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Rendkívüli tájékoztatás 
 

Az OTP Bank Rt. közleménye szervezetének korszerűsítéséről 
 

A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 54. § (1) bekezdése alapján az OTP Bank Rt. a következő 
rendkívüli tájékoztatást adja a tőkepiacnak. 
Az OTP Bank Rt. Igazgatósága jóváhagyta a Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, amely 2005. június 15-én lépett hatályba. A módosítások a Banknál folyó –elsősorban 
az értékesítési és a hálózat-, illetve bankcsoport irányítási területet érintő- korszerűsítési programok 
szervezeti eredményeit jelenítik meg. A legfontosabb módosítások a következők: 
 
Megszűnik a Törzskari Divízió keretein belül működő Bankcsoport és Hálózati Igazgatóság, 
feladatait más szervezeti egységek veszik át. 
 
Divízió szintű szervezeti egységgé alakul át a Marketing és Értékesítési Igazgatóság, jelentősen 
kibővült feladatkörrel. Feladatköre az értékesítési stratégia kialakítása, a lakosság, mikro- és 
kisvállalkozások felé történő értékesítés irányítása, a CRM rendszer kezelése, a keresztértékesítés 
szervezése mellett az egyes értékesítési csatornák irányítása és felügyelete, a jövőben itt 
összpontosul a bankfiók, az ügynökhálózat és a dm értékesítési csatornák kezelése. A Marketing és 
Értékesítési Igazgatóság vezetésével létrejön egy Értékesítési Bizottság, amely az üzleti és 
stratégiai területek képviselőinek részvételével folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi az 
értékesítési tevékenységet. A Marketing és Értékesítési Igazgatóság vezetője Balogh Gabriella lesz 
ügyvezető igazgatói beosztásban. 
 
A kisvállalati ügyfélszegmens igényeinek optimális kielégítése érdekében a Kereskedelmi Banki 
Divíziótól a Lakossági Divízióhoz kerül áthelyezésre a mikro– és kisvállalatokkal kapcsolatos 
termékfejlesztés és az ehhez kapcsolódó feladatok. A vámüzletág megszűnésével az ezen a 
területen felhalmozódott szaktudás a továbbiakban Igazgatóság formájában működő bankkártya 
szakterületen hasznosul. 
 
A Humánpolitikai Igazgatóság feladatköre a bér- és létszámgazdálkodás integrálása jegyében 
kibővül a létszámmodell kezelésével, az új értékesítési programhoz kapcsolódó motivációs rendszer 
üzemeltetésével, a bankcsoport tagok személyi és érdekeltségi kérdéseinek a kezelésével.  
 
Az OTP Bankcsoport növekedése által támasztott igények kielégítése érdekében, a tervezési és 
kontrolling feladatok integrálása jegyében átalakításra kerül a bankcsoport irányítási tevékenység, 
amelynek keretében a Stratégiai és Pénzügyi Divízió közvetlen irányítása alá kerül a bankcsoporti 
tervezés, controlling és beszámoltatás. E mellett e divízión belül létrejön a Bázel II kockázatkezelési 
rendszer üzemeltetésére hivatott Kompetencia Központ, illetve a működési kockázatokért felelős 
szervezeti egység. 
 
A Törzskari Divízióhoz kerül áthelyezésre a bankbiztonsági terület, s létrejön a Compliance Önálló 
Főosztály, amelyek az ellenőrzési terület mellett biztosítják a banki és csoport működés biztonságát 
és a sajátos compliance feladatok teljesítését.  
Budapest, 2005. június 16. 
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