RON/CHF(2005. jan), 

legmagasabb EUR árfolyam 3.9310 RON/EUR(2005. jan). CHF esetén e periódusban 

megközelitőleg 25%os árfolyam különbség mutatkozik a min. és max. érték között, 
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EURÓ esetében is szinte ugyanennyi a különbség. Az összehasonlitási periódus kissé 

hosszú távot vett figyelembe, ezért mondhatnám, hogy nem korrekt a mai árfolyammal 

való összehasonlítás, azonban ha azt figyelembe, hogy a hitelünk periódusa még ennél is 

hosszabb távra szóll, esetünkbe 30évre, ezen a számítások eléggé fontosak, azonban nem 

feltételezhetem azt, hogy igy fognak alakúlni a dolgok, hisz több szemponttól is függ az 

árfolyamok alakulása.  

Azonban mindképp azt kijelenthetem, hogy ha az árfolyan csökken és a hitel devizában 

van, akkor mindenképp jó döntést hoztunk, hogy ha devizában vettük fel a hitelt, ha 

folyamatok növekedés mutatkozik, akkor természetesen folyamodhatunk pl. a hitel 

pénznemének váltásához, ami történhet személyi hitel vagy refinanszirozási hitel 

segítségével, ezeket később tárgyalom. Azelőtt bemutatom, hogy miként járnánk egy 

árfolyam csökkenés valamint árfolyamnövekedés esetén. Alapúl veszem az imént kapott 

25%-ot. Tehát ha ma felveszünk egy hitelt, melynek havi törlesztő részlete 1 CHF 

valamint egy másik esetben 1 EUR és a mai árfolyam 3.72RON/EUR és  2.2994 

RON/CHF.  

2008 máj.7 árfolyam: 3.73 RON/EUR 2.2994 RON/CHF
20% csökkenés esetén 2.7975 RON/EUR 1.7246 RON/CHF
20% növekedés esetén 4.6625 RON/EUR 2.8743 RON/CHF  

Észrevehetjük a nagy különbséget, mely árfolyam változásból származik és ez számunkra 

vagy pozitívan vagy negatívan hat, ahogy a fenti táblázatból is kitűnik. 

Fontos dolognak tartom a dolgozatban megemlíteni azt, hogy Romániában 2012-2014 

közti időszakra tervezi a Román Nemzeti Bank az euró bevezetését, ez a tény azért 

fontos, mert akkorra kötelezően csökkenni fog az infláció, valamint a RONban felvett 

hitelek kamatlábai is csökkenni fognak, megközelitve az EUR, valamint CHF ben felvett 

hitelekét, tehát ha már most pl. euróban vesszük fel a hitelünket majd 2012 v. 2014 től 

megszűnik a valutakockázatunk, de ugyanakkor már most előnyös azoknak az euróban 

felvett hitel, akiknek a fizetésük euróban van, hisz árfolyam növekedés nincs, de 

ugyanakkor ottan van az átváltási marsz, ami 2014ben szintén megszűnik. 
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Az első felében bemutatott táblázatnak megfelelően, miszerint pl. kolozsváron szinte 

9szer többen vesznek fel hitelt devizában, mint RONban, ügyfelünk valószínű, hogy 

szintén a devizában való hitelt választana alacsony havi törlesztése miatt, de ha már az a 

kérdés merűlne fel, hogy EUR vagy CHF erre csak azt tudnám mondani, hogy azért CHF, 

mert alacsony az infláció Svájcban és a törlesztőrészlet a kamatlábnak megfelelően a 

legalacsonyabb, de azonban ha azt nézzük, hogy a közeljövőben Romániában is a 

nemzeti pénznem az EUR lesz, igy a valutakockázat teljesen megszűnik és a rugalmas 

Európa gazdasági növekedésének következtében a kamatlábak is csökkenni fognak, 

elérve a CHF kamatlábait. 

Hogyha netalán az idők folyamán váltani szeretnénk a pénznemek között, akkor az OTP 

Banknál a váltást megtehetjük személyi hitellel vagy akár refinanszírozás segítségével. 

Miután az ügyfél kiválasztotta a legmegfelelőbb hitelfelépítési konstrukciót, valamint a 

megfelelő devizanemet a bank a szerződés aláírása után átutalja az eladó az OTP Banknál 

nyitott számlájára a hitelszerződésben feltüntetett összeget vagy kiveheti csekk 

segítségével is. Az előző az OTP Banknál a leggyakoribb. 

Lakásvásárlási hitel refinanszírozása 

Az OTP által kinált refinanszírozási(adósságrendező) hitelről röviden annyit kell 

tudni, hogy abban az esetben hasznos példáúl, ha több hitellel rendelkezünk és értékes 

időt veszítünk el a hitelek kifizetésével, ezért ezen hiteleket megoldhatjuk 

refinanszírozási hitellel. Valamint lehetővé teszi a pénznemek közti váltást pl. 

lakásvásárlási hitel esetén, hiszen refinanszirozhatjuk a már meglévő, pl. két éve felvett 

RONban a hitelünket CHF alapú refinanszírozási hitellel, melynek alacsonyabb a 

kamatlába, ez esetben 6.99%. A refianszírozás költségei azonban nem alacsonyak, tehát 

ismét jól megkell fontolni, hogy mit is szeretnénk tenni. Azonban, ha a hitel periódusát 

növelni szeretnénk ez esetben is ideális. A különbség a személyi jellegű jelzálogalapú 

szabad felhasználási hitel és a refinanszírozási hitel közt az összeg tekintetében 

mutatkozik, tehát refinanszírozási hitellel, csak akkora összeghez jutunk, mivel fedezzük 

a már meglévő hitelünket, jelzálog alatú szabadfelhasználási hitel esetén a hitel összegét 
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növelhetjük, abban az esetben, ha pl. szükségünk van pénzre. De a hitel pénznemének 

cseréjénél mindenképp akkor megeri a refinanszírozás, ha nagy mértékben estek a hitel 

kamatlábak. Hogy kijelenthessük, hogy ténylegesen megéri, a váltással realizált 

különbség nagyobb kell legyen, mint a refinanszirozással járó költség. 

OTP Bank által kínált lakásvásárlási hitel összehasonlítása az Y Bank által 

kínált lakásvásárlási lehetőséggel a THM(DAE) segítségével 

 Az összehasonlitást a capital.ro valamint a www.conso.ro internetes oldal 

segítségével készitettem. Alatfeltételezés a következő: a személyre jellemző 

tulajdonságok megegyeznek a dolgozat elején tárgyalt személy helyzetére vonatkozó 

tulajdonságaival. Összehasonlítás 50.000 Euróra vonatkozik, azt feltételezve, hogy a 

hitelfelvételi periódus harminc év és mindkét bank esetén a kliens által fizetett előleg 0%. 

Teljes hiteldíj mutató alapján végzem az összehasonlítást, mert szerintem ez az egyik 

legfontosabb dolog, mert igy tudjuk valójában, hogy mennyibe is kerül nekünk a hitel, 

mert lehet sok esetben, hogy a kamatláb pl. alacsony egy hitelnél, azonban a 

hitelköltségei, a plussz költségeknek(pl. életbíztosítás,stb.) köszönhetően magasak. 

A következőkben egy táblázat segítségével szemléltetem a hitel jellemzőit, valamint 

felmerülő költségeit és természetesen a teljes hiteldíj mutatót, melyet a www.conso.ro 

internetes oldal segítségével szamítottam ki.(az összehasonlítás interneten elérhető 

hivatkozása: 

http://www.conso.ro/comparaCredite_imobiliare_ci3_613d6d16246619b3196d51aa93f6d

c32.html) 
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Bank OTP Bank  Y Bank
Termék megnevezése lakásvásárlási hitel lakásvásárlási hitel

Hitel kamatlába 9.49% 9.50%
Kamatláb tipusa változó változó

Kamatláb változása bank politikájának megfelelően bank politikájának megfelelően
Havi törl. részlet 420.1 EUR 445.4 EUR

DAE 11,34% 11,35% 
Visszatéritendő összeg 162612.3 EUR 165641.6 EUR

Hitel bírálati díj 150 RON 600 RON
Hitelnyújtási díj 2% 1.30%
Kezelési költség - 0.05% havonta

Min. korhatár 19 év 18 év
Türelmi idő - max.1 év

Min. jövedelem nincs feltüntetve

Min. előleg 0% 0%
Jövedelem max. terhelhetősége

Fedezet Ingatlan Ingatlan

0% és 70% között, a scooringnak 
megfelelően

52% és 65% között, a 
scooringnak megfelelően

Lejárat előtti törl.esetén fellépő 
díj

3% (első két évben), 2% (2 és 5év 
között), 1% (5. és 10. és 10.év 

között), 0% (10.év után) 

4,5% (első három évben); 3% 
(4.és 5.év között); 2,5% (6. és 
10év között); 2% (10év után)

350 RON/igénylő vagy 500 
RON/család

 

A fenti táblázatból kiderül, hogy alap esetben előnyösebb az OTP Banktól felvenni a 

lakásvásárlási hitelt, hisz az elején feltüntetett kamatlábak közt alig 1%os eltérés, a havi 

törlesztő részletben nem kis különbséget eredményez. A DAE összehasonlításban is 

látjuk, hogy eltérőek a hitellel járó költségek, az OTP esetében ez is előnyösebb, a DAE 

végső értéke is kissebb mint a konkurens bank által kínált lakásvásárlási hitelé. 

 

Összefoglalás 

Összefoglalásként kijelenthetem, hogy bármely hitelkonstrukciót is választunk, mindig 

legyünk figyelmesek a dolgozat során megemlített dolgokra. Ajánlott dolog felkeresni 

egy szakértő céget is, mert döntésünk hosszú távra vonatkozik, azonban vannak 

internetes oldalak is, melyen ezen költségek elkerülése érdekében hasznos információt 

szolgáltatnak számunkra.(ilyen pl. www.conso.ro, www.creditepentrulocuinte.ro, stb.) 
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Könyvészet ill. források 

Bevezető szövege(OTP Bank Románia, ill. OTP csoport romániai tagvállalatai): 

www.otpbank.ro 

Grafikonok, képek, táblázatok: www.conso.ro; www.creditepentrulocuinte.ro; 

www.bnr.ro; www.hitelmegoldasok.elerheto.hu; www.otpbank.ro 

Elméleti anyagrész:  

Könyvek: 

Bank és Pénzügyek, Pénzügyi Piacok, szerző:Meir Kohn, Ossiris kiadó, 1998 

Banktan, szerző: Dr.Huszti Ernő, Akadémiai Nyomda, 2002 

Banküzletek, szerző: Gellért Andor, Közgazdasási és Jogi könyvkiadó, 1992 

Internet: www.otpbank.ro 

              http://www.cotidianul.ro/finante_personale.html 

              www.conso.ro 

              www.pszaf.hu 

              www.creditepentrulocuinte.ro 

              www.creditori.ro 

              www.wall-street.ro 

              http://www.mimi.hu/gazdasag/refinanszirozasi_hitel.html 
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Melléklet 1. Munkáltatói jövedelem igazolás 
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 Melléklet 2. OTP Bank lakásv.hitel RON, CHF, EUR konkrét esetben  
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Melléklet 3. 

 
BUBOR 1M 

 
BUBOR 1M: Bankközi, a BNR által közölt hitelnyújtáskor használt átlag kamatláb 
1hónapos periódusra. Általában a bankokban használt hitelnyújtási kamatlábak 
magasabbak ennél az értéknél 
 
 

 
EURIBOR 1M 

 
EURIBOR 1M: az EURÓBAN nyújtott hitelek bankközi kamatlába 1hónapos periódusra
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LIBOR CHF 1M 

 
LIBOR CHF 1M: Bankközi CHF kamatláb, egy hónapos periódusra 
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