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A Koreai Fejlesztési Bankot (KDB) 1954-ben alapították. 
A bank 60 éves fennállása során Dél-Korea egyik 
legjelentősebb pénzügyi szolgáltatójának és a koreai 
gazdaság legfőbb támogatójának szerepét töltötte be.

A bank fő üzletágai jelenleg a vállalatfi nanszírozás és –
restrukturálás, befektetési banki szolgáltatások, nemzetközi 
– és projektfi nanszírozás, illetve pénzügyi tanácsadás.

2009-ben létrejött a KDB Pénzügyi Csoport, melynek 
a KDB Bank a vezető tagja.

A KDB globális hálózatának tagjai jelenleg világszerte 13 
országban vannak jelen.

A KDB Pénzügyi Csoport célja, hogy a világ 50 vezető, 
legbefolyásosabb pénzügyi csoportjának egyikévé váljon, 
a KDB Bank stratégiájának célja pedig, hogy erősítse az 
együttműködést különböző profi lú szervezeti egységei 
között és tovább bővítse hálózatát; a célterület Közép-
Ázsia, Közép-Kelet-Európa, valamint a MENA régió.

 KDB Bank mérlegfőösszege   KDB Bank’s Total Assets

2011 131.3 trillió KRW (88,9 milliárd EUR)  131.3 trillion KRW (88.9 billion EUR)
2010 118,2 trillió KRW (80,9 milliárd EUR)    118.2 trillion KRW (80.9 billion EUR)

 KDB Bank nettó bevétele   KDB Bank’s Net Income

2011 1.352,8 milliárd KRW (926,6 milliió EUR)  1,352.8 billion KRW (926.6 billion EUR) 
2010 1.329,9 milliárd KRW (910,.9 millió EUR)  1,329.9 billion KRW (910.9 billion EUR)
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The Korea Development Bank (KDB) was established in 1954 
in South Korea; the bank is considered as one of the most 
signifi cant fi nancial service providers and supporters of 
Korean economy in the last 60 years 

KDB Bank’s main business areas are corporate financing 
and restructuring, investment banking, international and 
project financing and financial consultation

In 2009, KDB Financial Group has been established by 
transforming into a fi nancial holding company; KDB Bank 
contributes to the Group’s prosperous business as its leader member

KDB’s global network operates in 13 countries across all 
continents

KDB Group’s vision is to be one of the 50 most infl uential 
fi nancial groups of the world. KDB Bank focuses on improving 
the synergy of its diª erent subsidiaries and representative 
o«  ces and aims to continually broaden its network; the main 
targeted areas are Central Asia, CEE and MENA regions. 

Bemutatkozik 
a KDB Pénzügyi Csoport és KDB Bank 
KDB Financial Group and KDB Bank in brief

KDB Pénzügyi Csoport
KDB Financial Group

KDB Bank
KDB Bank    

KDB Daewoo Értékpapír
KDB Daewoo Securities

KDB Eszközkezelő
KDB Asset Management

   
 
    

KDB Kockázati Tőketársaság
KDB Capital

KDB Infra
KDB Infra

Standard & Poor’s

A+
Fitch

 AA-
Moody’s

AA3
Hitelminősítések 2014
Credit Ratings 2014

KDB Bank Szöul - üzleti eredmények
Financial Highlights of KDB Bank Seoul

 KDB Bank mérlegfőösszege 
 KDB Bank’s Total Assets

 165,5 trillió KRW (114,82 milliárd EUR)
 165,5 trillion KRW (114,82 billion EUR)
 

KDB Bank nettó bevétele
KDB Bank’s Net Income

941,0 milliárd KRW (652,86 millió EUR)
941,0 billion KRW (652,86 million EUR)  
 

2012 2012

A szöuli KDB Bank és a Koreai Köztársaság is kizárólag ’A’ jelzésű hitelminősítésekkel 
rendelkezik, mely biztosítja ügyfeleink számára, hogy az egyik lehető legbiztonságosabb 
és legstabilabb magyarországi kereskedelmi bank szolgáltatásait veszi igénybe.

KDB Bank Seoul and The Republic of Korea have ‘A’ category credit ratings which ensures 
our clients that they enjoy the services of one of the most secure and stable commercial 
banks in Hungary.
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A KDB Bank Európa Zrt. története
History of KDB Bank Europe Ltd.

A KDB Bank jogelődje 1989-ben jelent meg 
a magyarországi bankpiacon

1991-ben megalakult az MHB-Daewoo Bank, a koreai-
magyar vegyesvállalat

2002-től az új anyabank a Koreai Fejlesztési Bank, 
a pénzintézet neve pedig KDB Bank (Magyarország) Zrt.-re 
változott

2013-ban a bank újabb névváltáson megy át az anyabank 
terjeszkedési terveinek megfelelően, amely az erősebb 
közép-kelet-európai jelenlétet tűzte ki célul: KDB Bank 
Európa Zrt. 

Ugyanebben az évben a KDB terjeszkedésbe kezdett, 
és új piacon mutatkozott be: a KDB Európa koordinálta 
a pozsonyi fi ók megnyitását, amelynek célja a koreai és 
helyi vállalatok, valamint egyéni ügyfelek aktív támogatása 
Szlovákiában

2014-ben a KDB 25. éve szolgálja a magyar ügyfeleket; 
a tervek között szerepel a további stabil és egészséges 
növekedés a piaci részesedés növelése, valamint 
a lakossági fi nanszírozás fejlesztése révén.

KDB Bank’s predecessor has introduced on 
the Hungarian market in 1989

In 1991, a Korean-Hungarian joint venture has been established 
under the name MHB-Daewoo Bank

In 2002, The Korea Development Bank took over the bank: 
KDB Bank (Hungary) Ltd.’s history has begun.

In 2013 the Bank underwent a name change to KDB Bank 
Europe in accordance with the parent Bank’s vision of stronger 
presence in Central-Eastern Europe 

In the same year KDB has widened its fi nancial territory and 
introduced in a new market, Slovakia: KDB Europe coordinated 
the opening of Slovakia Branch which aims to actively support 
Korean and local companies and individual clients in Slovakia

In 2014, KDB has been serving Hungarian clientele for 25 years; 
the plans cover further stable and sound growth by enlarging 
market share and focusing on retail banking market.
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A KDB Bank Európa Zrt. a Koreai Fejlesztési Bank 
leányvállalata. Működésünk során sikeresen alkalmazzuk 
anyabankunk támogatását, a globális pénzügyi piacon 
szerzett tapasztalatát. Univerzális kereskedelmi bankként 
pénzügyi megoldásokat ajánlunk vállalati ügyfelek és 
magánszemélyek számára. 

KDB Bank Europe Ltd. is a subsidiary of The Korea 
Development Bank. We enjoy the support and utilize 
the global financial expertise of our parent bank. As 
a universal commercial bank we provide fi nancial solutions 
to both corporate enterprises and individual clients.

KDB Bank Európa Zrt. – Globális szakértő a pénzügyekben
KDB Bank Europe Ltd. – Global expertise in fi nance  

Mérlegfőösszeg
Total assets
Saját tőke
Own equity
Adózás előtti eredmény
Profi t before tax
Mérleg szerinti eredmény
Balance sheet net profi t fi gure
ROA (Adózott eredmény / Összes eszköz)
ROA (Profi t after tax / Total assets)
ROE (Adózott eredmény / Saját tőke)
ROE (Profi t after tax / Own equity) 

139 844
24 765

1 017
758

0,6%
3,4%

138 593
25 841

1 323
979

0,78%
4,35%

161 011
26 306

496
395

0,27%
1,59%

177 187
28 313

2 917
1 778
1,11%

6,98%

229 193
28 861

1 091
565

0,27%
2,16%

2009 2010 2011

2012 2013
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ELNÖKI ÜZENET CEO’S MESSAGE
Az üzlet természete bizonyos tekintetben igen hasonlít 
a való életre. Életünk minden szakaszában más és más 
álmok, ambíciók születnek bennünk, legyünk akár tinédzser 
vagy húszas éveinkben, 40-50 évesen vagy akár 80 évesen, 
időskorban. Egy cég életében is hasonló állomásokat 
fedezhetünk fel; a KDB Bank Európa most 25 éve van jelen 
a magyar pénzügyi szektorban. 
Az ifjak álmai talán túl nagyratörőnek tűnhetnek az 
idősebbek szemszögéből, de mi, a KDB Bank Európa 
dolgozói cégünk minden egyes életszakaszát az álmainkból 
táplálkozó szenvedéllyel töltjük meg. 
Az álmaink szolgáltatják azt a dinamikus hajtóerőt, mely 
ma és holnap mozgat minket és irányít a jövő felé. Ezek 
az álmok inspirálnak, hogy mind több és több sikeres üzleti 
kapcsolatot építsünk Magyarországon, Szlovákiában és 
Európa más országaiban. Ifjúkorunk álmait a következő 
3 területen szeretnénk megvalósítani: 

Feltörekvő piacok

Számos fejlődő és feltörekvő piac található Európában 
és a MENA (Közép-Kelet és Észak-Afrika) régióban, 
melyek különböző profi lú cégei nyitottak és készen állnak 
dinamikus és kreatív üzleti kapcsolat alapítására a pénzügyi 
szektorral. Dél-koreai székhelyű anyabankunk mind 
határozottabb jelenléttel képviselteti magát világszerte, 
befolyása pénzügyi területével együtt évről évre 
folyamatosan növekszik. A mi célunk az, hogy támogassuk 
a közép-kelet-európai (és egyéb) régiós ügyfeleinket.

Jövedelmező ügyletek 
a kölcsönös bizalom és megbecsülés talaján

Alapelvünk, hogy ügyfeleink érdekeit tekintjük elsőrangú 
szempontnak, sajátjaink ez után következnek; így 
kívánunk számukra megfelelő szolgáltatást és méltányos 
bánásmódot biztosítani. Üzleti kapcsolataink ennek 
köszönhetően kölcsönös bizalmon és megbecsülésen 
alapulnak. Magasabb szintre emelhetjük az üzleti 
folyamatokat azáltal, hogy teljes körű pénzügyi szolgál-
tatásokat biztosítunk, főként nagyvállalatok számára 

– termékeink nagyrészt vállalatokat és magánszemélyeket 
céloznak meg. Partnereink, partnercégeink részére 
univerzális kereskedelmi banki szolgáltatásokat kínálunk, 
melyek tökéletes megoldást nyújtanak igényeikre, 
a prémium termékektől az olyan egyedi ajánlatokig, mint 
például a kedvezményes dolgozói számlacsomagok. 

A trend: univerzális szolgáltatások

Minden vállalatnak és magánszemélynek szüksége van 
a megfelelő, megbízható pénzügyi partnerre, amikor 
szembesül a bonyolult piaci környezet és a változó jogi 
szabályozás okozta nehézségekkel. Első lépésünk, hogy 
felmérjük, megismerjük ügyfeleink üzleti gondolkodását 
és szükségleteit. Ezután elkezdhetjük fejlesztését 
vagy támogatását, vagyis megteremtjük a számára 
megfelelő, egyedi pénzügyi megoldást, mely az adott 
üzlet erősségeire épít, és kiküszöböli a gyengeségek 
esetleges hatását, hogy ügyfelünknek semmilyen 
kockázattal ne kelljen szembenéznie. Határozott közép- és 

Business’s nature is very similar to real life in a certain 
aspect. In every stages of our life we have different 
emerging dreams and ambitions, whether we’re in teenage 
days or in 20’s, 40’s or 50’s, even 80’s or more. We can 
discover the same stages in a company’s life-history; KDB 
Bank Europe has 25-years presence now in the Hungarian 
fi nancial industry.
Youths’ dreams may not seem realistic from the viewpoint of 
a middle-aged man, but at KDB Bank Europe we fi ll every 
stages of our company’s life with the passion of dreams. 
Our dreams are powerful and dynamic engines which drive 
us today and tomorrow, towards the future. They inspire 
us to get involved in more and more satisfying business 
relationships in Hungary, Slovakia and other countries 
in Europe. As a youth dream, we focus on three aims.

Thriving markets

There are number of developing and thriving markets 
in Europe and MENA (Middle East and North Africa) 
region and businesses of various profi les which are ready 
and willing to execute dynamic and creative deals with 
the fi nancial sector. Our South-Korean-based parent 
company has stronger presence in the world year by 
year by expanding its fi nancial territory. We support the 
development of our clientele in CEE and other regions. 

Prosperous businesses with mutual trust and respect

Our principle is that we try to bring our clients’ interests 
into prominence rather than ours; this is how we do good 
service for them and treat them fairly. We develop business 
relationships founded on mutual trust and respect. 
We can lift up businesses to higher level by oª ering the full 
range of fi nancial services, especially for large corporate 
enterprises - though most of our original products and 
services are targeting individual clientele and businesses. 
We provide perfect universal commercial banking solutions 
for them from premium products to special oª ers like 
preferential account packages for the employees of our 
corporate partners.

The trend: universal fi nancing

Facing the complex market environment and always 
changing legal conditions, every business and individual 
clients need to fi nd proper and creditable partners. 
The fi rst step is to understand our clients’ business and 
requirements. Then we can improve, support or create 
a unique fi nancial solution which is founded on strengths 
and eliminate weaknesses in order to avoid any risk. We 
adapted our strong mid- and long term growth strategy 
for the European region, and support our clients’ ideas 
and visions until they become reality, beyond their 
expectations. 

   2



AZ ÁLMOK 
VALÓRA VÁLHATNAK

DREAMS 
MAY BECOME REALITY

Üdvözlettel,
Sincerely,

Roh Yung-Gi
Elnök-vezérigazgató
President & CEO

KDB Bank Európa Zrt.
KDB Bank Europe Ltd. 
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hosszú távú növekedési stratégiánkat az európai régió 
jellegzetességeihez adaptáltuk; támogatjuk az ügyfeleink 
üzleti ötleteit és terveit, mindaddig, míg meg nem 
valósulnak, akár előzetes elképzeléseiket is túlszárnyalva.

Bankunk ifjú felnőttkorába ért; 1989 óta működünk Európa 
szívében, a demokrácia születésével egy időben jelentünk 
meg a régióban. Bankunkban megbízható üzleti partnert 
talál, mely elkötelezetten, szünet nélkül lépést tart és 
hatékonyan alkalmazkodik pénzügyi igényeihez és segít 
érvényesíteni kedvező lehetőségeit. Üzleti gyakorlatunk 
hűen tükrözi azt a határokon átlépő, fi atalos szenvedélyt 
és kreatív gondolkodásmódot, mely erejét innovatív 
szellemiségből nyeri. 

Bankunk mindig arra fog törekedni, hogy jelentős hozzáadott 
értékkel rendelkező, egyedi üzleti lehetőségeket teremtsen 
termékei és szolgáltatásai által, melyek budapesti 
központunkban születnek, azonban lefedik mind a hazai, 
mind a nemzetközi piacot is. 

Operating in the heart of Europe since 1989, we became 
a young adult company, just as old as the democracy in the 
region. We are your reliable business partner, constantly 
committed to follow up and adapt to fi nancial needs 
and opportunities. Our practice refl ects our unbounded 
youthful passion and creative approach which gains its 
strength from dynamic and innovative spirit.

We always aim to create unique business possibilities of 
high value through our products and services based in 
Budapest, but covering both local and international market.
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150 121 HUF million

Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

127 925 (85%)
Lakossági hitelállomány
Retail loan volume

22 196 (15%)

2013
Nettó hitelállomány összesen

Total loan (net)

+40%
Vállalat hitelállomány növekedés 
Increase of corporate loan volume

+20%
Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

95 595 (77%)
Lakossági hitelállomány
Retail loan volume

27 645 (23%)

2010/20112011/20122012/2013

150 121 HUF million150 121 HUF million

Nettó hitelállomány összesenNettó hitelállomány összesen
Total loan (net)Total loan (net)

ÜZLETI
BESZÁMOLÓ
BusIness 
reVIeW

Növekedési pályán

A vállalati banki szektort övező piaci környezet mind 
több és több kihívást tartogat a közép-kelet-európai 
régió pénzügyi szereplői számára; ez jobbára olyan külső 
okokra vezethető vissza, mint a közelmúltban bevezetett 
kormányzati intézkedések, az egyre kiélezettebbé 
váló árazási verseny vagy a pénzintézetek likvidtőke-
konszolidálására vonatkozó követelmények. 

Bankunk azonban képes volt jelentős mértékben előrelépni 
a kedvezőtlen külső tényezők ellenére is: 2012-ben a 
vállalati hitelállományban 40%-os növekedést értünk el, 2013 
során pedig újabb 20%-os növekedést hajtottunk végre.

Vállalatfi nanszírozás

Vállalatfi nanszírozási üzletágunk hitelezési, kereskedelem-
finanszírozási és cash management szolgáltatásokat, 
valamint egyéb pénzügyi megoldásokat kínál a vállalati piac 
szereplőinek, különös tekintettel a következő prosperáló 
szektorokra:

Energiaszektor

Az ipari tevékenységekre vonatkozó és a strukturálás 
területén szerzett átfogó szakértelmünk birtokában teljes 
körű megoldásokat nyújtunk ügyfeleink számára, legyen 
szó stratégiai vagy alapkezeléssel kapcsolatos igényeikről. 
Bankunk nagy méretű, vegyes összetételű portfóliót 
kezel, melyet nagy részben a magyar TOP 100 vállalatok 
képviselői alkotnak, illetve a legnagyobb energiaszektorban 
működő pán-európai cégek. 

On the Path of Growth

The corporate banking sector’s environment in the Central 
and Eastern European (CEE) region is more and more 
challenging due to mainly external eff ects such as newly 
implemented government measures, more tensed price 
competition, consolidating liquidity position of the fi nancial 
institutions. 

Despite the challenging external environment, KDB Europe 
Ltd. could perform great leaps forward. In 2012 the Bank 
has achieved 40% growth on corporate loan volume. In 2013 
an additional 20% growth has been realized.

Corporate Financing

Corporate Finance provides lending, trade fi nancing, cash 
management and other fi nancial services to the corporate 
market with a focus on prosperous sectors:

Energy 

By combining our extensive industrial experience and 
expertise in structuring we create comprehensive solutions 
for our clients’ strategic and funding needs. Currently we 
manage a large, diversifi ed portfolio which includes mainly 
the TOP 100 Hungarian and the biggest Pan-European 
companies working in the energy sector. 
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Szindikált hitelezés

Bankunk aktívan közreműködik szindikált hitelezési 
ügyletekben, nem csupán Magyarországon, hanem további 
európai országokban is. A szindikált hitelek kihelyezése 
során ügyfeleink szolgálatába állítjuk működésünk 
során felhalmozott sokéves tapasztalatunkat, valamint 
kiterjedt, megbízható alapokon nyugvó nemzetközi 
kapcsolatrendszerünket. 
 
Treasury ügyletek

A Treasury aktív napi támogatást nyújt ügyfeleink számára; 
megadja a piaci árfolyamon alapuló átváltási árfolyamokat; 
ha vállalati vagy privát ügyfelünk nagy összegű betétet 
kíván lekötni, egyéni, kedvező kamatmértéket állapít meg. 
Megtakarítani kívánó ügyfeleinknek különböző befektetési 
lehetőségeket kínál, melyek közt szerepel a legtöbb 
biztonságos befektetési forma, pl. az állam által kibocsátott 
kötvények és értékpapírok.

Syndicated Loans

Our Corporate Banking Division actively participates in 
syndicated fi nancing transactions not only in Hungary but 
also in other European countries. We use our accumulated 
experience of many years and our wide, well-established 
international network to provide services through 
syndicated loans. 

Treasury Business 

Treasury is providing daily active support to the clients 
quoting market based exchange rates, In case a corporate 
or retail partner is interested in placing a fi xed term deposit 
in high amount, a special interest rate will be quoted to 
him. The investment opportunity is also oª ered for our 
clients’ savings, which embraces the most safe investments 
in Hungarian State Issued Discounted Treasury Bills and Bonds.

Megtakarítani kívánó ügyfeleinknek különböző befektetési 
lehetőségeket kínál, melyek közt szerepel a legtöbb 
biztonságos befektetési forma, pl. az állam által kibocsátott 

clients’ savings, which embraces the most safe investments 
in Hungarian State Issued Discounted Treasury Bills and Bonds.

Kockázatkezelés – a biztonságos ügyletek 
és kiszámítható nyereségesség alapja
Risk management – the base of secure 
deals and sound profi tability

Bankunk minden körülmények között megfelel a prudens 
működés elveinek annak érdekében, hogy bármilyen 
kockázati tényezőt a lehető legalacsonyabb szinten 
tartsunk. A kockázatkezelés alapelvei a tőkemegfelelés, 
az elérhető legbiztonságosabb bankműködés, illetve 
versenyképességünk növelésének lehetőségét szolgálják.  

Bankunk sikeres üzleti kapcsolatok létesítésére törekszik 
megbízható elbírálási módszer és a kölcsönös haszon 
igénye által vezérelve. Legfőbb célunk a jó minőségű 
lakossági és vállalati portfólió párhuzamos, folyamatos, 
kiegyensúlyozott növelése. A KDB és ügyfelei üzleti 
kapcsolatának jövedelmezősége nagy mértékben függ 
a bank likviditás-, profi tabilitás- és kockázatkezelésének 
sikerességén. 

Szervezeti felépítésünket is annak érdekében alakítottuk ki, 
hogy jól funkcionáló, teljes körű kockázatkezelést tudjunk 
végrehajtani, ennek alapja pedig a hatékony kommunikáció 
és a prudens döntéshozatali folyamat.

Elkötelezetten és aktívan reagálunk a mindenkori jogi 
szabályozás változásaira. A bankunkban folytatott 
vizsgálatok során a pénzügyi felügyelő szervek (Magyar 
Nemzeti Bank) szerint is a követelményeknek megfelelő és 
prudens banki tevékenységet folytatunk.

KDB Bank always complies with the prudential regulations 
in order to keep any potential risk on the possibly lowest 
level. The principles used at risk management are serving 
requirements of capital adequacy, the possibly safest 
operation of the bank and the ability to increase our 
competitiveness.

Our Bank aims to establish successful business 
relationships by oª ering fair treatment and expecting 
mutual benefi ts. Our main goal is the parallel, consistent, 
well-balanced growth of good-quality retail and corporate 
portfolio. KDB’s and its clients’ prosperity depends on the 
successful management of liquidity, profi tability and risk as well.

KDB Europe’s organizational structure has been developed 
in order to achieve well-functioning, comprehensive risk 
management based on eª ective communication and 
prudent decision-making process. 

We are engaged in actively responding to all regulations. 
The examinations by the authority (Hungarian Central 
Bank) are closing with the result that our Bank meets the 
requirements and lead prudent banking operation. 
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ÚJ VISA chip kártyák 

A KDB chip kártyák kibocsátásával 2013-ban technológiai újítást 
vezettünk be a bankkártya-használatban. Az új, naprakész 
technológiai háttér alkalmazása jelentős előnyöket biztosít az 
ügyfeleink számára, a korábbiakhoz képest még biztonságosabb 
és gyorsabb pénzügyi tranzakciók végrehajtását teszi lehetővé. 
A kártyák megújult dizájnnal rendelkeznek, melyeket bankunk egy 
fi atal tehetségeket ösztönző művészeti program során választott ki.  
Prémium kategóriás termékünk a KDB VISA Gold kártya, mely 
többek között olyan exkluzív szolgáltatásokat kínál ügyfeleinknek, 
mint az ingyenes utas- és poggyászbiztosítás.

Megújult weboldal és NetBank szolgáltatás

2013-ban a KDB Európa intenzív fejlesztést hajtott végre 
elektronikus csatornáin is. Ügyfeleink kényelmét szem előtt tartva 
teljes mértékben megújítottuk a KDB hivatalos weboldalának 
struktúráját és kinézetét. Az új, felhasználóbarát felület lehetővé 
teszi, hogy ügyfeleink gyorsabban és hatékonyabban juthassanak 
hozzá bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatos információhoz. 
A KDB hálózatbővítéséhez kapcsolódva – a Szlovák fi ók nyitásával 
összhangban – létrehoztuk szlovák nyelvű honlapunkat is.

2013-ban elektronikus banki szolgáltatásainkat is fejlesztettük: 
a KDB NetBank elérhetővé vált szlovák nyelven is, hogy új
ügyfélkörünk számára könnyebbé tegyük a hozzáférést 
pénzügyeik napi online intézéséhez.

2014-es terveink: 
a lakossági fi nanszírozás bővítése

Univerzális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó bankként célunk, 
hogy stabil növekedést érjünk el minden üzleti szegmensben. 
Ezért tervezzük 2014-ben - vállalatfi nanszírozási tevékenységünk 
mellett - pozíciónk erősítését és versenyképességünk növelését 
a lakossági banki szolgáltatások, elsősorban a hitelezés terén is. 
Több lakossági ügyfélkört célzó termékkel – hiteltermékekkel 
és betétekkel – jelenünk meg a piacon és egyszerű, kedvező 
megoldásokat alakítunk ki, hogy megerősítsük jelenlegi ügyfeleink 
bizalmát és új, hűséges ügyfélkört építsünk. 2014-ben megújítjuk 
működésünket, hogy maximalizálhassuk lakossági értékesítési 
kapacitásunkat, melyet továbbfejlesztett fi óki ügyfélszolgálat 
és elektronikus banki csatornák támogatnak.

New VISA chip cards

In 2013 we have launched new technology in bankcard usage by 
introducing KDB chip cards. The improved, up-to-date technology 
brings remarkable benefi ts to our clients: using chip cards enables 
even more secure and faster access to money. The cards have 
renewed design which has been chosen in a social responsibility 
program to support young, talented artists initiated by KDB Bank. 
As premium product we oª er KDB VISA Gold card to customers 
who would like to enjoy exclusive services like free luggage and 
travel insurance.

New website & NetBank service

In 2013 KDB Europe has extensively developed its electronic channels. 
For the sake of our customers’ convenience, we completely 
renewed the design and structure of the official KDB Europe 
website. The brand-new, user-friendly surface makes the 
customers possible to get any important information on our 
product and services faster and more eª ectively. Related to KDB’s 
network development - opening of Slovakia Branch -, we created 
the Slovakian webpage as well.

In 2013 KDB’s electronic banking services have been continually 
improved: KDB NetBank services have become available in Slovak 
language to make easier to access and carry out every-day online 
banking solutions for a new range of our customers.

2014 plans: 
strengthen in retail banking

As a bank of universal fi nancial services we aim to reach stable 
growth across all business segments. Besides our extensive 
corporate banking activity, we plan to strengthen our position 
and competitiveness in retail banking in 2014, especially by 
housing loans. We will increase the range of retail products - 
loans and deposits - and create simple, benefi cial solutions to 
build customer trust and retain new faithful individual customers. 
In 2014 we revitalize our operation to maximize retail banking 
sales capacity by improved customer service at branches and 
we continually improve ways to serve customers with electronic 
channels.

TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
PRODUCTS AND SERVICES
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HUF and foreign-exchange based 
deposit products
Account management for Corporate 
Clients and Other Organizations
KDB NetBank, Internet based banking 
service 24 hours a day 
 

Deviza- és forintbetétek

Számlavezetés vállalatok és egyéb 
szervezetek részére

KDB NetBank: internetbank 
a nap 24 órájában 
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• Deviza- és forintbetétek

• Állampapírok

• Számlavezetés magánszemélyek részére

• Számlavezetés vállalatok és egyéb szervezetek részére 
•  Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfi nanszírozás
  (forint- és devizaalapú)
•  Projektfi nanszírozás (kölcsön)
•  Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai
   partnercégek részére az együttműködés
  megerősítése érdekében 
•  Kedvezményes dolgozói számlacsomagok
  partnerszervezetek alkalmazottai részére
•  Faktoring és forfetírozás 
•  Készpénzgazdálkodás és Treasury szolgáltatások
•  Vállalati hitelkeret
•  Kereskedelem-fi nanszírozás

• Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret

• Forint jelzáloghitelek

• VISA bankkártyák

• Home banking szolgáltatások
•  KDB NetBank: internetbank a nap 24 órájában
•  Electra PC Midi és Max szoftveralapú
  online banki szolgáltatás vállalatok számára

•  Telefonos ügyfélszolgálat 

• 0-24 ATM szolgáltatások

• Foreign-exchange and HUF based deposit products

• Treasury Bonds

• Account management for private persons

• Account management for Corporate Clients 
 and Other Organizations
•  Short, mid- and long term corporate fi nancing 
  (HUF and foreign-exchange based)
•  Project fi nancing (loan) 
•  Preferential account package for strategic 
  partners to strengthen  co-operation
•  Employees Account package for partner organizations
•  Factoring and Forfeiting
•  Cash management and Treasury services
•  Overdraft for corporate clients
•  Trade fi nancing

• Overdraft

• Mortgage lending (HUF based)

• VISA bankcards

• Home banking solutions
•  KDB NetBank, Internet based banking service 
  24 hours a day
•  Electra PC Midi and Max software based online banking
  service for corporate entities   
•  Call Center

• 7/24 ATM service



2012 2013

1.   Pénzeszközök 7 842 54 262 1.  Cash

2.  Állampapírok 11 571 9 786 2.  Government  bonds

  a. forgatási célú 11 524 9 763   a. held for trading

  b. befektetési célú 47 23   b. for investment purposes

2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3 4 2/A.  Valuation di°erence of bonds

3.   Hitelintézetekkel szembeni követelések 42 171 41 344 3.   Receivables from financial institutions

  a. látraszóló 0 0   a. at sight

  b. egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 42 170 40 460   b. other receivables from financial services

   ba. éven belüli lejáratú 28 867 35 991    ba. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

     MNB-vel szemben 1 300 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

   bb. éven túli lejáratú 13 303 4 469    bb. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

     MNB-vel szemben 0 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

  c. befektetési szolgáltatásból 1 884   c. from investment services

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 3/A. Valuation di°erence of receivables from financial institutions

4. Ügyfelekkel szembeni követelések 110 274 120 803 4. Receivables from customers

  a. pénzügyi szolgáltatásból 110 274 120 803   a. from financial services

   aa. éven belüli lejáratú 27 179 26 872    aa. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

   ab. éven túli lejáratú 83 095 93 931    ab. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 14     to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

  b. befektetési szolgáltatásból 0 0   b. from investment services

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

   ba. tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0    ba. receivables from stock exchange investment services

   bb. tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0    bb. receivables from OTC investment services

   bc. befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés 0 0    bc. receivables from customers from investment services

   bd. elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0    bd. receivables from clearing houses

   be. egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 0    be. receivables from other investment services

4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 4/A. Valuation di°erence of receivables from customers

5.   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 1 0 5. Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

  a. helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok 0 0   a. securities issued by the local governments

   aa. forgatási célú 0 0    aa. held for trading

   ab. befektetési célú 0 0    ab. for investment purposes

  b. más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 1 0   b. securities issued by other borrowers

   ba. forgatási célú 0 0    ba. held for trading

    ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by other associated enterprises

      visszavásárolt saját kibocsátású 0 0     repurchased own issued

   bb. befektetési célú 1 0    bb. for investment purposes

    ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by other associated enterprises

5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 0 0 5/A. Valuation di°erence of bonds and other capital related income-yielding negiotable securities

6.   Részvények és más változó hozamú értékpapírok 1 140 1 127 6. Shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

  a. részvények, részesedések forgatási célra 1 140 1 127   a. Shares and participations for trading

   ebből: kapcsolt válallkozás által kibocsátott 0 0     issued by a«liated enterprises

       egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by other associated enterprises

  b. változó hozamú értékpapírok 0 0   b. Non-capital related fluctuating yielding securities

   ba. forgatási célú 0 0    ba. held for trading

   bb. befektetési célú 0 0    bb. for investment purposes

6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 75 1 6/A. Valuation di°erence of shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

7.   Részvények, részesedések befektetési célra 32 32 7.  Shares and participations for investment purposes

  a. részvények, részesedések befektetési célra 32 32   a. shares and participations for investment purposes

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

  b. befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0   b. value adjustment of shares and participations for investment purposes

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 0 0 7/A. Valuation di°erence of shares and participations for investment purposes

8.   Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 8. Shares and participations in a³liated companies

  a. részvények, részesedések befektetési célra 0 0   a. shares and participations for investment purposes

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

  b. befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 0   b. value adjustment of shares and participations for investment purposes

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

  c. tőkekonszolidációs különbözet 0 0   c. Equity consolidation diªerence

   leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 0 0    subsidiaries, joint venture

   társult vállalkozásból 0 0    a«liated companies

9.  Immateriális javak 78 53 9. Intangible assets

  a. immateriális javak 78 53   a. intangible assets

  b. immateriális javak értékhelyesbítése 0 0   b. value adjustment of intangible assets

10. Tárgyi eszközök 437 486 10. Tangible assets

  a. pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 419 485   a. tangible assets serving the activities of financial institutions

   aa. ingatlanok 325 387    aa. real estate

   ab. műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 82 98    ab. technical equipment, machinery and vehicles

   ac. beruházások 12 0    ac. construction-in-progress

   ad. beruházásra adott előlegek 0 0    ad. prepayments on construction-in-progress

  b. nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 18 1   b. tangible assets serving the non-financialactivities

   ba. ingatlanok 0 0    ba. real estate

   bb. műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 18 1    bb. technical equipment, machinery and vehicles

   bc. beruházások 0 0    bc. construction-in-progress

   bd. beruházásra adott elűlegek 0 0    bd. prepayments on construction-in-progress

  c. tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0   c. value adjustment of tangible assets

  Millió Ft             Million HUFESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) / ASSETS 

Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2013. december 31-én végződő évre 
Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2013
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Millió Ft             Million HUFFORRÁSOK (PASSZÍVÁK) / LIABILITIES 

11. Saját részvények 0 0 11. Own shares

12. Egyéb eszközök 756 389 12. Other assets

  a. készletek 26 31   a. inventories

  b. egyéb követelések 730 358   b. other receivables

  c. konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés 0 0   c. Receivables from consolidated TAX

12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 0 0 12/A. Valuation di°erence of other assets

12/B.  Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 1 935 114 12/B. Positive valuation di°erence of derivative deals

13.   Aktív időbeli elhatárolások 872 792 13. Prepayments

  a. bevételek aktív időbeli elhatárolása 821 707   a. accrued income

  b. költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 51 85   b. prepaid expenses

  c. halasztott ráfordítások 0 0   c. other deªered expenses

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 177 187 229 193  TOTAL ASSETS

  ebből:  FORGÓESZKÖZÖK 77 309 129 288   of which:    CURRENT ASSETS

    BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 99 006 99 113              NON-CURRENT ASSETS

 Mérlegen kívüli tételek  Oª-balance items

 Függővé tett kamatok 3 132 3 121  Pending interests

 Jövőbeni követelések 90 618 80 853  Pending receivables

2012 2013

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 86 275 119 230 1. Liabilities to financial institutions

  a. látraszóló 0 0   a. at sight

  b. meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 86 275 119 230   b. liabilities deposited for a set period of time

   ba. éven belüli lejáratú 57 886 78 740    ba. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 6 628 15 097     of which: to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

     MNB-vel szemben  0 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

   bb. éven túli lejáratú 28 389 40 490    bb. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 26 512 38 821     of which: to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

     MNB-vel szemben 0 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

  c. befektetési szolgáltatásból 0 0   c. liabilities from investmentservices

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

          egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

          elszámolóházzal szemben  0 0    to clearing houses

1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 1/A. Valuation di°erence of liabilities to financial institutions

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 55 584 77 033 2.  Liabilities to customers

  a. takarékbetétek 0 0   a. savings deposits

   aa. látraszóló 0 0    at sight

   ab. éven belüli lejáratú 0 0    within one year

   ac. éven túli lejáratú 0 0    over one year

  b. egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 55 584 77 033   b. other liabilities from financial services

   ba. látraszóló 22 167 30 677    ba. at sight

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

   bb. éven belüli lejáratú 33 407 46 295    bb. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

   bc. éven túli lejáratú 10 61    bc. over one year

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0     to other associated enterprises

  c. befektetési szolgáltatásból 0 0   c. from investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

          egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

   ca. tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0    ca. receivables from stock exchange investment services

   cb. tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0    cb. receivables from OTC investment services

   cc.  befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0 0    cc. receivables from customers from investment services

   cd. elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 0 0    cd. receivables from clearing houses

   ce. egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0    ce. receivables from other investment services

2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 2/A. Valuation di°erence of liabilities to customers

3.  Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 3.  Liabilities from issued bonds and other interest-bearing negotiable securities

  a. kibocsátott kötvények 0 0   a. bonds

   aa. éven belüli lejáratú 0 0    within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

   ab. éven túli lejáratú 0 0    over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

  b. kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0   b. other securities

   ba. éven belüli lejáratú 0 0    within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

   bb. éven túli lejáratú 0 0    over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben  0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

  c. számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem  
   minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok

0 0
  c. documents representing credit relationship which are not securities  
   in the Law of Securities but handled as security in the accounting

   ca. éven belüli lejáratú 0 0    within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

   cb. éven túli lejáratú 0 0    over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

4. Egyéb kötelezettségek 312 358 4.  Other liabilities

  a. éven belüli lejáratú 312 358   a. within one year

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

          egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

          szövetkezeti formában működő hitelinzézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0    other financial contribution of members
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2012 2013

1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 9 405 7 711 1. Interest and other similar income

  a. rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó)  
   kamatbevételek

1 114 505   a. interest income from fix interest rate securities

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

  b. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 8 291 7 206   b. other interest income

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 1 397 795    of which: from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 762 2 440 2. Interest expense and other similar expense

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak  1 164  954    of which: to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

 KAMATKÜLÖNBÖZET 5 643 5 271  NET INTEREST INCOME

3.  Bevételek értékpapírokból 14 14 3.  Dividend received

  a. bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0   a. income from shares and participants for trading purposes

  b. bevételek társult vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0   b. income from participants in a«liated enterprises

  c. bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) 14 14   c. income from other participants

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 1 650 2 307 4.  Commission and fee income

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 1 650 2 307   a. from other financial services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

  b. befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 0 0   b. from investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 310 399 5. Comission and fee expense

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 307 396   a. from other financial services

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0    to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

  b. befektetési szolgáltatások ráfordításaiból  
   (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)

3 3   b. from investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0    to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

Millió Ft             Million HUF

  b. éven túli lejáratú 0 0   b. over one year

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to a«liated enterprises

          egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

  c. konszolidálásból adódó (számított) társasági adókötelezettség 0 0   c. calculated corporate tax obligation from consolidation

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 3 356 1 009 4/A. Negative valuation di°erence of derivative deals

5. Passzív időbeli elhatárolások 1 137 489 5.  Accrued expenses

  a. bevételek passzív időbeli elhatárolása 640 0   a. deªered income

  b. költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 497 489   b. accrued expenses

  c. halasztott bevételek 0 0   c. other deªered income

6. Céltartalékok 1 56 6. Provisions

  a. céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0   a. provision for pension and severance payment

  b. kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 0 0   b. provision fro contingent and future liabilities

  c. általános kockázati céltartalék 0 0   c. general risk provisions

  d. egyéb céltartalék 1 56   d. other provisions

7. Hátrasorolt kötelezettségek 2 209 2 157 7. Subordinated liabilities

  a. alárendelt kölcsöntőke 2 209 2 157   a. subordinated loan

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 2 209 2 157    of which: to a«liated enterprises

          egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

           leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 0 0    subsidiaries, joint venture

  b. szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0   b. other financial contribution of members

  c. egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 0   c. other subordinated liabilities 

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben  0 0    to a«liated enterprises

          egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0    to other associated enterprises

8. Jegyzett tőke 15 340 15 340 8. Share capital

   ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0  repurchased own shares at face value

9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 9. Unpaid share capital 

10. Tőketartalék 42 42 10. Capital reserve

  a. a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 0 0   a. share premium

  b. egyéb 42 42   b. other

11.  Általános tartalék 938 995 11. General reserve

12. Eredménytartalék 10 106 11 881 12. Retained earnings

13. Lekötött tartalék 0 0 13. Tried-up reserve 

14. Értékelési tartalék 75 1 14. Revaluation reserve

  a. értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0   a. revaluation reserve of value adjustment

  b. valós értékelés értékelési tartaléka 75 1   b. revaluation reserve of fair valuation

15. Mérleg szerinti eredmény 1 778 565 15. Balance sheet net profit (loss)

16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása 34 37 16. Changes in equity of associated enterprises or other associated enterprises

17.  Konszolidáció miatti változások 0 0 17. Changes from the consolidation

18.  Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 0 0 18. Shares of other owners

 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 177 187 229 193  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

  Ebből:  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 118 265 157 568   of which:   SHORT TERM LIABILITIES

     HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 30 607 42 707          LONG TERM LIABILITIES

     SAJÁT TŐKE 28 313 28 861       EQUITY

 Mérlegen kívüli tételek  Oª-balance items

 Függő kötelezettségek 12 805 15 725  Contingent liabilities

 Jövőbeni kötelezettségek 89 684 78 135  Future liabilities

Konszolidált eredménykimutatás (MSZSZ) a 2013. december 31-én végződő évre 
Consolidated Profit & Loss Statement (HAS) as at 31 December 2013
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6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 606 58 6.  Net income of financial services

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 836 4 389   a. from the income of other financial services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

      értékelési különbözet 5 0    valuation diªerence

  b. egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 1 739 4 524   b. from the expenses of other financial services

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0    to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

      értékelési különbözet 2 0    valuation diªerence

  c. befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 8 230 3 623   c. from the income of investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

      forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 0 0    reversal of loss in value of securities for trading purposes

      értékelési különbözet 8 040 3 471    valuation diªerence

  d. befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 6 721 3 430   d. from the expenses of investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0    to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

      forgatási célú értékpapírok értékvesztése 0 0    loss in value of securities for trading purposes

      értékelési különbözet 6 688 2 944    valuation diªerence

7.  Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 92 2 043 7.  Non-financial income

  a. nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 34 1 889   a. income from non-financial and investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    of which: from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

  b. egyéb bevételek 58 154   b. other income

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

      készletek értékvesztésének a visszaírása 0 0    reversal of loss in value of inventories

   ba. adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő- konszolidációs különbözet 0 0    

8. Általános igazgatási költségek 2 805 2 893 8.  General administration expenses

  a.  személyi jellegű ráfordítások 1 940 1 992   a. payroll and related expenditure

   aa. bérköltség 1 438 1 478    aa. salaries and wages

   ab. személyi jellegű egyéb kifizetések 140 145    ab. other payroll related costs

          ebből: társadalombiztosítási költségek 0 0     cost of social securities

             nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0     pension related costs

   ac. bérjárulékok 362 369    ac. payroll related contributions

         ebből: társadalombiztosítási költségek 333 307     of which: cost of social securities

            nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0     pension related costs

  b. egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) 865 901   b. other administrative eypenditures

9. Értékcsökkenési leírás 125 120 9.  Depreciation and Amortisation

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 2 536 3 183 10. Non-financial expenses

  a. nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 47 1 863   a. expenditures of non-financial and investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0    to a«liated enterprises

     egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

  b. egyéb ráfordítások 2 489 1 320   b. other expenditures

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

      készletek értékvesztésének a visszaírása 0 0    reversal of loss in value of inventories

   ba. adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő- konszolidációs különbözet 0 0    diªerence from consolidation

11.  Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő  
 és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 1 264 2 409 11.  Allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

  a. értékvesztés követelések után 1 264 2 353   a. allowance of receivables

  b. kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 0 56   b. provision on contingent and future liabilities

12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő 
 és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 1 786 373 12. Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

  a. értékvesztés visszaírása követelések után 1 774 373   a. reversal of allowance of receivables

  b. kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12 0   b. reversal of provision on contingent and future liabilities

12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0 12/A. Di°erence between the recording and reversal of General Risk reserve

13.  Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,  
 kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények,  
 részesedések után

3 0
13. Impairment of securities and shares

14.   Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,  
 kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények,  
 részesedések után

169 0
14.  Reversal of impairment of securities and shares

15.   Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 2 917 1 062 15.  Net income (loss) before extraordinary activities

  ebből:  PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 2 930 1 036   of which:  NET INCOME (LOSS) OF FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES

    NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE -13 26         NET INCOME (LOSS) OF NON-FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES

16.  Rendkívüli bevételek 0 29 16.  Extraordinary income

17.   Rendkívüli ráfordítások 0 0 17.  Extraordinary expense

18.  Rendkívüli eredmény 0 29 18.  Net income (loss) on extraordinary activities

19.  Adózás előtti eredmény 2 917 1 091 19.  Net income (loss) before income tax

20.   Adófizetési kötelezettség 942 469 20.  Income tax

21.   Adózott eredmény 1 975 622 21.  Net income (loss)

22.   Általános tartalékképzés, felhasználás 197 57 22.  General reserves

23.   Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 23.  Dividend approved

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0  to a«liated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0  to other associated enterprises

24. Mérleg szerinti eredmény 1778 565 24.  Balance sheet net profit (loss) figure



2012 2013

Kamatbevételek 9 405 7 711 Interest incomes

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 2 481 6 673 Incomes of other financial services (except the reversal of the loss in value of securities)

Egyéb bevételek (céltartalék- felhasználás és céltartalék- többlet visszavezetésének  
és készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével)

58 1 968
Other incomes (except the use of provision, release of provision  surplus, reversal of loss in value of 
inventories and reversal of extraordinary deprecation)

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 190 151 Incomes of investment services ( except the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 34 75 Incomes of non-financial and non-investment services

Osztalékbevétel 14 14 Dividend income

Rendkívüli bevétel 0 29 Extraordinary income

Kamatráfordítások -3 762 -2 440 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés kivételével) -2 044 -4 920 Expenses  of other financial services (except the reversal of the loss in value of securities)

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés valamint terven  
felüli leírás kivételével)

-2 489 -1 320
Otherexpenses (except the provision making, loss in value generation of inventories and  
extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével) -36 -489 Expenditures of investment services (except the the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai -47 -1 863 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -2 805 -2 893 General administration costs

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség összegét) 0 0 Extraordinary expenditures (except the amount of the current year corporate income tax liability

Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség -942 -469 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék 0 0 Paid dividend

MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS 57 2 227 CASH-FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

Kötelezettségek állományváltozása 16 574 54 453 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -14 155 -11 309 Changes in receivables

Készlet állományváltozása -13 -5 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 445 1 781 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 1 333 18 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása -12 -12 Changes in construction in progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása -56 -3 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása
-103 -162

Changes in tangible assets  
(except the construction in progress and the advance payment for construction in progress)

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása 75 80 Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 360 -648 Changes in accruals

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Share issue on selling price

Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Definitively received cash in accordance with law

Jogszabály alapján véglegesen adott pénzeszközök Definitively given cash in accordance with law

Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nominal value of withdrawn own share, property note

Eredménytartalék változás konszolidálás miatt Change of retained earnings from consolidation

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS 4 505 46 420 NET CASH-FLOW

ebből:

- készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása 961 -845 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash and checks)

- számlapénz (az MNB-nél elhelyezett. Ft-ban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, éven 
belüli lejáratú betétszámlák és más hitelintézetnél Ft-ban vezetett pénzforgalmi betétszámla) 
állományváltozása

3 544 47 265
Change in deposit (HUF and foreign currency bank deposit at MNB deposit accounts  
with less than a year maturity, accounts in HUF at other credit institutions)

Nyitó pénzeszköz-állomány 3 337 7 842 Opening cash balance

Záró pénzeszköz-állomány 7 842 54 262 Closing cash balance

Változás 4 505 46 420 Change of cash balance

2012 2013

Konszolidált adózás előtti eredmény 2 917 1 091 Consolidated profit before tax

Társasági adófizetési kötelezettség 942 469 Payable tax

Adózás utáni nyereség 1 975 622 Profit after tax

Mérleg szerinti eredmény 1 778 565 Balance sheet net profit (loss) figure

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózás előtti eredmény 16.46 4.76 Profit before tax per million HUF of average Total assets

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózott eredmény 11.15 2.71 Profit after tax per million HUF of average Total assets

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke 10.30% 3.78% Profit before tax / Own equity

ROE (Adózott eredmény / Saját tőke) 6.98% 2.16% ROE (Profit after tax / Own equity)

ROA (Adózott eredény / Összes eszköz) 1.11% 0.27% ROA (Profit after tax / Total assets)

Millió Ft             Million HUF

Millió Ft             Million HUF

Konszolidált Cash-Flow kimutatás (MSZSZ) a 2013. december 31-én végződő évre 
Consolidated Cash-Flow (HAS) as at 31 December 2013

Üzleti eredmények 
Financial summary
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2012 2013

Kamatbevételek 9 405 7 711 Interest incomes

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 2 481 6 673 Incomes of other financial services (except the reversal of the loss in value of securities)

Egyéb bevételek (céltartalék- felhasználás és céltartalék- többlet visszavezetésének  
és készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével)

58 1 968
Other incomes (except the use of provision, release of provision  surplus, reversal of loss in value of 
inventories and reversal of extraordinary deprecation)

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 190 151 Incomes of investment services ( except the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 34 75 Incomes of non-financial and non-investment services

Osztalékbevétel 14 14 Dividend income

Rendkívüli bevétel 0 29 Extraordinary income

Kamatráfordítások -3 762 -2 440 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés kivételével) -2 044 -4 920 Expenses  of other financial services (except the reversal of the loss in value of securities)

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés valamint terven  
felüli leírás kivételével)

-2 489 -1 320
Otherexpenses (except the provision making, loss in value generation of inventories and  
extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével) -36 -489 Expenditures of investment services (except the the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai -47 -1 863 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -2 805 -2 893 General administration costs

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség összegét) 0 0 Extraordinary expenditures (except the amount of the current year corporate income tax liability

Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség -942 -469 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék 0 0 Paid dividend

MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS 57 2 227 CASH-FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

Kötelezettségek állományváltozása 16 574 54 453 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -14 155 -11 309 Changes in receivables

Készlet állományváltozása -13 -5 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 445 1 781 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 1 333 18 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása -12 -12 Changes in construction in progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása -56 -3 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása
-103 -162

Changes in tangible assets  
(except the construction in progress and the advance payment for construction in progress)

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása 75 80 Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 360 -648 Changes in accruals

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Share issue on selling price

Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Definitively received cash in accordance with law

Jogszabály alapján véglegesen adott pénzeszközök Definitively given cash in accordance with law

Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nominal value of withdrawn own share, property note

Eredménytartalék változás konszolidálás miatt Change of retained earnings from consolidation

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS 4 505 46 420 NET CASH-FLOW

ebből:

- készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása 961 -845 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash and checks)

- számlapénz (az MNB-nél elhelyezett. Ft-ban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, éven 
belüli lejáratú betétszámlák és más hitelintézetnél Ft-ban vezetett pénzforgalmi betétszámla) 
állományváltozása

3 544 47 265
Change in deposit (HUF and foreign currency bank deposit at MNB deposit accounts  
with less than a year maturity, accounts in HUF at other credit institutions)

Nyitó pénzeszköz-állomány 3 337 7 842 Opening cash balance

Záró pénzeszköz-állomány 7 842 54 262 Closing cash balance

Változás 4 505 46 420 Change of cash balance

2012 2013

Konszolidált adózás előtti eredmény 2 917 1 091 Consolidated profit before tax

Társasági adófizetési kötelezettség 942 469 Payable tax

Adózás utáni nyereség 1 975 622 Profit after tax

Mérleg szerinti eredmény 1 778 565 Balance sheet net profit (loss) figure

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózás előtti eredmény 16.46 4.76 Profit before tax per million HUF of average Total assets

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózott eredmény 11.15 2.71 Profit after tax per million HUF of average Total assets

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke 10.30% 3.78% Profit before tax / Own equity

ROE (Adózott eredmény / Saját tőke) 6.98% 2.16% ROE (Profit after tax / Own equity)

ROA (Adózott eredény / Összes eszköz) 1.11% 0.27% ROA (Profit after tax / Total assets)



Fiókok
Branches

KDB Központi fi ók 
 KDB Bank Head O³  ce
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel. / Phone: (1) 374-9700, -9900
Fax: (1) 328-5454

Budapesten
In Budapest

Astoria fi ók 
 Astoria Branch
H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Tel. / Phone : (1) 374-9787, -9789
Fax: (1) 328-5420

Bartók fi ók
 Bartók Branch
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Tel. / Phone: (1) 464-7900
Fax: (1) 328-5426

Kőbányai fi ók
 Kőbánya Cash Point
H-1101 Budapest, Kőbányai út 49. 
Tel. / Phone: (1) 323-3558
Fax: (1) 328-5428

Orczy fi ók
 Orczy Branch
H-1086 Budapest, Dobozi utca 49-53.
Tel. / Phone: (1) 323-3554
Fax: (1) 328-5424

Pesterzsébeti fi ók 
 Pesterzsébet Branch
H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A
Tel. / Phone: (1) 421-4083, -4084, -4085
Fax: (1) 328-5421

Váci utcai fi ók
 Váci Street Branch
H-1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. / Phone: (1) 374–9469
Fax: (1) 328-5422

HÁLÓZAT
NETWORK

Pozsonyi fi ók
Bratislava Branch 

KDB Központi fi ók

Kőbányai fi ók
Astoria fi ók 

Orczy fi ók

Pesterzsébeti fi ók 

Bartók fi ók

Váci utcai fi ók

16



Külföldön
Abroad

Szlovák fi ók 
 Slovakia Branch
Obchodna 2., 811 06, Pozsony
Tel. / Phone: (421) 23211-6880
Fax: (421) 23211-6899

Nyitva tartás
Business hours

Hétfő-csütörtök 
Monday-Thursday
8:30-16:30
Péntek Friday
8:30-15:30

Váci utcai fi ók nyitva tartása 
Business hours of Váci Street Branch 

Hétfő-csütörtök 
Monday-Thursday
8:30-18:00
PéntekFriday
8:30-17:00

KDB KONTAKT

Telefonos ügyfélszolgálat
Call Center

Belföldi hívószám 
Domestic Line
06 40 KDB KDB
06 40 532 532

Külföldről hívható
From abroad
00 36 1 374 9990
00 36 1 473 4440

www.kdbbank.eu sk.kdbbank.eu

1. KDB Ireland Ltd.
2. London Branch
3. Frankfurt Representative O«  ce
4. KDB Bank Europe Ltd.
5. KDB Bank Uzbekistan
6. Abu Dhabi Representative O«  ce
7. Shenyang Branch
8. Beijing Branch
9. Tokyo Branch
10. KDB Headquarters
11. Shanghai Branch
12. Guangzhou Branch
13. KDB Asia Ltd.
14. Yangon Representative O«  ce
15. Ho Chi Minh Representative O«  ce
16. Singapore Branch
17. New York Branch
18. Banco KDB do Brasil S.A.

1. KDB Ireland Ltd.
2. London Branch
3. Frankfurt Representative O«  ce
4. KDB Bank Europe Ltd.
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A Világban
Over the World



1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky road 42-46
 
www.kdbbank.eu
SWIFT: KODB HUHB


