
 

 

       Közzététel: 2019.07.02. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Az OTP Lakástakarék Zrt. által kiszervezett tevékenységek köréről és a 
kiszervezett tevékenységek végzőjéről (ÁSZF 5. sz. függeléke) 
 

Érvényes: 2019. július 1-től 

 
 

Az OTP Lakástakarék ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy jelenleg az alábbi tevékenységeket szervezi ki: 

a)  a kiszervezett tevékenység végzője: MONICOMP Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 46-48., 
cégjegyzék száma: 01-10-046752), a kiszervezett tevékenységek köre: dokumentumkezelés (ügyféllevél 
nyomtatási, postázási szolgáltatás) 

b)  a kiszervezett tevékenység végzője: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., 
cégjegyzék száma: 01-10-041585), a kiszervezett tevékenységek köre:  

a. szolgáltatás-szervezés (a nem lakáscélú felhasználás esetén igénybe vett állami támogatás 
érvényesítése miatti költségtérítési átalány elszámolásával és a jogosulatlan állami 
támogatásokkal összefüggő adatszolgáltatási feladatok; MNB Jelentéskészítési feladatok; 
Jelzáloghitel csökkentő támogatások elszámolása; Munkavállalókkal kapcsolatos munkaidő- és 
egyéb nyilvántartások vezetése, valamint elszámolások – pl. társadalombiztosítással kapcsolatos 
és bérszámfejtési, adóbevallási, NAV adatszolgáltatási feladatok, önkéntes-pénztári 
adminisztráció stb.),   

b. irattározási és a kiselejtezett iratanyag megsemmisítésére vonatkozó szolgáltatás,  
c. informatikai szolgáltatások: adattárolás, alkalmazás üzemeltetés, IT kiszolgáló környezet 

üzemeltetése és ezekre vonatkozó információbiztonsági feladatok ellátása 
d. hitelbírálati rendszerekkel kapcsolatos tesztelési feladatok, valamint adatszolgáltatás az 

értékvesztés szerkezetéről és az OTP Faktoring részére értékesített hitelekről 
e. információbiztonsági incidenskezelés, biztonsági naplóelemzés 

c) a kiszervezett tevékenység végzője: e-Jogsegéd Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Kisgömb u. 6.1., 
cégjegyzék száma: 01-09-938288), a kiszervezett tevékenységek köre: JBK Light szolgáltatási 
tevékenység (elektronikus kommunikációs lehetőség biztosítása a Magyar  Bírói Végrehajtói Karral 
(MBVK) a Végrehajtói Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerén (VIEKR) keresztül) 

d) a kiszervezett tevékenység végzője: OTP Mobil Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., 
cégjegyzék száma: 01-09-174466), a kiszervezett tevékenységek köre: szolgáltatási tevékenység – 
SimplePay Fizetési Megoldás használata, ezáltal lehetőség biztosítása a díjak és a betét bankkártyával 
történő megfizetésére az OTP Lakástakarék honlapján található felületen keresztül 

e) a kiszervezett tevékenység végzője: AAM Tanácsadó Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út. 76. , 
cégjegyzék száma: 01-10-044908), a kiszervezett tevékenységek köre: információbiztonsági felelősi 
feladatok ellátása keretében rendszeres informatikai biztonsági ellenőrzés, információbiztonsági 
incidenskezelés, jogosultságkezelés, biztonsági naplóelemzés 

f) a kiszervezett tevékenység végzője: Unisoft Group Informatikai Zrt. (székhelye: 1191 Budapest, Toldy 
utca 17., cégjegyzék száma: 01-10-045718), a kiszervezett tevékenységek köre:informatikai szolgáltatás, 
alkalmazástámogatási tevékenység 

 


