
Díjazott plasztikok (Napi Gazdaság) – A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) által alapított 
Az év bankkártyája 2007 díjátadója 2008. január 29-én zajlott le a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A pályázaton a KDB Bank az ”Év lakossági bankkártyá-
ja 2007” díjat nyerte el. Középárfolyamon vált a KDB Bank (Napi Gazdaság) – A KDB Bank Magyarország új akció jában 3, 6 és 12 hónapra kínál versenyképes 

devizakamatot, ráadásul piaci újdonsága, hogy a bank középárfolyamon konvertálja ügyfelei pénzét, ha annak devizaneme eltér a lekötés devizanemétől. Ezzel – 
a piaci gyakorlattól eltérően – a bank lemond az úgynevezett váltási marzsról – ez a koreai bankban egyébként is jóval kisebb, mint más hitelintézetek eseté-
ben. A betétet euróban (3,9-4,1 százalékos kamat mellett), svájci frankban (2,5–2,6 százalék) és dollárban várják. A hitelintézet arra hívja fel a figyelmet, hogy 
– szemben a hazai pénzben elhelyezett eszközökkel – a betéteseket és a devizahitellel rendelkezőket ez a megtakarítás hatékonyan képes megvédeni a forint 
árfolyam-ingadozásából adódó kockázatoktól, illetve többlettehertől. Jót tesz a KDB Banknak az új stratégia (Napi Gazdaság, Világgazdaság, Magyar Hírlap) – 
Az új stratégia első teljes évében rendkívül sikeresen szerepelt a KDB Bank (Magyarország) Zrt. mint azt a vezérigazgató-helyettes elmondta, a pénzinté-
zet mérlegfőösszege tavaly 74 százalékkal, 146,2 milliárd forintra nőtt, míg a bank adózás előtti nyeresége több mint duplájára, 1,6 milliárd forintra emel-
kedett. Az üzleti állományok közül a vállalati hitelállomány 136 százalékkal emelkedett s az ügyfélszámban is igen komoly eredményeket tudott elérni- a 
nagyvállalati ügyfélkör alig több mint másfél év alatt közel ötszörösére növekedett úgy, hogy a 10 legnagyobb partner között immár 8 magyar cég van. A 
pénzintézet tavaly indult kkv-üzletága 2500 ügyfelet kezel. A vezérigazgató-helyettes szerint számukra a gyorshitelek mellett olyan banki szolgáltatáso-

kat nyújtanak (forfaiting, illetve közvetlen treasury-elérés), amelyeket más pénzintézeteknél csak nagyvállalati ügyfeleknek kínálnak. Növekedett a KDB Bank 
(Metro) – A KDB Bank 1,6 milliárd forint adózás előtti nyereséget könyvelt el az elmúlt évben, ami több mint kétszerese az előző évinek – jelentette ki a hitelin-
tézet vezérigazgató-helyettese. Kovács szerint „szinte a semmiből” az elmúlt év végére 2500 kis- és középvállalat lett a partnerük, miközben a lakossági ügyfe-
lek száma az előző évi 18 ezerről tavaly év végére 22 ezerre emelkedett, és tavaly év végén 50 cég tartozott a nagyvállalati ügyfélkörbe. KDB – sikerév, innová-
ció, elismerések (Tőzsdefórum, Index) – Történetének eddigi legsikeresebb évét zárta 2007-ben a KDB Bank Magyarország. A bank növekedési üteme alapján 
méltán pályázhat a legdinamikusabban fejlődő hitelintézet címére. A KDB mérlegfőösszege az elmúlt év során 74 százalékkal, 146,16 milliárd forintra nőtt. A 
vállalati hitelállomány 130 százalékot meghaladó mértékben növekedett, míg a lakossági hitelek esetében a bank szintén a piac feletti bővülésről tud számot 
adni. A KDB Bank 1,6 milliárd forintos adózás előtti nyeresége 134 százalékkal haladja meg a bázisév – 2006 – adatát. Az üzleti lehetőségek mind teljesebb 
kihasználása érdekében a bank fiókfejlesztési programja már az első évben meghozta gyümölcsét. A bank célja, hogy 2008-ban tovább szélesítse értékesí-
tési hálózatát, fióknyitásokkal, illetve alternatív csatornák erősítésével egyaránt. Surranópályán (Figyelő) – Kihalófélben lévő vadállatok fotói szerepelnek a 
legnagyobb hazai kisbank, a KDB tavaly novemberben piacra dobott bankkártyáin. Különleges helyzetben van a legnagyobb kicsi, a KDB Bank (Magyarország) 
is. Az alvó állapotból épp most tért magához- a koreai tulajdonú hitelintézet tavaly 134 százalékkal, 1,6 milliárd forintra tudta növelni adózás előtti nyereségét, 
de számos más mutatója is a banki átlagnál lényegesen nagyobb növekedést mutat. A ma 7 egységből álló fiókhálózat jövőre 15-20 tagúra bővül, sőt, szó van 
arról, hogy meg sem állnak 200-300 egységig. Az utóbbiról még nincs döntés – igaz, az alelnök rejtélyesen annyit elmondott, ezek nem önálló fiókok lesznek, 
hanem valamely nagyobb hálózatba lépnek be társbérlőként. A KDB stratégiai célja az erős középbankká válás, amire azért van esélye, mivel anyacége a régió-
ban egyedül nálunk van jelen, s így a környező országokba (Szlovákiába és Romániába) is innen indítja majd határon átnyúló szolgáltatásait... KDB Bank: kirob-
banó növekedés a lendületét vesztett piacon (Pénzcentrum, Portfolio, FigyelőNet) – Az a felelős bankár, aki az ügyfélnek annyi hitelt ad, amennyi lehetővé teszi 
a cég optimális és biztonságos fejlődését. Ez nem feltétlenül annyi, amit a cég eredetileg kér – vallja a KDB Bank Magyarország vezérigazgató-helyettese. 2007-

ben a mérlegfőösszegük 74, az adózás előtti nyereségük 134 százalékkal haladta meg az előző évit. Ma, amikor a bankok egymás sarkára taposnak, hogy piacot 
hódítsanak el, lényegében minden százalékpontnyi részarány-bővülés óriási sikernek számít. A KDB pedig tavaly az univerzális nagybankokkal versenyezve volt 
képes lényegében minden szegmensben növelni részesedését. A kiéleződött versenyben, a komplikált makrogazdasági helyzetben felmutatott eredmények át-

gondolt, kemény munkát és innovációt tükröznek. A hitelpiaci szigorítással kapcsolatban a szakember elmondja, az a vállalkozás, amelyik jó teljesítményt nyújt 
és megalapozott pénzügyi tervek alapján fejlődik, a jövőben is biztosan kap hitelt. Kétségtelen, van olyan réteg, amelynek gazdasági bizonytalansága folytán a 
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State-owned financial inStitution
Founded at 1954

Giant rock
2600 dedicated employees
40 local branches, 7 overseas branches, 5 overseas 
subsidiaries and 2 representative offices

rockSteady
Credit ratings

KDB is in some financial corporation which leaves the 
produced profit in Hungary to support your enter-
prise’s construction by way of stone.

Kizárólagos tulajdonos:  
dél-Koreai állaM
Alapítás éve: 1954

óriás sziKla
2600 elkötelezett alkalmazottal 
40 koreai fiók, 7 tengerentúli fiók,  
5 külföldi leányvállalat és 2 külföldi képviselet

sziKlaszilárd
Hitelminősítések

A KDB azon kevés nemzetközi nagyvállalat közé 
tartozik, amely a megtermelt nyereségét nem kivonja, 
hanem az üzlet fejlesztésére fordítja, így is emelve  
a magyarországi pénzügyi szolgáltatási színvonalat.

A KOReAi feJleSztÉSi bANK, Az ANYASziKlA

the KDb, SeOul – the PAReNt ROCK

Aa3 by moody’s

A by Standard & Poor’s

A+ by fitch
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KDb bank employees build up a hungarian financial 
corporation. the bank contributes to the improvement 
of the citizens’ welfare, and supports the development 
of enterprises of all sizes in hungary.

KDb bank (hungary) ltd. is the subsidiary of the •	
Korea Development bank, Seoul (KDb)
100% owned by the KDb•	
universal commercial bank service•	

A KDb bank egy nemzetközi gyökerekkel rendelkező 
magyar pénzintézet. munkánk során fontosnak tartjuk 
az ország egzisztenciális jólétének építését, és a bank 
által finanszírozott vállalkozásokon keresztül a társa-
dalmi fejlődést.

A szöuli KDb leányvállalata•	
100 százalékos tulajdonosa a Koreai fejlesztési bank•	
teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújt•	

KDb bANK (mAgYARORSzág) zRt. – 

SziKláRA ÉPítKezÜNK 

KDb bANK (huNgARY) ltD. – 

builDS uP ON StAble ROCKS

„Az év bankkártyája 2007” 
’Bankcard of the year 2007’

„Az év honlapja 2006” 
’Homepage of the year, 2006’

2007 Az igAzáN DiNAmiKuS feJlőDÉS Éve

2007 the YeAR Of the imPReSSive DYNAmiSm

Adózott eredmény / Profit after tax (million huf)

2006

514

2007

1 071

Adózás előtti eredmény / Profit before tax (million huf)

A KDb bank növekedése 
KDb bank’s growth

A magyar bankszektor
the hungarian banking Sector

2006

678

2007

1 392

-11,2 %

134 %

A KDb bank növekedése 
KDb bank’s growth

A magyar bankszektor
the hungarian banking Sector

Mérlegfőösszeg / Assets (million huf)

2006

83 891

2007

146 109

17,3 %74 %
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A 2007-es év kiváló időszaknak bizonyult a KDb bank 
magyarország számára. Az eredményesség okait keres-
ve három területen találjuk ennek magyarázatát.

miNőSÉgi megOlDáSOK
A KDb banknál - több mint 18 éves magyarországi 
működésünk során - mindig arra törekedtünk, hogy 
fejlett és naprakész pénzügyi megoldásokat kínáljunk 
ügyfeleinknek. Az elmúlt évtized technikai változásai 
következtében az üzleti szolgáltatások minőségében 
széleskörű fejlődésre van lehetőség. ennek feltétele  
a megfelelő döntéshozatal e technikai változások  
alkalmazásánál. ez a KDb megújításának, valamint  
a folyamatos fejlesztéseknek az oka.

ÜgYfÉlSzOlgálAt
Nagy körültekintéssel határozzuk meg célcsoportunkat, 
és választjuk ki stratégiai partnereinket. ezzel tovább 
erősítjük stabil növekedési stratégiánkat technikai és 
földrajzi vonatkozásban is.

A szakértőkből, ügyfélszolgálati munkatársakból álló 
team az ügyfélszolgálat területén páratlanul magas 
minőségű munkát végez. Csapatunk újszerű pénzügyi 
megoldásokat dolgozott ki. ezek a döntések több ezer 
ügyfél életére vannak hatással a magán-, kis- és közép-
vállalkozóktól a nagyvállalati ügyfeleken keresztül.  
ez a folyamat, melyet az új problémák, és azok megol-
dásai inspirálnak naprakész felkészültséget kívánnak. 
ezt az állandó készenléti állapotot éltetik a hozzánk 
forduló új ügyfelek is, akik pénzügyi kérdéseikre,  
sajátos élethelyzetük megoldására azonnali választ  
és segítséget várnak.

megtisztelő számomra, hogy vezethetem ezt a hosszú 
távú ügyfélkapcsolatok kiépítésén dolgozó csapatot. 
mára ügyfeleink között tudhatjuk a közép- és kelet-
európai régió, számos ismert, illetve lendületesen 
fejlődő vállalatát, melyek közül többen a jövő nagy 
esélyesei. ez minden nap arra ösztönöz bennünket, 
hogy megfeleljünk vevőink elvárásainak; az általunk 
nyújtott szolgáltatások szintje, tartalma, kreativitásunk 
és megalapozott szakmai ismereteink vonatkozásában. 
ezzel kívánjuk megkülönböztetni a KDb bankot a többi 
pénzintézettől.

the year 2007 was an excellent period for KDb bank 
hungary. i can identify in these achievements three 
major sources of satisfaction.

QuAlitY SOlutiONS
Over 18-year-operation in hungary, we at KDb bank 
have been looking for the horizon in our pursuit to 
create advanced financial products. we know that 
revolutions in technology in the last decades have the 
potential to bring vast improvements in the quality of 
business, but only if the effort is made to apply these 
technologies to create financial solutions. that was 
the reason for the investment into the renewal of KDb 
informatics basis and the drive for the continuous 
developments.

CuStOmeR SeRviCe
we initiated a policy of targeted acquisitions and stra-
tegic partnerships, which will strengthen our overall 
growth strategy both technically and geographically. 

A selected team of specialists, customer service team 
members has been assembled, giving high standing 
of quality base unparalleled in the field. Our team has 
created novel financial solutions that have had great 
impact on the lives of thousands of customers from 
private through small and medium size enterprises to 
top tier corporate clientele. And the innovations con-
tinue as we look forward to new problems to solve  
and new customers to support. 

it is a privilege to lead this team to enjoyable and 
long-standing relationships with our clients, who en-
trust us with many of the best known company names 
in the Cee region – and with the up-and-comers that 
will be tomorrow’s top companies. it drives us each 
day to meet the needs of our clients with a level of 
service, insight, creativity and deep industry knowl-
edge that sets KDb bank apart.

Az Üzlet iRáNt elKötelezetteN

COmmitteD fOR buSiNeSS

embeRi háttÉR
minőségi szolgáltatásaink mellett az igazi különbséget 
az alkalmazottaink jelentik. A KDb munkatársainak 
kiválasztásakor és felkészítésekor a kulcsszavak az 
elkötelezettség és az odaadással végzett megoldások. 
A KDb Csapata a kulcsa a KDb több mint 18 éve tartó 
sikernek.

A KDb alkalmazottai büszkék cégükre. Köszönettel 
tartozom nekik elkötelezettségükért, munkájukért, és 
mert megvalósítják a banki munkánk három alappillér-
ét: a bizalmat, a csapatmunkát és a tettrekészséget.

Kérem, szánjon időt ránk, ismerjen meg bennünket. 
ismerje meg szolgáltatásainkat. fedezze fel a termé-
keinket, amelyeket önnek, illetve a cégének nyújtani 
tudunk.

the mAN behiND
but services only tell part of the story. what truly 
make a difference are our people. we build up and 
prepare KDb staff to be uncommonly committed and 
passionate about what they do, and they are the rea-
son for KDb’s 18-plus years of success.

KDb people are proud of their company. i thank them 
for their commitment and the efforts they have made. 
they expressed our three core values: trust, teamwork 
and action.

i invite you to spend time with this report. Know our 
services. Discover our products. See for yourself who 
we are and how we can serve you or your firm.

In Ho
Elnök-vezérigazgató
President and Chief 
Executive Officer
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bACKgROuND Of A lARge 
bANK with the flexibilitY 
Of A SmAlleR bANK. 
exPeRieNCe it!
the great development of KDb bank in 2007 can re-
ally be owed to more, closely coherent factors. this is 
reflected in the rapid increase of business results, the 
continuously extending range of products and as well in 
the growth of the number of employees and branches. 
the cautious planning has started earlier. At KDb bank, 
2006 was the year of changes which influenced not only 
the organization of the bank but also its business policy. 
these changes provided a stable background for the fu-
ture growth plans of the bank. the 2007 figures justify 
the strategy of KDb bank. Our bank shows outstanding 
dynamism and development in the hungarian market.

gROwth AND StAbilitY
the continuous growth of the bank’s profitability and 
it’s balance sheet size secures KDb’s stability. in 2007, 
the total amount of the balance sheet exceeded that 
of the previous year by 74%, while the profit before 
taxes by 134%. both ratios significantly outperform the 
similar financial ratios of other hungarian banks in the 
same period and it also represents a unique growth 
pace in the history of the hungarian banking market. 

gReAt DevelOPmeNt, AND 
PARtNeRShiP with OuR 
CuStOmeRS
in 2007, 35 different, top-tier local and global compa-
nies decided to choose KDb bank as their trusted finan-
cial partner. the bank introduced its financing solutions 
to small and medium sized enterprises, set up car fleet 
and asset financing platforms and worked out new 
car financing structures for its retail clientele. we also 
renewed KDb’s bank card portfolio and entered with 
new deposit products on the market. As an initial step 
of our growth strategy, KDb bank extended its branch 
network by opening two new branches in the country. 
the development of the bank represents the dynamism 
that we would like to share with our customers. those, 

együttműködve megsokszorozhatja sikereit. Részükre 
kínálunk pénzügyi megoldásokat az üzleti döntések-
hez. termékkínálatunkat folyamatosan bővítjük, és a 
meglévő szolgáltatásainkat a gyorsan változó piaci 
környezetnek megfelelően fejlesztjük. A versenyelőnyt 
és a rugalmasságot így kódoljuk termékeinkbe. 

eliSmeRÉSeK
2006 zárásaként a www.kdb.hu „Az év honlapja” külön-
díjat nyerte el. újabb büszkeségünk „Az év lakossági 
bankkártyája 2007” díj elnyerése. A Képzőművészeti 
egyetem pályázata a közízlést pozitív irányba formáló 
bankkártyákat díjazta. büszkék vagyunk rá, hogy a leg-
újabb visa Classic kártyánkon látható fiatal magyar festő-
művész alkotásával valóságos szimbiózist hoztunk létre 
a kultúra és az üzleti szféra között, s ezzel mintaértékű 
gyakorlatot teremtettünk a többi pénzintézet számára.

megfelelÜNK  
A KihíváSOKNAK
A 2007-ben a pénzpiaci bizonytalanságok a világ 
minden pontján érezhetővé váltak, és a magyarországi 
gazdasági körülményekkel együtt jelentős kihívások 
elé állították a bankokat. ebben a nehéz gazdasági 
környezetben is megfeleltünk az elvárásoknak, sikerült 
stabil, nyereséges növekedést elérnünk, és lényeges 
fejlesztéseket véghez vinnünk. fontos volt ehhez 
anyabankunk támogatása és különleges tulajdonosi 
szerepvállalása. A Koreai fejlesztési bank azon kevés 
nemzetközi nagyvállalat közé tartozik, amely a megter-
melt nyereségét nem viszi ki magyarországról, sőt  
a további fejlődés finanszírozását is támogatja. A visz-
szaforgatott nyereség biztos hátteret ad a munkához.  
A cél pedig, hogy a KDb bank magyarország, középtá-
von egy közismert, stabil univerzális bankká növeked-
jen. fejlődünk, hogy önnek is segíthessünk!

who prefer dynamism in their business, can multiply 
their success cooperating with KDb bank. we are 
offering financial solutions for them related to their 
business decisions. KDb bank is extending its range 
of products continuously and developing its existing 
services adjusting them to the rapidly changing market 
environment. we are coding competitive advantage and 
flexibility into our products by that way.

ACKNOwleDgmeNtS
At the end of 2006, our internet home page (www.kdb.
hu) was awarded as „best website of the year”. we are 
also proud of winning the „Retail bank card of the year, 
2007” prize. the tender of the university of fine Arts 
awarded those bank cards that influence common taste 
positively. we are proud that through the support of a 
young hungarian artist, we have created a symbiosis 
between the cultural and the business areas, making an 
exemplary way to follow by other financial institutions.

ANSweRiNg ChAlleNgeS
the global financial turmoil in 2007 together with the 
circumstances of the hungarian economy caused great 
challenges for the banks on the market. even in this 
difficult economic environment, KDb could meet expec-
tations and achieved steady, profitable growth while 
carried out important developments. these goals could 
only be achieved through the support and special 
commitment of our parent bank. the Korea 
Development bank is one of the few, large in-
ternational corporations in hungary which is 
not only retain its profit in the country but 
also financing future development goals. 
the recycled profit gives a stable back-
ground for the bank. Our medium term 
objective is to make KDb bank hungary  
a well-known, stable and universal bank. 
we are developing to help You!

Mérlegfőösszeg / Assets (million huf)

2007

146 109

2006

83 891

A magyar bankszektor
the hungarian  
banking Sector

17,3 %

A KDb bank  
növekedése 

KDb bank’s growth

74 %
Dr. Kovács Levente

Alelnök / vice-president

NAgYbANKi háttÉR, 
KiSbANKi RugAlmASSág. 
tAPASztAlJA meg!
A KDb bank 2007-ben bemutatott nagyívű fejlődése va-
lójában több, egymással szorosan összefüggő tényező 
együttes hatásának köszönhető. megjelenik az üzleti 
eredmények ugrásszerű növekedésében, a folyama-
tosan bővülő termékkínálatban csakúgy, mint a bank 
organikus növekedésében a létszám és a hálózat terén. 
A megfontolt megalapozás korábban megkezdődött. 
Cégünknél 2006, a megalapozás, és a jelentős változá-
sok éve volt, amelyek mind a bank szervezeti egysé-
geit, mind az üzletpolitikáját befolyásolták, megerősí-
tették – egyben előkészítettek egy jövőbeni fejlődést. 
A 2007-es év számadatai pedig már a megújult KDb 
bankot igazolják. Példaértékű dinamizmust és fejlődést 
mutattunk be a magyar piacon. 

NöveKeDÉS ÉS StAbilitáS
Az adózás előtti nyereség és a mérlegfőösszeg együt-
tes növekedése a stabilitás biztos jele. 2007-ben a 
mérlegfőösszeg 74 százalékkal, az adózás előtti nyere-
ség 134 százalékkal haladta meg az előző évit. mindket-
tő többszörösen felülmúlja a hazai bankrendszer tavalyi 
növekedését, páratlan mértékű hitelintézeti bővülést 
jelent a piaci verseny kezdete óta magyarországon.

NAgYívű feJlőDÉSSel, 
mÉgiS KARNYúJtáSNYiRA 
ÜgYfeleiNKtől
2007-ben már 35 kiemelkedő gazdasági szerep-
lő, befolyásos nagyvállalat tisztelt meg bennünket 
bizalmával. megjelentünk finanszírozási termékeinkkel 
kis- és középvállalatok számára, bevezettük a vállalati 
gépjármű flotta- és eszközfinanszírozást, valamint új 
gépjárműkölcsönöket dolgoztunk ki lakossági ügyfele-
ink részére. megújítottuk bankkártyáinkat, s új betéti 
termékekkel léptünk piacra. Értékesítési hálózatunkat 
két új fiók nyitásával bővítettük a fokozatos terjesz-
kedés kezdeti lépéseként. A KDb bank magyarország 
fejlődésében az a lendület nyilvánul meg, amelyet 
minden partnerünk részére szeretnénk tovább adni. 
Akinek sajátja a dinamikus növekedés a KDb bankkal 

emelKeDőRe lÉPtÜNK

mOmeNtum ON the ASCeND
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ngthen the co-operation • employees Account package for partner organizations’ staff m

em
bers • trade f inancing • factoring and fortfeiting • Cash m

anagement and treasury services • Overdraft

Your everyday finances are only the start of cairn what 
KDb bank can do for you.

Account management•	
huf and foreign-exchange based deposit products•	
treasury bond•	
viSA bankcards•	
Overdraft•	
mortgage lending (huf and foreign-exchange •	
based)
Car financing (huf and foreign-exchange based)•	
home banking solutions•	
Non-stop Atm service•	
Call Center•	

CAR fiNANCiNg
whatever motor vehicle financing you need, we have a 
creative solution that rolling.

Standard car-financing loan product (available also •	
with built-in CASCO option and Chf, euR or huf-
based)
the „KDb Repülőrajt” (’KDb’s flying Start’) loan •	
redemption and
the car collateral-based „KDb Padlógáz” (’KDb’s •	
Pedal to the metal’) any-purpose loan

lAKOSSági SzOlgáltAtáSOK

RetAil bANKiNg

Kőhalomnyi lakossági bankszolgáltatás, finanszírozás 
az élet minden területén.

Számlavezetés•	
Deviza és forintbetétek•	
állampapírok•	
viSA bankkártyák•	
folyószámlahitelek•	
Szabad felhasználású forint és deviza •	
jelzáloghitelek
gépjárműlízing (forint és deviza)•	
home banking szolgáltatások•	
0-24 Atm szolgáltatások•	
telefonos ügyfélszolgálat•	

AutófiNANSzíROzáS
Autó, vagy motor? hozzánk bizalommal fordulhat gör-
dülékeny megoldásokért!

Standard autófinanszírozási termékek (beépített •	
CASCO-val, vagy anélkül Chf, euR vagy forint 
alapon)
A „KDb Repülőrajt” hitelátvállalás •	
gépjárműfedezettel
A „KDb Padlógáz” szabadfelhasználású kölcsön •	
gépjárműfedezettel

Boda Nikolett 
ügyvezető igazgató,  

lakossági Üzletág
general manager,  

Retail banking Division
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NetworK DeveLoPMeNt
More two branches in 2007

Orczy branch (budapest)•	
Dunaújváros branch in countryside•	

Development of Agent Network in sale

eLectroNic BANKiNg DeveLoPMeNt
New viSA Classic bankcard family

2007 the yeAr of the estABLishMeNt 
of sMes’ ProDucts
besides our Corporate Clients, we focus on Small and 
medium Size enterprises (Smes) to serve their develop-
ment with flexible financing terms.

Smes financing
’Pulzus’ (Pulse) loan on overdraft for businesses’ •	
charge account
’lendület’ (Dynamism) real estate mortgage •	
complex loan and guarantee service
’New hungary’ loan Scheme for Smes (products •	
with governmental subsidy)

bármely vállalati szektorhoz tartozzon, keményen  
megküzdünk azért, hogy vállalatát együtt a csúcsra 
vigyük. tegyen próbára bennünket!

Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfinanszírozás •	
(forint és devizaalapú)
Projektfinanszírozás•	
Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai •	
partnercégek részére
Kedvezményes dolgozói számlacsomagok stratégiai •	
partnerek részére
faktoring and fortfeit üzletág•	
treasury szolgáltatások•	
vállalati hitelkeret•	

whichever sector your business is in and whatever its 
needs are, KDb will work hard to hitch up your com-
pany to the top. let’s put to the test!

Short, mid- and long term corporate financing  •	
(huf and foreign-exchange based)
Project financing (loan)•	
Preferential account package  •	
for strategic partners  
to strengthen the  
co-operation
employees Account  •	
package for partner  
organizations’  
staff members
trade financing•	
factoring and  •	
fortfeiting
Cash management  •	
and treasury  
services
Overdraft•	

fióKháLózAt Bővítése
Két új fiók 2007-ben

Orczy fiók (budapest)•	
Dunaújvárosi fiók•	

Az ügynökhálózat fejlesztése

eLeKtroNiKus csAtorNáK fejLesztése
megújult viSA Classic kártyacsalád

2007, A KKv üzLetág éve
Standard kis- és középvállalati termékeink mellett 
igény szerint teljes mértékben testre szabott szolgálta-
tásokat is kínálunk ügyfeleinknek.

Kis és középvállalkozások támogatása
„Pulzus” szabadfelhasználású hitelkeret•	
„lendület” vállalatfinanszírozási csomag •	
(jelzálogfedezetű hitel és teljeskörű garancia)
„új magyarország” hitelprogram (államilag •	
támogatott termékek)

vállAlAtfiNANSzíROzáS 

CORPORAte bANKiNg

A feJlőDÉS úJ iRáNYAi

New wAYS Of DevelOPmeNt

Koltai zsolt 
ügyvezető igazgató,  

fiók Koordinációs főosztály
general manager,  

Network management Division

Tóth Tibor
ügyvezető igazgató,  

Vállalatfinanszírozási Főosztály
General Manager,  

Corporate Banking Division

corporate loans / Kihelyezett hitel (million huf)

A KDb bank növekedése 
KDb bank’s growth

A magyar bankszektor
the hungarian banking Sector

33 409

2007

78 145

22,1 %136 %
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Mérleg (hAs) a 2007 december 31.-én végződő évre
Balance sheet (hAs) as at 31 December 2007

millió ft / million huf 2006 december 31. 2007 december 31.

Készpénz, bankszámlák és elszámolások a magyar Nemzeti bankkal

Cash, current accounts, settlements with Nbh
2,520 3,762

bankközi kihelyezések

interbank placements
10,720 19,870

hitelek 

loans to customers
47,879 98,554

Kereskedési és befektetési célú értékpapírok 

trading and investment purpose securities
19,810 18,309

Aktív időbeli elhatárolások

Prepayments
1,454 2,437

immateriális javak és tárgyi eszközök

intangible and tangible assets
914 958

egyéb eszközök

Other assets
674 2,303

eszKÖzÖK ÖsszeseN
totAL Assets

83,971 146,193

eredménykimutatás (hAs) a 2007 december 31.-én végződő évre
Profit & Loss statement (hAs) for the year ended 31 December 2007 

millió ft / million huf 2006 2007

Nettó kamat- és kamatjellegű bevétel

Net interest income
3,725 3,311

Nettó díj- és jutalékbevétel

Net commission and fee income
381 583

Pénzügyi műveletek nettó eredménye

Net income of financial services
1,041 3,058

egyéb bevétel 

Other revenues
359 1,157

általános igazgatási költségek 

general administration costs
4,035 5,574

Értékvesztés, céltartalékképzés és visszaírása 

build provision and reversal
797 1,010

Szokásos üzleti tevékenység eredménye

Net income (loss) before extraordinary activities
674 1,525

Rendkívüli eredmény

Net income (loss) on extraordinary activities
0 -2

Adózás előtti eredmény

Profit before tax
674 1,523

Adófizetési kötelezettség

tax payable
-163 -321

Adózás utáni eredmény

Profit after tax
511 1,202

Üzleti telJeSítmÉNY 2007 fiNANCiAl highlightS 2007

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

liabilities to customers (Customer deposits)
41,370 56,916

hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

liabilities to financial institutions (interbank borrowings)
16,832 58,465

egyéb kötelezettségek

Other liabilities
1,099 3,489

Passzív időbeli elhatárolások

Accrued expenses
580 2,238

Céltartalékok

Provisions
70 69

hátrasorolt kötelezettségek

Subordinated liabilities
1,916 1,726

Saját tőke

Shareholder’s equity
22,104 23,290

forrásoK ÖsszeseN
totAL LiABiLities

83,971 146,193
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felügyelőbizottsági tagok 
Members of the  
supervisory Board

elnök 
Chairman

Rhee Sung Joon

tagok 
members

Kim Chul hwan

Dr. Komáromi Péter

igazgatósági tagok  
Members of the Board  
of Directors

elnök 
Chairman

in ho 
elnök-vezérigazgató 
President CeO

belső igazgatósági tag  
member of the board

Chung hun Jin 
ügyvezető alelnök 
executive vice-President 

Külső igazgatósági tagok  
external members of the board

Dr. bogsh Attila

Jung Kyung Chae

Kim Jin ha

makai imre

KDB BANKKÖzPoNt / KDB BANK heAD office
h-1054 budapest, bajcsy-zsilinszky út.42-46
tel. / Phone: (1) 374-9700
fax: (1) 374-9997

AstoriA fióK / AstoriA BrANch
h-1088 budapest Rákóczi út 1-3.
tel. / Phone : (1) 235-7865,- 7866,-7867
fax: (1) 235-7870

orczy téri fióK / orczy BrANch
h-1086 budapest, Dobozi utca 43-53.
tel. / Phone: (1) 323-3555,-3560
fax: (1) 323 – 3566

PesterzséBeti fióK / PesterzséBet BrANch
h-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u.1/A
tel. / Phone: (1) 421-4083,-4084,-4085
fax: (1) 421-4080

felÜgYelőbizOttSági ÉS igAzgAtóSági tAgOK 

bOARD Of DiReCtORS
BuDAÖrsi fióK / BuDAÖrs BrANch
h-2040 budaörs , Szabadság út. 117
tel. / Phone: (23) 445 – 850
fax: (23) 445-860

DeBreceNi fióK / DeBreceN BrANch
h-4025 Debrecen, hatvan utca 1–3.
tel. / Phone: (52) 500-644, 500-635, -636,-637, -638
fax: (52) 500-640

DuNAújvárosi fióK / DuNAújváros BrANch
h-2400 Dunaújváros, Devecseri gábor utca 4.
tel./ Phone: (25) 510-780
fax: (25) 510- 790

hálózAt / NetwORK

NYitvA tARtáS  
/ buSiNeSS hOuRS
hétfőtől csütörtökig / Monday-thursday  
8:30–16:30
Péntek / friday  
8:30–15:30

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

DeBreceN

BANKKÖzPoNt

AstoriA
orczy tér

PesterzséBet

DuNAújváros

BuDAÖrs
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Díjazott plasztikok (Napi Gazdaság) – A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) és a Magyar Képzőmű-
vészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) által alapított Az év bankkártyája 2007 díjátadója 2008. január 29-én zajlott 
le a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A pályázaton a KDB Bank az ”Év lakossági bankkártyája 2007” díjat nyerte el.  

Középárfolyamon vált a KDB Bank (Napi Gazdaság) – A KDB Bank Magyarország új akció-
jában 3, 6 és 12 hónapra kínál versenyképes devizakamatot, ráadásul piaci újdonsága, hogy a bank középárfolyamon 
konvertálja ügyfelei pénzét, ha annak devizaneme eltér a lekötés devizanemétől. Ezzel – a piaci gyakorlattól eltérően 
– a bank lemond az úgynevezett váltási marzsról – ez a koreai bankban egyébként is jóval kisebb, mint más hitelinté-
zetek esetében. A betétet euróban (3,9-4,1 százalékos kamat mellett), svájci frankban (2,5–2,6 százalék) és dollárban 
várják. A hitelintézet arra hívja fel a figyelmet, hogy – szemben a hazai pénzben elhelyezett eszközökkel – a betétese-
ket és a devizahitellel rendelkezőket ez a megtakarítás hatékonyan képes megvédeni a forint árfolyam-ingadozásából 

adódó kockázatoktól, illetve többlettehertől.  Jót tesz a KDB Banknak az új stratégia  
(Napi Gazdaság, Világgazdaság, Magyar Hírlap) – Az új stratégia első teljes évében rendkívül sikeresen szerepelt 
a KDB Bank (Magyarország) Zrt. mint azt a vezérigazgató-helyettes elmondta, a pénzintézet mérlegfőösszege 
tavaly 74 százalékkal, 146,2 milliárd forintra nőtt, míg a bank adózás előtti nyeresége több mint duplájára, 1,6 
milliárd forintra emelkedett. Az üzleti állományok közül a vállalati hitelállomány 136 százalékkal emelkedett 
s az ügyfélszámban is igen komoly eredményeket tudott elérni- a nagyvállalati ügyfélkör alig több mint más-
fél év alatt közel ötszörösére növekedett úgy, hogy a 10 legnagyobb partner között immár 8 magyar cég van.  
A pénzintézet tavaly indult kkv-üzletága 2500 ügyfelet kezel. A vezérigazgató-helyettes szerint számukra a 
gyorshitelek mellett olyan banki szolgáltatásokat nyújtanak (forfaiting, illetve közvetlen treasury-elérés), ame-

lyeket más pénzintézeteknél csak nagyvállalati ügyfeleknek kínálnak.  Növekedett a KDB Bank  
(Metro) – A KDB Bank 1,6 milliárd forint adózás előtti nyereséget könyvelt el az elmúlt évben, ami több mint két-
szerese az előző évinek – jelentette ki a hitelintézet vezérigazgató-helyettese. Kovács szerint „szinte a semmiből” 
az elmúlt év végére 2500 kis- és középvállalat lett a partnerük, miközben a lakossági ügyfelek száma az előző évi 
18 ezerről tavaly év végére 22 ezerre emelkedett, és tavaly év végén 50 cég tartozott a nagyvállalati ügyfélkörbe.  

KDB – sikerév, innováció, elismerések (Tőzsdefórum, Index) – Történetének eddigi 
legsikeresebb évét zárta 2007-ben a KDB Bank Magyarország. A bank növekedési üteme alapján méltán pályázhat 
a legdinamikusabban fejlődő hitelintézet címére. A KDB mérlegfőösszege az elmúlt év során 74 százalékkal, 146,16 
milliárd forintra nőtt. A vállalati hitelállomány 130 százalékot meghaladó mértékben növekedett, míg a lakossági 
hitelek esetében a bank szintén a piac feletti bővülésről tud számot adni. A KDB Bank 1,6 milliárd forintos adózás 
előtti nyeresége 134 százalékkal haladja meg a bázisév – 2006 – adatát. Az üzleti lehetőségek mind teljesebb ki-
használása érdekében a bank fiókfejlesztési programja már az első évben meghozta gyümölcsét. A bank célja, hogy 
2008-ban tovább szélesítse értékesítési hálózatát, fióknyitásokkal, illetve alternatív csatornák erősítésével egyaránt.   

Surranópályán (Figyelő) – Kihalófélben lévő vadállatok fotói szerepelnek a legnagyobb hazai kisbank, 
a KDB tavaly novemberben piacra dobott bankkártyáin. Különleges helyzetben van a legnagyobb kicsi, a KDB Bank 
(Magyarország) is. Az alvó állapotból épp most tért magához- a koreai tulajdonú hitelintézet tavaly 134 százalékkal, 
1,6 milliárd forintra tudta növelni adózás előtti nyereségét, de számos más mutatója is a banki átlagnál lényegesen 
nagyobb növekedést mutat. A ma 7 egységből álló fiókhálózat jövőre 15-20 tagúra bővül, sőt, szó van arról, hogy 
meg sem állnak 200-300 egységig. Az utóbbiról még nincs döntés – igaz, az alelnök rejtélyesen annyit elmondott, 
ezek nem önálló fiókok lesznek, hanem valamely nagyobb hálózatba lépnek be társbérlőként. A KDB stratégiai 
célja az erős középbankká válás, amire azért van esélye, mivel anyacége a régióban egyedül nálunk van jelen, s 
így a környező országokba (Szlovákiába és Romániába) is innen indítja majd határon átnyúló szolgáltatásait...  

KDB Bank: kirobbanó növekedés a lendületét vesztett piacon  
(Pénzcentrum, Portfolio, FigyelőNet) – Az a felelős bankár, aki az ügyfélnek annyi hitelt ad, amennyi lehetővé 
teszi a cég optimális és biztonságos fejlődését. Ez nem feltétlenül annyi, amit a cég eredetileg kér – vallja a KDB 
Bank Magyarország vezérigazgató-helyettese. 2007-ben a mérlegfőösszegük 74, az adózás előtti nyereségük 134 
százalékkal haladta meg az előző évit. Ma, amikor a bankok egymás sarkára taposnak, hogy piacot hódítsanak 
el, lényegében minden százalékpontnyi részarány-bővülés óriási sikernek számít. A KDB pedig tavaly az univer-
zális nagybankokkal versenyezve volt képes lényegében minden szegmensben növelni részesedését. A kiélező-
dött versenyben, a komplikált makrogazdasági helyzetben felmutatott eredmények átgondolt, kemény munkát és 
innovációt tükröznek. A hitelpiaci szigorítással kapcsolatban a szakember elmondja, az a vállalkozás, amelyik jó 
teljesítményt nyújt és megalapozott pénzügyi tervek alapján fejlődik, a jövőben is biztosan kap hitelt. Kétségtelen, 
van olyan réteg, amelynek gazdasági bizonytalansága folytán a hitelhez jutása nagyban függ az aktuális makrogaz-
dasági helyzettől. Ha az általános piaci helyzet romlik, akkor bizony e vállalkozói csoport hitelfelvételi lehetőségei 
szűkülnek. A magyar leánybank menedzsmentje hazai ügyekben szabadon dönt, az anyabank régiós központtá 
fejleszti a budapesti bankot. A cél, hogy a KDB középtávon stabil univerzális középbank legyen Magyarországon.
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