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Az OTP Bank Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlésének határozatai 
 
 
 
1/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről szóló 
jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének 
ismeretében a 2007. évi éves anyavállalati és konszolidált beszámolókról szóló előterjesztését, 
illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot.  
 
A Közgyűlés a Társaság 2007. évi mérlegét 5.276.378 millió forint mérleg főösszeggel, 119.883 
millió forint adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők 
szerint osztja fel: 11.988 millió forintot általános tartalékképzésre kell fordítani, a mérleg szerinti 
eredmény pedig 107.895 millió forint. A 2007. év eredményéből osztalék fizetésére nem kerül sor. 
 
A Közgyűlés a Társaság 2007. évi konszolidált mérlegét 8.461.874 millió forint mérleg főösszeggel, 
208.548 millió forint nettó eredménnyel állapítja meg. A részvényesekre jutó nettó eredmény 
208.208 millió forint. 
 
Igen szavazat: 73.628.379 (75,47%)  Nem szavazat: 143.424 Tartózkodás: 23.778.335  
 
 
2/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés elfogadja az OTP Bank Nyrt. Felelős Társaságirányításról szóló jelentését. 
 
Igen szavazat: 72.782.348 (74,61%)  Nem szavazat: 1.170  Tartózkodás: 23.731.082 
 
 
3/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2007. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése 
alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek 
elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat. 
 
Igen szavazat: 61.642.210 (63,18%)  Nem szavazat: 2.570  Tartózkodás: 35.907.378  
 



 
4/2008. sz. határozat: 
 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 66.§ (3) bek. alapján a 
Társaság 2008. évi anyavállalati Éves beszámolójának, valamint Konszolidált Éves 
beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t választja meg a 2008. május 1-től 2009. április 30-ig terjedő 
időtartamra. A Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként Nagyváradiné 
Szépfalvi Zsuzsanna, 005313 számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha 
olyan körülmény következik be, amely véglegesen kizárja Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna, mint 
kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 
számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez. 
 
A Közgyűlés a hitelintézetekre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti 2008. évi 
anyavállalati Éves beszámolónak és a számviteli törvény előírásainak megfelelő Konszolidált Éves 
beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített könyvvizsgálatért 
a könyvvizsgálónak összesen 54.000.000 Ft + ÁFA díjat állapít meg, amelyből az Éves beszámoló 
könyvvizsgálati díja 43.000.000 Ft + ÁFA, a Konszolidált Éves beszámoló könyvvizsgálati díja 
11.000.000 Ft + ÁFA. 
 
Igen szavazat: 73.865.603 (75,72%)  Nem szavazat: 2.589  Tartózkodás: 23.681.533  
 
 
5/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, 
a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint 
 
Igen szavazat: 85.272.466 (87,42%)  Nem szavazat: 12.214.365 Tartózkodás: 52.848  
 
 
6/1/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Dr. Urbán László urat, a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, 
de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 73.915.923 (75,78%)  Nem szavazat: 2.298  Tartózkodás: 23.621.458  
 
 
6/2/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Dr. Szapáry György Béla urat, a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének 
időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 71.263.051 (73,06%)  Nem szavazat: 2.046.453 Tartózkodás: 24.230.175  
 
 
7/1/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Tolnay Tibor urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlésének 
időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 73.182.527 (75,02%)  Nem szavazat: 77.548  Tartózkodás: 24.279.604  
 



7/2/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Dr. Horváth József Gábor urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró éves rendes 
közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Felügyelő Bizottságának 
tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 73.183.487 (75,02%)  Nem szavazat: 77.548  Tartózkodás: 24.278.644  
 
 
7/3/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Jean-Francois Lemoux urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró éves rendes 
közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Felügyelő Bizottságának 
tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 73.182.526 (75,02%)  Nem szavazat: 77.548  Tartózkodás: 24.279.605  
 
 
7/4/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Kovács Antal György urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró éves rendes 
közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Felügyelő Bizottságának 
tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 73.179.427 (75,02%)  Nem szavazat: 77.548  Tartózkodás: 24.282.764  
 
 
7/5/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés Michnai András urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlésének 
időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja. 
 
Igen szavazat: 73.129.177 (74,97%)  Nem szavazat: 80.117  Tartózkodás: 24.330.445  
 
 
8/1/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának feltételei szerint az Audit Bizottság tagjává választja 
Tolnay Tibor urat. 
 
Igen szavazat: 73.869.752 (75,73%)  Nem szavazat: 0  Tartózkodás: 23.669.987  
 
 
8/2/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának feltételei szerint az Audit Bizottság tagjává választja Dr. 
Horváth József Gábor urat. 
 
Igen szavazat: 73.872.062 (75,73%)  Nem szavazat: 0  Tartózkodás: 23.667.677  
 



 
8/3/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának feltételei szerint az Audit Bizottság tagjává választja 
Jean-Francois Lemoux urat. 
 
Igen szavazat: 73.870.662 (75,73%)  Nem szavazat: 1.000  Tartózkodás: 23.668.077  
 
 
9/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak havi 
tiszteletdíját 2008. május 1-jétől a következők szerint állapítja meg: az Igazgatóság elnöke 
710.000,- forint, az igazgatósági tag 610.000,- forint, a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve alelnöke 
690.000,- forint, a felügyelő bizottsági tag 550.000,- forint. Az Audit Bizottság elnöke és tagjai 
díjazásban nem részesülnek. 
 
Igen szavazat: 61.427.630 (62,97%)  Nem szavazat: 226.136 Tartózkodás: 35.885.913  
 
 
10/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés az alábbi alapelvek mellett elfogadja az OTP Csoport alkalmazottainak kiegészítő 
ösztönzését célzó program indítását: 
 

• A program az OTP Garancia értékesítésével összefüggő vételárnövekményből (ún. earn 
out) kerül finanszírozásra. A vételárnövekményt a Groupama fizeti az OTP Bank részére, 
amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek. 

• A program ösztönzési körébe kerülő alkalmazottak juttatása a részvényárfolyam 
emelkedésétől és a bankbiztosítási teljesítmény üzleti tervhez mért alakulásától függ. 

• A program részletes szabályait és eljárásait az OTP Bank Igazgatósága hagyja jóvá. 
 
Igen szavazat: 49.747.472 (51,00%)  Nem szavazat: 11.709.954 Tartózkodás: 36.082.313  
 
 
11/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés a 8/2006. számú határozatával elfogadott és a 7/2007. sz. határozatával módosított 
2006-2010. évekre vonatkozó opciós részvényvásárlási programot a következők szerint módosítja: 
 
A 8/2006. sz. közgyűlési határozathoz kapcsolódó melléklet „6. Az opciós időszak megnyitása” 
pontjának szövege az alábbiak szerint változik: 
 
Az értékelt év vonatkozásában az opciós időszak – a Program feltételeinek teljesülését megállapító 
igazgatósági határozat alapján – az adott évben június 1-jén nyílik meg, és a jogosultság főszabály 
szerint a következő naptári év végéig áll fenn azzal, hogy a Bank Igazgatósága adott értékelt év 
vonatkozásában jogosult az opciós időszakot további legfeljebb 2 évvel meghosszabbítani. Ebben 
az időszakban – beleértve a Bank Igazgatóságának döntésén alapuló meghosszabbítás időszakát 
is – az opcióra jogosult a részvényvásárlási jogával az időszak teljes tartama alatt – a törvényi 
előírások figyelembe vétele mellett – korlátozások nélkül élhet. 
 
Az opciós időszak megnyújtására és a lehívási korlátozások eltörlésére vonatkozó módosítások a 
Program hátra lévő időszakában, valamint a jelenleg már nyitva álló 2006. üzleti év 
vonatkozásában is alkalmazhatóak. 



 
A 8/2006. sz. közgyűlési határozathoz kapcsolódó melléklet „7. Az opciós vételi ár megállapítása” 
pontjának szövege az alábbiak szerint változik: 
 
Egy adott opciós időszakban megvásárolható részvények vételára az értékelt gazdasági év első 
negyedévében a Budapesti Értéktőzsdén rögzített napi középárfolyamok átlaga mínusz 2.000,- 
forint. Amennyiben a vételi jog gyakorlásának napját megelőző napon a részvény középárfolyama 
4.000,- forintnál nagyobb mértékben meghaladja a vételárat, a vételár megemelésre kerül ezen 
különbözet 4.000,- forintot meghaladó mértékével. 
 
E módosítás először a 2007. üzleti év értékelése során alkalmazandó. 
 
Igen szavazat: 49.783.406 (51,04%)  Nem szavazat: 11.708.424 Tartózkodás: 36.038.294  
 
 
12/2008. sz. határozat: 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Bank Igazgatóságát, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél működő vezetői 
érdekeltségi rendszer részvényszükségletének biztosítása, illetve a részvény árfolyam-ingadozása 
esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából legfeljebb 56.000.000 darab 
OTP Bank Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényt megvásároljon. 
 
Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a részvény névértéke, s legfeljebb 
a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a. Az 
Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2009. október 31-ig élhet. 
 
Igen szavazat: 61.644.342 (63,20%)  Nem szavazat: 50.830  Tartózkodás: 35.833.892  
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Társaság székhelye: 

1051 Budapest, Nádor utca 16. 

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 
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2/2008. sz. határozat melléklete 
 

Tájékoztatás a Felelős Társaságirányítással kapcsolatban 

1. Nyilatkozat a felelős társaságirányítási gyakorlatról 
 
Az OTP Bank Nyrt. működése során maradéktalanul betartja a rá vonatkozó jogszabályokban, 
felügyeleti rendelkezésekben és Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szabályzatokban foglaltakat. A 
Társaság felépítését és működési feltételeit a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály 
tartalmazza.  
 
1.1. Vezető testületek 

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság hatáskörét a hatályos jogszabályok, a 
Bank Alapszabálya, a közgyűlési határozatok, valamint az Igazgatóság ügyrendje szabja meg. Az 
ügyrend tartalmazza az Igazgatóság felépítését, működését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával 
és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az Igazgatóság működését érintő 
kérdéseket. Az Igazgatóság felügyeli a menedzsment munkáját, negyedéves időszakonként értékeli, 
elemzi az üzletpolitikai irányelvekben meghatározott célok végrehajtásának helyzetét. A Társaság 
ügyvezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat az Igazgatóság az elnök-vezérigazgató útján gyakorolja 
azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához az 
Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. 

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés öt évre választja. Jelenleg a független igazgatósági tagok (3 fő) 
aránya az Igazgatóság teljes létszámára (9 fő) vetítve 33%. 

Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket a 
Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. CXII. törvény (Hpt.) a vezető állású 
személyekre megállapít. 

A Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő 
Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. 
A bizottsági tagokat a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól. A független felügyelő 
bizottsági tagok (3 fő) aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára (5 fő) vetítve 60%.  

Az érdekkonfliktusok elkerülése érdekében a Közgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává 
az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. A Felügyelő Bizottság dolgozói tagjának jelölésével, 
visszahívásával kapcsolatos szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza meg, e tagot 
a Társaság nem tekinti függetlennek. 

A Társaság belső ellenőrzési szervezetének a Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a 
Felügyelő Bizottság feladata. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső 
ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, 
díjazásuk megállapításával kapcsolatos döntéseknél. 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, és határozataik dokumentálásra 
kerülnek. 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a 
testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok 
felépítésének ismertetése. 
 
Az OTP Bank felső vezetése: 
 
Dr. Csányi Sándor (55) 1974-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdász, 1980-ban a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász diplomát szerzett. Pénzügy szakos 
közgazda, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló. Az egyetem után a Pénzügyminisztérium 
Bevételi Főigazgatóságán, illetve a Pénzügyminisztérium Titkárságán dolgozott, majd osztályvezető volt 
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztériumban 1983-tól 1986-ig. 1986-tól 1989-ig a Magyar Hitel 
Bank Rt.-nél főosztályvezető. A K&H vezérigazgató-helyettese 1989-92 között. 1992-től az OTP Bank 
elnök-vezérigazgatója és a Bank stratégiájáért, valamint általános működéséért felelős. Tagja a Europay, 
valamint a MOL igazgatóságának, továbbá a Magyar Bankszövetség elnökségének. OTP törzsrészvény 



 
tulajdona 2007. december 31-én 200.000 darab volt (közvetlen és közvetett tulajdonában lévő OTP 
részvények darabszáma 3.302.000). 
Dr. Gresa István (55) a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán diplomázott 1974-ben, majd a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleveles közgazda diplomát 1980-ban. A 
Közgazdaságtudományi Egyetemen 1983-ban lett egyetemi doktor. 1989 óta dolgozik a bankszektorban. 
1989 és 1993 között Budapest Bank Rt. zalaegerszegi fiókigazgatójaként dolgozott. 1993-tól az OTP 
Bank Zala Megyei Igazgatóságának megyei igazgatója, majd 1998-tól ügyvezető igazgatóként a 
hitelintézet Nyugat-Dunántúli Régiójának vezetője volt. 2006. március 1-jétől az OTP Bank 
vezérigazgató-helyettese, a Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízió vezetője. OTP 
törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 63.758 darab volt. 
 
Kovács Antal (55) 1985-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász 
diplomát. Szakmai pályafutását 1990-ben a Kereskedelmi és Hitelbank Nagyatádi fiókjában kezdte, ahol 
1993-95-ig fiókigazgatóként dolgozott. 1995-től az OTP Bank munkatársa, előbb megyei igazgató, majd 
1998-tól az OTP Bank Dél-Dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója. Szakmai ismereteit a Nemzetközi 
Bankárképző Központ, illetve a World Trade Institute tanfolyamain bővítette. 2004-től tagja az OTP Bank 
Felügyelő Bizottságának. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 33.000 darab volt. 
2007. július 1-jétől tölti be az OTP Bank vezérigazgató-helyettesi tisztségét. 
 
Lantos Csaba (46) 1986-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász-
szociológusként. 1986-88-ig a Budapest Bank Rt.-nél dealer, 1989-94-ig a Creditanstalt Értékpapír Rt. 
igazgatója, majd 1997-ig ügyvezető igazgató-helyettese és a Creditanstalt Értékpapír Befektetési 
Alapkezelő Kft. ügyvezető igazgatója. 2000-ig a CA IB Értékpapír Rt. vezérigazgatója, 2000 őszétől az 
OTP Bank vezérigazgató-helyettese. 1990-től a BÉT Tőzsdetanácsának tagja, 1993-tól a KELER 
igazgatótanácsának elnöke. 2001-től az OTP Bank Igazgatóságának tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 
2007. június 30-án 80.116 darab volt. 
2007. június 30-ig töltötte be az OTP Bank vezérigazgató-helyettesi tisztségét. 
 
Lenk Géza (61) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1970-ben, majd 1977-ben 
a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakot is elvégezte. Londonban a Nemzetközi Bankárképzőt 
1982-ben fejezte be. Dolgozott az MNB-nél, az Általános Vállalkozási Bank vezérigazgatója, 1988-tól a 
K&H Bank elnök-vezérigazgatója, 1996-tól a Trigon Bank AG Wien alelnök, vezérigazgató-helyettese. Az 
MKB Lízing és Pénzügyi Rt. cégcsoport vezetője 1998-tól, 1999-től a Reorg Rt. elnök-vezérigazgatója. 
2000-től az OTP Bank Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízióját irányító vezérigazgató-
helyettes, 2006 márciusától elnöki tanácsadó. 2001-től 2006. április 28-ig az OTP Bank Igazgatóságának 
tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. április 2-án 100.000 darab volt. 
2007. április 2-ig töltötte be az OTP Bank vezérigazgató-helyettesi tisztségét. 
 
Dr. Pongrácz Antal (62) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott, majd doktori címet 
szerzett 1971-ben. 1969-től a Petrolkémiai Beruházási Vállalatnál elemző közgazdászként, majd a 
Bevételi Főigazgatóságon csoportvezetőként dolgozott 1975-ig. 1976-tól a Pénzügyminisztériumban 
különböző területeken, vezetőként dolgozott. 1986-87-ig az Állami Ifjúsági és Sporthivatal első 
elnökhelyettese. 1988 és 1990 között az OTP Bank első vezérigazgató-helyettese. 1991-től 1994-ig az 
Európai Kereskedelmi Bank Rt. vezérigazgatója, majd elnök-vezérigazgatója. 1994 és 1998 között a 
Szerencsejáték Rt. elnök-vezérigazgatója, majd 1998-99-ben a Malév Rt. vezérigazgatója. 2001-től az 
OTP Bank Törzskari Divíziójának ügyvezető igazgatója, később vezérigazgató-helyettes. 2002-től az 
OTP Bank Igazgatóságának tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 230.000 darab 
volt. 
 
Takáts Ákos (48) a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen diplomázott 1982-ben, majd ugyanitt 
szerzett okleveles mérnök diplomát 1985-ben. 1987 óta dolgozik a bankszektorban. 1989 és 1993 között 
az Investbank Rt.-nél rendszergazdaként dolgozott. 1993-tól az OTP Bank Nyrt. főosztályvezető-
helyettese, majd 1995-től ügyvezető igazgatóként a hitelintézet IT Fejlesztési Igazgatóságának vezetője 
volt. 2006. október 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, az IT és Banküzemi Divízió vezetője. 
OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 143.347 darab volt. 
 
Dr. Urbán László (49) közgazdász, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Szakán 
diplomázott 1982-ben. A pénzügyi szektorban 1995-től tevékenykedik. Dolgozott Washingtonban a 
World Bank munkatársaként, majd az ABN-AMRO tervezési és controlling igazgatójaként. 1998-2000 
között a Postabank üzleti vezérigazgató-helyettese, 2000-2005-ig a Citigroup New York globális 
termékfejlesztésekért felelős vezetője. 2005-től a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, az Általános 
titkárság vezetője. 2007. január 15-től az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a Stratégia és Pénzügyi 
Divízió vezetője. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 539 darab volt. 



 
Wolf László (48) 1983-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A diploma 
megszerzése után a Magyar Nemzeti Bank Bankkapcsolatok Főosztályán dolgozott 8 évig, majd a BNP-
KH-Dresdner Bank treasury vezetője volt 1991-93 között. 1993 áprilisától az OTP Bank Treasury 
Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd 1994-től a Kereskedelmi Banki Divízió vezérigazgató-
helyettese. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 807.640 darab volt. 
 
Az OTP Bank Igazgatóságának belső tagjai 
 
Dr. Csányi Sándor (szakmai bemutatást lásd az OTP Bank felsővezetése résznél)  
 
Dr. Pongrácz Antal (szakmai bemutatást lásd az OTP Bank felsővezetése résznél) 
 
Az OTP Bank Igazgatóságának külső tagjai 
 
Baumstark Mihály (59) agrármérnök és agrárközgazdász. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Minisztérium alkalmazottja 1978 és 1989 között. Távozásakor a Minisztérium Számviteli Osztályának 
helyettes vezetője, ezt követően a Hubertus Rt. ügyvezető igazgatója lett, majd 1999-től a Villányi 
Borászat Rt. (jelenleg Csányi Pincészet Rt.) vezérigazgató-helyettese, majd elnök-vezérigazgatója. 
1999. óta az OTP Bank Igazgatóságának külső tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-
én 50.000 darab volt. 
 
Dr. Bíró Tibor (56) közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A 
Tatabányai Városi Tanács Pénzügyi Osztályának vezetője 1978-82 között. 1982 óta Főiskolai tanár a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, 1992 óta tanszékvezető. Okleveles könyvvizsgáló, bejegyzett 
könyvszakértő. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti Elnökségének tagja. 1992 óta az OTP Bank 
Igazgatóságának független külső tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 44.000 
darab volt. 
 
Braun Péter (72) villamosmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1954 és 1989 
között a Villamosenergiai Kutatóintézet munkatársa, távozásakor főosztályvezető. Utána a K&H Bank Rt. 
ügyvezető igazgatója, a bank Számítástechnikai és Információs Központjában. A GIRO Rt. 
Igazgatóságának tagja, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese 1993-tól 2001-ig, nyugdíjba 
vonulásáig. Az OTP Bank Igazgatóságának 1997 óta tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. 
december 31-én 599.905 darab volt. 
 
Dr. Kocsis István (56) gépészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1991 és 1993 között 
az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium osztályvezetője, majd helyettes államtitkár. 1993-tól 1996-ig az 
ÁPV Rt.-nél ügyvezető igazgató és vezérigazgató-helyettes. 1996 és 1997 között az ÁPV Rt. 
vezérigazgató-helyettese. Később az RWE Energie AG-nál főosztályvezető, majd az ÉMÁSZ Rt. 
általános igazgatója, majd a Paksi Atomerőmű Rt. vezérigazgatója. 2005-től a Magyar Villamos Művek 
vezérigazgatója. 1997 óta az OTP Bank Igazgatóságának független külső tagja. OTP törzsrészvény 
tulajdona 2007. december 31-én 83.500 darab volt. 
 
Dr. Pintér Sándor (60) 1978-ban a Rendőrtiszti Főiskolán, majd 1986-ban az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Jogi Karán szerzett diplomát. 1970-től a Belügyminisztérium állományában töltött be 
különböző pozíciókat, 1996 decemberében országos rendőr-főkapitányként vonult nyugdíjba. 1998-
2002-ig a Magyar Köztársaság belügyminisztere volt. 1997. április 29. és 1998. július 7. között tagja volt 
az OTP Bank Igazgatóságának. 2003-tól 2006-ig tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának, 2006. 
április 28-tól az OTP Bank Igazgatóságának tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 
49.350 darab volt.  
 
Dr. Utassy László (56) az ELTE Jogi Karán diplomázott 1978-ban, majd a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen biztosítási szakközgazdász diplomát szerzett 1995-ben. Az Állami 
Biztosítónál, majd az ÁB-AEGON Rt.-nél dolgozott különböző pozíciókban 1978 és 1995 között. 1996-tól 
az OTP Garancia Biztosító vezérigazgatója, majd elnök-vezérigazgatója. 2001. márciustól a MABISZ 
elnöke. 2001-től az OTP Bank Igazgatóságának tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-
én 90.000 darab volt. 
 
Dr. Vörös József (57) 1974-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. 1984-ben kandidátusi fokozatot, 1993-ban a közgazdaságtudomány akadémiai doktor címet 
szerezte meg az MTA-n. 1990-93 között a JPTE Közgazdaságtudományi karának dékánja. 1993-ban 
elvégzi a Harvard felsővezetői programját, 1994-től a JPTE professzora, 2003-2007 a Pécsi 
Tudományegyetem általános rektorhelyettese. 2007-től a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági 



 
Tanácsának elnöke. 1992. óta az OTP Bank Igazgatóságának független külső tagja. OTP törzsrészvény 
tulajdona 2007. december 31-én 115.000 darab volt. 
 
Az OTP Bank Felügyelő Bizottságának és Audit bizottságának tagjai 
 
Tolnay Tibor (57) építészként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, második diplomát a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett. 1972-ben kinevezték a Magyar Építő Rt. 
vezérigazgatójává. 1992 óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának független elnöke. 2007. április 27-től 
az Audit Bizottság tagja. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 80.580 darab volt. 
 
Dr. Nagy Gábor (71) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, okleveles 
könyvvizsgáló. 1974 és 1977 között a Pénzügyminisztérium Továbbképző Intézetében dolgozott. 1977 
óta a Pénzügyminisztérium alkalmazásában áll. 1991 óta tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának, 
1992 óta a Felügyelő Bizottság független alelnöke. 2007. április 27-től az Audit Bizottság tagja. OTP 
törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 130.000 darab volt.  
 
Dr. Horváth Gábor (52) Budapesten, az ELTE-n szerzett jogi diplomát. 1983-tól az Állami Fejlesztési 
Banknál dolgozott. 1986-tól egy ügyvédi munkaközösség alkalmazottja, majd 1990-től egyéni 
ügyvédként dolgozik, többek között a Pénzügyminisztériumban, az Állami Fejlesztési Intézet és a 
Fővárosi Önkormányzat megbízásából. 1995 óta független tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottságának. 
2007. április 27-től az Audit Bizottság elnöke. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 
10.000 darab volt. 
 
Kovács Antal (szakmai bemutatást lásd az OTP Bank felsővezetése résznél)   
 
Vécsei Klára (56) az OTP Bank alkalmazottainak képviselője. Közgazdász, a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1970 óta az OTP Bank alkalmazottja. 1982 és 
1992 között a Számviteli és Kontrolling osztály helyettes vezetője, illetve 1994-től főkönyvelő. Jelenleg 
az Észak-kelet Magyarországi régió tanácsadója. 1991 óta a Felügyelő Bizottságban a Bank 
munkavállalóinak képviselője. OTP törzsrészvény tulajdona 2007. december 31-én 4.000 darab volt. 
 
 
Az alábbiakban foglaljuk össze a 2007 évben történt Igazgatósági ülések számának, valamint a 
részvételi aránynak a rövid ismertetését: 

 
Igazgatósági ülések  

2007. 
 

Időpont Jelenlévők Távollévők 
02.26. 8 2 
03.19. 9 1 
04.05. 8 2 
06.08. 9 1 
09.17. 9 - 
11.05. 8 1 
12.17. 9 - 

 
Megjegyzés: 
2007. évben 7 alkalommal ülésezett az Igazgatóság. 
2007. július 1-jétől az Igazgatóságnak 9 tagja volt. 



 
 
Az alábbiakban foglaljuk össze a 2007 évben történt Felügyelő Bizottsági ülések számának, valamint a 
részvételi aránynak a rövid ismertetését: 
 
 

Felügyelő bizottsági ülések 
2007. 

 
Időpont Jelenlévők Távollévők 
02.23. 4 1 
03.23. 4 1 
04.05. 5 - 
06.15. 3 2 
09.21. 5 - 
11.09. 5 - 
12.17. 5 - 

 
Megjegyzés: 
2007. évben 7 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. 
A 2007. június 15-i ülésen Kovács Antal úr minden napirendi pont kapcsán írásban adta meg szavazatát, 
hogy az ülés határozatképes legyen. 
 
 
Az alábbiakban foglaljuk össze a 2007-évben történt Audit Bizottsági ülések számának, valamint a 
részvételi aránynak a rövid ismertetését: 
 
 

Audit bizottsági ülések 
2007. 

 
Időpont Jelenlévők Távollévők 
09.21. 3 - 
11.09. 3 - 

 
Megjegyzés: 
Az OTP Bank Nyrt. 2007. április 27-én tartott közgyűlése megválasztotta a Bank 3 tagú Audit 
Bizottságát. 
Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább nyolc alkalommal tart ülést, míg a Felügyelő 
Bizottság esetében a szükséges minimum évi hat ülés. 2007-ben hét igazgatósági, hét felügyelő 
bizottsági, valamint 2 Audit Bizottsági ülésre került sor. 
 
Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt az FB egy tagja vagy az Igazgatóság legalább két tagja, vagy a 
könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével. 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes 
tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása.  
 
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása a Társaság legfőbb 
szervének, a Közgyűlésnek a hatásköre. A vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazási, ösztönzési 
rendszerének irányelveit és kereteit szintén a Közgyűlés állapítja meg. Az Igazgatóság elkészítette a 
menedzsment munkájának értékelésére és ösztönzésére vonatkozó irányelveket. Az így rögzített 
keretek között a vonatkozó részletes szabályokat, eljárási rendeket tartalmazó Szabályzatokat a Bank 
Igazgatósága (Opciós részvényvásárlási program, Profit Sharing Program) illetve a Management 
Committee (javadalmazási szabályzat,  érdekeltségi rendszer) hagyja jóvá. Az Igazgatóság az éves 
rendes Közgyűlésen tájékoztatást ad az értékelés alapját jelentő éves és középtávú célkitűzésekről és 
azok teljesüléséről egyaránt.  



 
1.2. Az egyes bizottságok működéséről 
 
A Társaságnál az alábbi vezető testületi bizottságok működnek: 
 
Az Audit Bizottság az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának munkáját segítő véleményező, értékelő 
és javaslattevő funkciókat gyakorló testület. Az Audit Bizottság hatáskörét a hatályos jogszabályok, a 
Bank Alapszabálya, a közgyűlési határozatok, valamint az ügyrendje szabja meg. Fő feladatai közé 
tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; a könyvvizsgálóval megkötendő 
szerződés előkészítése, kapcsolattartás a könyvvizsgálóval, ennek keretében a könyvvizsgálóval 
szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel 
kísérése; szükség esetén a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; a 
Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése 
érdekében, ennek keretében a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel 
a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Az audit bizottság egyes funkcióit, feladatait a pénzügyi intézményekre irányadó szabályozás szerint a 
Felügyelő Bizottság, illetve a Hpt. által az irányítása alá rendelt független belső ellenőrzési apparátus 
látja el. A többi bizottság feladatait a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata szerint létrehozható 
és létrehozott bizottságok látják el. 
 
Az Audit Bizottság három főből áll, tagjait a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül 
választotta. Az Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Audit Bizottság szükség szerint, de évente 
legalább négy alkalommal ülésezik.  
 
Javadalmazási és Jelölési Bizottság a Bankban nem került kialakításra. 
 
A Bank Igazgatósága által létrehozott a vezetési funkciókat segítő bizottságok 
 
A Vezetői Bizottság (Management Committee) 
 
A Vezetői Bizottság (Management Committee) az Igazgatóság által létrehozott állandó bizottság, az 
elnök-vezérigazgató munkáját közvetlenül támogató fórumként a bank legmagasabb szintű ügyvezető 
szerve. Döntési jogosultsággal rendelkezik a Szervezeti és Működési Szabályzat által a hatáskörébe 
utalt kérdésekben, előzetesen állást foglal, döntés-előkészítő funkciót tölt be a Közgyűlés, az 
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elé kerülő témák jelentős részében, koordinációs szerepe van a 
Bank felső szintű irányításában. 
 
A Leányvállalati Integrációs és Irányító Bizottság  
 
A Bank által végrehajtott akvizíciót követően irányítja és koordinálja az egyes cégek, illetve csoport 
szintű kérdések viszonylatában meghatározott akciótervek elfogadását és számonkérését. Felelős a 
bankcsoporti legjobb gyakorlatok csoport szinten való megosztásáért, a leányvállalatok és központ 
viszonylatában felmerült konfliktusok kezeléséért. Elfogadja és számon kéri a leányvállalatok éves 
akcióterveit. Egyedi döntéseket hoz a leányvállalatokkal kapcsolatban aktuálisan tárgyalt kérdések 
kapcsán. 
 
A Vezetői Bizottság (Management Committee) és a Leányvállalati Integrációs és Irányító Bizottság 
önmaguk által elfogadott féléves munkaterv alapján végzik munkájukat, havi egy alkalommal (illetve 
szükség szerint) üléseznek. Munkarendjüket ügyrendjük határozza meg. 
 
A Társaságnál az alábbi állandó bizottságok működnek: 
 
Az Etikai Bizottság, Eszköz-Forrás Bizottság, Hitel-Limit Bizottság; a Termékfejlesztési Értékesítési és 
Árazási Bizottság; a Work Out Bizottság; az Informatikai Irányító Bizottság; a Beruházási Bizottság. 
Az állandó bizottságokat meghatározott feladatok ellátására a Bank Igazgatósága alapítja, hatáskörüket, 
működési szabályaikat az MC által elfogadott ügyrendjük tartalmazza. Az állandó bizottságok 
munkájukról évente egy alkalommal beszámolnak a Vezetői Bizottság előtt. 



 
1.3. Belső kontrollok rendszere 
 
Ellenőrzés 
 
A Társagánál független belső ellenőrzési szervezet működik, melynek Hpt. által meghatározott keretek 
közötti irányítása a Felügyelő Bizottság feladata. A független belső audit csoport éves ellenőrzési tervvel 
rendelkezik, melyet a Felügyelő Bizottság hagy jóvá. A függetlenített belső audit csoport az Igazgatóság, 
a Felügyelő Bizottság és a menedzsment részére rendszeresen objektív és független jelentést készít a 
kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok, valamint a vállalatirányítási funkciók megfelelő 
működéséről. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső ellenőrzési szervezet 
vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazásuk megállapításával 
kapcsolatos döntéseknél. 
A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezet megválasztására, illetve a könyvvizsgálatért 
személyében is felelős tag kijelölésének jóváhagyására a Közgyűlés jogosult.  
 
Kockázatkezelés 
 
A Társaság részletes, a kockázatok minden típusára (likviditási, piaci, ország-, partner, hitelkockázat, 
működési, compliance) kiterjedő kockázatkezelési szabályokkal rendelkezik, melyek összhangban állnak 
a prudens banki működést szabályozó jogszabályokkal. A Társaság által követett kockázatkezelési 
gyakorlatról, az alkalmazott limitekről és azok betartásáról az Éves jelentés ad tájékoztatást. 

A kockázatkezelési rendszerünk magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, 
elemzését, a szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és 
eredményeinek a követését. A vezetés az üzleti döntéseit valamennyi fontos kockázat ismeretében 
hozza meg. Minden lényeges, a belső és külső tevékenységhez kapcsolódó kockázat, a pénzügyi és jogi 
követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó, valamint számos egyéb kockázat egy jól 
meghatározott, transzparens belső mechanizmus alapján kerül kiértékelésre és kezelésre.  

A társaságnál a Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízió valamint a Stratégiai és Pénzügyi 
Divízió gyakorolja a funkcionális kontrollt a bankcsoporti kockázatkezelési stratégia irányelvei, 
módszertana, infrastruktúrája felett, melynek célja a csoportszintű, egyértelműen meghatározott, 
átlátható, szabványosított, a Bázeli és a Felügyeleti elvárásoknak, valamint a helyi környezetnek is 
megfelelő hitel-, ország-, partner-, piaci és működési kockázatkezelési rendszer kialakítása. A 
Bankcsoport Kockázatkezelési Stratégiát, a Csoportszintű Hitelezési Politika Alapelveit, valamint a 
Bankcsoport Kockázatvállalási Szabályzatot a Bank Igazgatósága hagyja jóvá. A csoportszintű 
kockázatkezelés alapja a standardizált, OTP-konform szervezeti struktúra, szabályzatok és eljárások 
bevezetése az érintett leányvállalatok körében.  
 
Compliance 
 
Az Európai Unió és a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság a compliance 
kockázatok feltárására és kezelésére önálló szervezeti egységet hozott létre (Compliance Önálló 
Főosztály). Kialakításra kerültek a megfelelő szabályozási dokumentumok, mint a compliance politika, 
stratégia, munkaterv. A compliance politika célja, hogy megalapozza az OTP bankcsoport egészére 
vonatkozó compliance tevékenység kereteit, a compliance fogalmát, célját, a compliance funkció 
feladatait és hatáskörét. A compliance politika másik fontos dokumentuma az OTP bankcsoport 
compliance stratégiája. A compliance politikát az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága hagyja jóvá. A 
Compliance Önálló Főosztály évente átfogó jelentést készít a bankcsoport compliance tevékenységéről 
és helyzetéről, melyet a Bank Igazgatósága hagy jóvá. A compliance politika gyakorlati 
megvalósulásáért az OTP bankcsoport felső vezetése felel. 

 
Könyvvizsgáló 
 
Társaságunk könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-071057) végzi. A 
tavalyi év során a könyvvizsgáló nem végzett semmilyen olyan tevékenységet, amely nem az auditálási 
tevékenység végzésével kapcsolatos. 

A könyvvizsgálónak adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatni köteles a Társaság 
közgyűlését és Felügyelő Bizottságát. Ezen túlmenően indokolt esetben a Társaság Igazgatósága, 
Felügyelő Bizottsága, illetve testületi bizottságai külső tanácsadó szolgáltatásait is igénybe vehetik. 



 
 
 
1.4. Tájékoztatás 
 
A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), a 
Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény, valamint a BÉT vonatkozó 
Szabályzatában foglalt rendelkezéseket szigorúan betartva teljesíti. A Társaság emellett rendelkezik a 
nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítését biztosító hatályos belső szabályzattal.  

A hivatkozott szabályozások biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, a Társaság értékpapírjainak 
árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, maradéktalanul és időben közzétételre 
kerüljön. 

Az Igazgatóság minden éves rendes Közgyűlésen tájékoztatás ad az adott év üzleti, stratégiai céljairól, 
középtávú stratégiai terveiről. A Közgyűlés számára készített előterjesztést a Társaság a BÉT honlapján 
nyilvánosságra hozatali szabályainak, illetve a BÉT vonatkozó Szabályzataiban foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően közzéteszi. 

A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság honlapján és Éves jelentésében 
nyilvánosságra hozza az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai 
pályafutására vonatkozó információkat. 

A Társaság részletes, a bennfentes és a potenciálisan bennfentes személyekre kiterjedő részletes belső 
szabályozással rendelkezik, mely a hatályos Tpt. által szabályozott korlátoknak és tilalmaknak teljes 
mértékben megfelel. A tilalmakról az érintett személyek a compliance szakterület révén a megfelelő 
információval rendelkeznek. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak a 
vállalat részvényeivel kapcsolatos tranzakcióit a Társaság a nyilvánosságra hozatali szabályoknak 
megfelelően közzéteszi, Éves jelentésében feltünteti ezen személyek Társaságban fennálló 
érdekeltségét (részvények száma). A bennfentességgel és a bennfentes személyekkel kapcsolatos 
szabályozási és nyilvántartási kötelezettségeket a Bank Compliance Önálló Főosztálya végzi és ennek 
hatékony működtetésére folyamatosan fejleszti az informatikai rendszereket. A bennfentes 
nyilvántartások a Bankcsoport egészére kiterjednek. 

A Társaság Éves jelentésében közzéteszi a vezető állású személyek, illetve a tulajdoni részvételükkel 
működő vállalkozások részére nyújtott hitelek összegét. 

1.5. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése. 
 

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog 

A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy 
meghatalmazottak útján gyakorolhatják. 

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a 
Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, 
polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester 
megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni. 

A meghatalmazást a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen a megjelölt 
időpontig kell átadni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának 
meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó 
jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy 

o a névre szóló részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen 
jegyezve; 

o a részvényes részvénytulajdonához kapcsolódó szavazati joga nem sérti a Társaság 
Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság a KELER Zrt.-től a tulajdonosi 
megfeleltetésről kapott értesítést követően ellenőrzéssel állapít meg; 

o a GDR tulajdonosok közgyűlési részvételének és szavazati joguk gyakorlásának szabályait a 
Bank of New York és az OTP Bank Nyrt. között létrejött Letéti Megállapodás tartalmazza. 

 
 

További részletek a honlapunkon elérhető Társasági Alapszabályban találhatók meg. 

 



 
 
1.6. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése. 
 
A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár 
(Budapest) Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a 
Közgyűlést megelőző 10. és 5. értéktőzsdei munkanapok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi 
megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. 
mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.  

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi 
adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a 
részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő 
szerint 12 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a 
részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő 
munkanapon lehet tenni.  

A Közgyűlés összehívását a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett Közgyűlés 
kezdő napját – a Gtv. eltérő rendelkezése hiányában - legalább 30 nappal megelőzően kell közzétenni. 

A meghívásnak tartalmaznia kell  

a) a Társaság cégnevét és székhelyét; 
b) a Közgyűlés időpontját és helyét; 
c) a Közgyűlés megtartásának módját; 
d) a Közgyűlés napirendjét;  
e) a jelen Alapszabály 8.5. pontjában foglalt rendelkezéseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

Közgyűlésen résztvenni és szavazni csak ezek betartásával lehetséges; 
f) tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről ; 
g) a határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét. 

A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha 
valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.  

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített 
szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. 

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra 
elteltével sem határozatképes, az erre - az egy órával későbbi - időpontra összehívott megismételt 
Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül – 
határozatképes.  

Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirendje 
tárgyában akkor a Közgyűlés felfüggesztéséről s az új időpont és helyszín megjelölésével együtt 
folytatólagos Közgyűlés megtartásáról határozhat. A Közgyűlés felfüggesztésére csak egy alkalommal 
kerülhet sor, s a folytatólagos Közgyűlést a felfüggesztéstől számított 30 napon belül meg kell tartani. 

A korábban felfüggesztett és később folytatott Közgyűlés (folytatólagos Közgyűlés) 
határozatképességére az általános szabályok az irányadóak. A folytatólagos Közgyűlés csak az eredeti 
Közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti Közgyűlés nem 
határozott. 

A Közgyűlésen az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által ezzel a feladattal megbízott más 
személy elnököl, amely során 

- megnyitja a Közgyűlést; 
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt; 
- megállapítja a határozatképességet; 
- megadja és megvonja a szót; 
- megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat; 
- a szavazatszámlálók jelzése alapján közli a szavazások eredményét; 
- szünetet rendel el; 
- bezárja a Közgyűlést. 

 



 
A Közgyűlés megnyitását megelőzően a szavazótömbbel rendelkező részvényesek írásban jelezhetik a 
Közgyűlés elnökének, hogy a Közgyűlés során valamely napirend tárgyában szót kérnek. A 
részvényesek hozzászólása nem térhet el a jelzett napirend tárgyától.  A Közgyűlés elnöke az így 
jelentkezetteknek köteles szót adni. 

A Közgyűlés elnöke az adott napirendhez történő hozzászólások sorrendjét meghatározhatja, bárkinek 
szót adhat és megvonhatja a szót azzal, hogy a szólásra írásban jelentkezett részvényestől csak a 
napirend tárgyától való figyelmeztetés ellenére történő eltérés esetén vonható meg a szó. A szó 
megvonását követően elhangzottak jegyzőkönyvezését a Közgyűlés elnöke leállíthatja és hozzászólás 
technikai feltételeit (hangosítás) megszűntetheti. 

A Közgyűlés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és az Igazgatóság tagjai, a Hpt szerinti 
ügyvezetők, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, a szavazótömbbel rendelkező részvényesek, 
illetve az ilyen részvényesek meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete, illetve a BÉT képviselője kivételével bárkit kizárhat a Közgyűlésről. 

A Közgyűlés határozatait abban az esetben, amennyiben a Társasági Alapszabály eltérően nem 
rendelkezik, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza.  

Ha a Társaság különböző részvénysorozatokba tartózó részvényeket hozott forgalomba, s jogszabály 
rendelkezése folytán a Közgyűlés határozatának érvényességéhez valamely részvénysorozat 
részvényeseinek hozzájárulására van szükség, a Közgyűlés határozata csak feltételesnek minősül, s 
csak  akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénysorozat Közgyűlésen jelenlévő részvényesei 
– az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában - többségi szavazatukkal hozzájárulnak. 

Ha a Társasági Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlésen a döntés nyílt szavazással 
történik. 

A Közgyűlés első határozatával a Közgyűlés elnöke által előterjesztettek közül megválasztja a 
jegyzőkönyvet hitelesítő jelenlévő részvényest és szavazatszámlálókat. Sikertelen választás esetén a 
Közgyűlés elnökének új előterjesztést kell tennie. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

 
- a Társaság cégnevét és székhelyét; 
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét; 
- a Közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat, a jelenlévők 

számában bekövetkezett változásokat; 
- a Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyvi hitelesítőinek és a 

szavazatszámlálóinak nevét; 
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat ; 
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a 

tartózkodók számát; 
- a részvényes, az igazgatósági tag, vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat 

ellen, ha ennek rögzítését a tiltakozó maga kéri; 
 
A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írják alá, és egy erre megválasztott 
jelenlévő részvényes hitelesíti. 

Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyv hiteles példányát a Közgyűlés berekesztésétől számított 30 
napon belül a jelenléti ívvel és az összehívás szabályszerűségét igazoló dokumentumokkal együtt 
megküldi a Cégbíróságnak.  

További részletek a honlapunkon található Társasági Alapszabályban találhatók meg. 

 
1.7. Javadalmazási nyilatkozat 
 
2007. évben a Társaság Javadalmazási Nyilatkozatot nem tett közzé, azonban az ajánlásban szereplő 
adatok egy részét jelenleg is nyilvánosságra hozza. 

Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak díjazását a Gazdasági 
Társaságokról szóló törvény és a Bank Alapszabályának rendelkezései szerint a Közgyűlés határozza 
meg, mely határozat nyilvánosságra hozatala a Társaság honlapján megtörtént. Hasonlóképpen a 
honlapon tette közzé a Bank a vezetői javadalmazási rendszer egyik meghatározó elemét képező 
részvényvásárlási program feltételrendszerét is, melyet a 2006-2010 évek vonatkozásában a Bank 



 
Közgyűlése 8/2006. számú határozatával hagyott jóvá. E program biztosítja a menedzsment hosszú távú 
érdekeltségének fenntartását a részvényárfolyam növelésében.  

A vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazási és ösztönzési rendszerének irányelveit és kereteit a 
8/2007. számú közgyűlési határozat állapította meg, mely a honlapon szintén megtekinthető. 

 
Az elnök-vezérigazgató, valamint a divízióvezetők díjazásának, ösztönzésének elemei a következők: 

- Besorolási alapbérből és prémiumból álló kereseti elemek. Az Elnök-vezérigazgató célkitűzéseit és 
azok teljesítésének értékelését, az elszámolható prémium nagyságát a Bank Igazgatósága 
határozza meg. A vezérigazgató-helyettesek (divízióvezetők) esetében e hatáskörök az elnök-
vezérigazgatót illetik. 

- Opciós részvényvásárlási program 

- Első ízben a 2007. év eredményére tekintettel alkalmazható Profit Sharing Program, az eredmény 
célok túlteljesítése esetén biztosít ösztönzést az eredmények eléréséhez való hozzájárulás 
arányában. A program részletes szabályait a Bank Igazgatósága hagyja jóvá. 

A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak közgyűlési határozattal megállapított díjazása a fent 
leírtak szerint nyilvános. A management díjazására vonatkozó, részletes, egyedi adatokat a Társaság a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 3.§-ának (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 2007. 
évben nem tett közzé. 

 

2. Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről 
 
 
A 1.1.1 Az igazgatóságnak / igazgatótanácsnak gondoskodott arról, hogy a részvényesek a 
megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. 
 
Igen  
 
A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. 
 
Nem  

A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogot biztosítanak. A Társaság 
Alapszabályának előírásai szerint a szavazati jogok a részvénytulajdon nagyságától függően speciálisan 
érvényesülnek. 
 
A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a 
társaság közgyűlésén. 
 
Igen  
 
A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek 
témáját pontosan meghatározták, leírták. 
 
Igen  
 
A határozati javaslatokban ki kell térni a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés 
hatásainak részletes magyarázatára. 
 
Igen  
 
A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a 
közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. 

Igen 



 

 
A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a 
regisztrációval egyidejűleg megismerhették. 
 
Igen  
 
A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal 
megelőzően közzétették. 
 
Igen  
 
A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön 
határozattal történt. 
 
Igen     
 
A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra. 
 
Igen  
 
A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést 
tartott. 
 
Igen  
 
A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 
 
Igen  
 
Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések 
lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. 
 
Igen  
 
A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az 
elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. 
 
Igen  
 
A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság 
pártatlanságának biztosításához. 
 
Igen 
 
A 2.5.4 Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a 
függetlenség megerősítését kéri függetlennek tartott tagjaitól 
 
Nem  

A Társaság fokozott figyelmet fordít arra, hogy a testületekben megfelelő számú független tag legyen. Az 
összeférhetetlenségi szabályozás miatt a Társaság figyelemmel kíséri az esetleges változásokat. 
 
A 2.5.5 A felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a 
függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 
 
Nem 

A Társaság Felügyelő Bizottsága a dolgozói képviselők kivételével független tagokból áll. A társaság 
teljesíti a Gt. azon előírását, ami szerint  a Felügyelő Bizottság tagjai többségének függetlennek kell 
lennie (Gt. 310. §).  
 



 
 
A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő 
bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. 
 
Nem  

A Társaság teljesíti a függetlenségre vonatkozó törvényi előírásokat, így külön irányelveket nem alakított 
ki. 
 
A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot 
(felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely 
ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős 
személyes érdeke állt fenn. 
 
Igen  

A Társaság a Hpt. és a belső szabályzatai szerint jár el a tisztségviselőkkel kapcsolatos ügyletek 
esetében, így az információ-áramlás biztosított. 
 
A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a 
társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata 
szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján 
bonyolították le. 
 
Igen  
 
A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a 
felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal). 
 
Nem  

Az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyletek jóváhagyására a Társaság eljárásrendet dolgozott ki, 
amely biztosítja a megfelelő információ-áramlást. 

 
A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha 
nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra 
vonatkozó felkérést. 
 
Nem  

A Társaság összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályozása alapján a nem a 
cégcsoporthoz tartozó tisztségviselői felkérések a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelentésre és 
nyilvántartásra kerülnek, a nyilvántartást ellenőrző szervezeti egységet az Igazgatóság felügyeli. 
  
A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a 
bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását. 
 
Igen 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére 
vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását. 
 
Igen 
 
A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az 
igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére 
és javadalmazására vonatkozóan. 
 
Nem  

2007. évben a Társaság Javadalmazási Nyilatkozatot nem tett közzé, azonban az ajánlásban szereplő 
adatok egy részét jelenleg is nyilvánosságra hozza. 

Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak díjazását a Gazdasági 
Társaságokról szóló törvény és a Bank Alapszabályának rendelkezései szerint a Közgyűlés határozza 
meg, mely határozat nyilvánosságra hozatala a Társaság honlapján megtörtént. Hasonlóképpen a 



 
honlapon tette közzé a Bank a vezetői javadalmazási rendszer egyik meghatározó elemét képező 
részvényvásárlási program feltételrendszerét is, melyet a 2006-2010 évek vonatkozásában a Bank 
Közgyűlése 8/2006. számú határozatával hagyott jóvá. E program biztosítja a menedzsment hosszú távú 
érdekeltségének fenntartását a részvényárfolyam növelésében.  

A vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazási és ösztönzési rendszerének irányelveit és kereteit a 
8/2007. számú közgyűlési határozat állapította meg, mely a honlapon szintén megtekinthető. 

Az elnök-vezérigazgató, valamint a divízióvezetők díjazásának, ösztönzésének elemei a következők: 

 
- Besorolási alapbérből és prémiumból álló kereseti elemek. Az Elnök-vezérigazgató 

célkitűzéseit és azok teljesítésének értékelését, az elszámolható prémium nagyságát a 
Bank Igazgatósága határozza meg. A vezérigazgató-helyettesek (divízióvezetők) esetében 
e hatáskörök az elnök-vezérigazgatót illetik. 

- Opciós részvényvásárlási program 
- Első ízben a 2007. év eredményére tekintettel alkalmazható Profit Sharing Program, az 

eredmény célok túlteljesítése esetén biztosít ösztönzést az eredmények eléréséhez való 
hozzájárulás arányában. A program részletes szabályait a Bank Igazgatósága hagyja jóvá. 

 
A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak közgyűlési határozattal megállapított díjazása a fent 
leírtak szerint nyilvános. A management díjazására vonatkozó, részletes, egyedi adatokat a Társaság a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 3.§-ának (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 2007. 
évben nem tett közzé. 
 
A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. 
 
Nem  
 
A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen részt vesznek, annak napirendi pontjai – így például az 
ösztönzési rendszerre vonatkozó részek – tekintetében észrevételt tehetnek, illetve véleményt 
nyilváníthatnak. 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és 
azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 
 
Igen  
 
A 2.7.2. Az igazgatóságnak / igazgatótanácsnak az adott üzleti év vonatkozásában értékelte kell 
saját munkáját. 
A felügyelő bizottságnak az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 
 
Nem  

A Társaság éves beszámolója tartalmazza a tevékenység átfogó értékelését, aminek része a vezető 
testületek munkájának bemutatása is. 
 
A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének 
ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. 
 
Igen  
 
A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a 
közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 
 
Igen   
 
A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. 
 
Igen  
 
A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a 
részvényeseknek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) 
 
Igen 



 
 
A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. 
 
Nem  

Lásd a 2.7.1. pontnál írt választ. 
 
A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, 
és a menedzsment egyes tagjainak díjazását. 
 
Nem  

Lásd a 2.7.1. pontnál írt választ. 
 
A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság 
teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. 
 
Igen 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési 
eljárások hatékonyságáról. 
 
Igen  
 
Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek 
azonosítása érdekében. 
 
Igen  
 
A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével 
kapcsolatos elveket. 
 
Igen  
 
A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét 
érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. 
 
Igen  
 
A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács 
figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat. 
 
Igen  
 
A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és 
fenntartása  
 
Igen  
 
A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak 
tartozik beszámolási kötelezettséggel 
 
Nem  

A Bankban működik a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő belső ellenőrzési funkció, azonban 
az ellenőrzési rendszer eredményes működésének biztosítása, illetve a belső ellenőrzési szervezet 
irányítása, beszámoltatása a Hitelintézeti törvény (Hpt) szerint a Felügyelő Bizottság elidegeníthetetlen 
feladata. Az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiként vesznek részt ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. 
 
A belső audit csoport legalább egyszer beszámol az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a 
belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről. 
 
Nem 



 
A Hitelintézeti törvény értelmében a belső ellenőrzési szervezet irányítása a Felügyelő Bizottság 
feladata, az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiként vesznek részt ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. 
 
A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés 
hajtja végre. 
 
Nem  

A Hitelintézeti törvény értelmében a belső ellenőrzési szervezet irányítása a Felügyelő Bizottság 
feladata, az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiként vesznek részt ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. 
 
A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől. 

Igen  

 
A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács 
(felügyelő bizottság) hagyja jóvá. 
 
Igen  
 
A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső 
kontrollok működéséről. 
 
Igen  
 
Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések 
fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait. 
 
Igen  
 
A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének 
lényeges hiányosságát, felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. 
 
Igen  
 
A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden 
esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős 
ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással 
lehet az üzletmenetre. 
 
Igen 
 
A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság 
működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízza meg a könyvvizsgálatot 
ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. 
 
Igen 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események 
tekinthetőek olyannak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését. 
 
Igen 
 
A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, 
javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, 
összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével). 
 
Nem  

A Társaság mindenben megfelel a törvényben előírt nyilvánosságra hozatali követelményeknek, a 
honlapon az információk elérhetők. A 2007. évben a bizottságokra vonatkozó további nyilvánosságra 
hozatal nem történt.  



 
 
A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer 
működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. 
 
Nem  

A Hitelintézeti törvény értelmében a belső ellenőrzési szervezet irányítása a Felügyelő Bizottság 
feladata, az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiként vesznek részt ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. 
 
A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kap a belső ellenőr és a független 
könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapja a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt 
problémákra vonatkozó beszámolóját. 
 
Nem  

A Hitelintézeti törvény értelmében a belső ellenőrzési szervezet irányítása a Felügyelő Bizottság 
feladata, az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiként vesznek részt ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. 
 
A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot. 
 
Nem  

A Hitelintézeti törvény értelmében a belső ellenőrzési szervezet irányítása a Felügyelő Bizottság 
feladata, az Audit Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiként vesznek részt ennek a feladatnak a 
végrehajtásában. 
 
A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik. 
 
Nem  

A Társaságnál jelölőbizottság jelenleg nem működik, azonban a menedzsment tagjai – elnök-
vezérigazgató és vezérigazgató helyettesek - vonatkozásában a Bank Igazgatósága kontroll szerepet tölt 
be, részben mivel az elnök-vezérigazgató esetében munkáltatói jogkört gyakorol, a vezérigazgató-
helyettesek esetében pedig - a Bank Alapszabályában foglaltak szerint – a munkáltatói jogokat az 
Igazgatóság az elnök-vezérigazgató útján gyakorolja, azzal, hogy e személyek kinevezéséhez és a 
kinevezés visszavonásához az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges. 
Emellett az ügyvezetővé kinevezendő személyekkel szemben az 1996. évi CXII. tv. (Hpt) is szigorú 
követelményeket támaszt, mely feltételeknek való megfelelést a PSZÁF a kinevezéshez szükséges 
előzetes engedélyezési jogkörében ellenőrzi. 
 
A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodik a személyi változások előkészítéséről. 
 
Nem  

Lásd a 3.3.1 pontban leírtakat. 
 
A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó 
eljárásokat. 
 
Nem  

Lásd a 3.3.1 pontnál leírtakat. 
 
A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. 

Nem  

Lásd a 3.3.1 pontnál leírtakat. 

 
A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, 
melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjeszt elő. 
 
Nem  

Lásd a 3.3.1 pontnál leírtakat. 



 
A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik. 
 
Nem 

A Társaságnál 2007. évben javadalmazási bizottság nem működött. Az Igazgatóság és a Felügyelő 
Bizottság tagjai díjazásának megállapítása a Társaság legfőbb szervének, a Közgyűlésnek a hatásköre. 
A vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazási, ösztönzési rendszerének irányelveit és kereteit 
szintén a Közgyűlés állapítja meg. Az így rögzített keretek között a vonatkozó részletes szabályokat, 
eljárási rendeket tartalmazó Szabályzatokat a Bank Igazgatósága (Opciós részvényvásárlási program, 
Profit Sharing Program) illetve a Management Committee (javadalmazási szabályzat,  érdekeltségi 
rendszer) hagyja jóvá. 
 
A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére 
(díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az 
igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a 
közgyűlés hagyta jóvá. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is 
ellenőrizte. 

Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 

 
A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az 
egyes személyek javadalmazására vonatkozóan. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 

 
A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket 
érintő tájékoztatási kötelezettségeknek. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 



 
A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a 
jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s 
ennek indokairól tájékoztatást ad ki. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontnál leírtakat. 
 
A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben 
meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a 
társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős 
információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. 
 
Nem  

A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a BÉT vonatkozó 
Szabályzatában foglalt rendelkezéseket szigorúan betartva teljesíti. A Társaság rendelkezik a 
nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítését biztosító belső szabályozással, amely a törvény és a 
BÉT Szabályzat rendelkezéseiből fakadó feladatokat és kötelezettségeket jeleníti meg a Társaság 
valamennyi érintett testülete, szervezete, munkatársa számára. A hivatkozott szabályozások alapján a 
közzétételi kötelezettség - alapelvek nélkül is – maradéktalanul teljesíthető.  
 
A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci 
szereplő azonos elbánásban részesüljön. 
 
Igen  
 
A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes 
közzététel eljárásaira. 
 
Nem 

A Társaság tartalmilag teljesíti a közzététel előírásokat, a gyakorlatban a honlapon minden közzéteendő 
információ megjelenik, formálisan irányelvek nem de, közzétételi szabályozás kialakításra került. A 
továbbiakban lásd a 4.1.1 pontban leírtakat. 
 
A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem 
előtt tartva alakítja ki. 
 
Igen  
 
A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok 
hatékonyságát. 
 
Nem 

Lásd a 4.1.1 pontban leírtakat. 
 
A 4.1.5 A társaság honlapján közzéteszi társasági esemény-naptárát. 
 
Igen 
 
A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai 
céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről 
is. 
 
Igen 
 



 
A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves 
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen 
jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. 
 
Igen 
 
A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / 
igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló 
információkat. 
 
Igen 
 
A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső 
szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, 
valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról. 
 
Nem  
A Társaság honlapja a vezető testületek működéséről információt biztosít az Alapszabályban, az egyes 
tagok értékelésének rendjéről lásd a 3.4.1 pontban leírtakat. 
 
A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban 
tájékoztatja a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az 
igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, 
javadalmazásáról. 
 
Nem  

Lásd a 3.4.1 pontban leírtakat. 
 
A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitér 
a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető 
szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére. 
 
Igen  
 
A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés 
közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. 
 
Igen  
 
A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság 
részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. 
 
Nem  

A Tpt. előírásainak megfelelően a Bank eleget tesz a nyilvánosságra hozatali kötelezettségeinek.  
 
A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a 
társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben 
fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. 
 
Igen 

 
A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / 
igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a 
társaság működését befolyásolhatja. 
 
Igen 



 
3. Javaslatoknak való megfelelés szintje 

 
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem  
Igen  
 
J 1.1.3 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.  
Igen  
 
J 1.2.1 A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati 
jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló 
dokumentumát. 
Igen 
 
J 1.2.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető  
Igen  
 
J 1.2.3 A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára 
vonatkozó) információkat közzétették. 
Igen  
 
J 1.2.4 A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, 
előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra 
hozta. 
Igen  
 
J 1.2.5 A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél 
nagyobb számban való megjelenését. 
Igen  
 
J 1.2.6 A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével 
megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. 
Igen  
 
J 1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, 
világos és gyors meghatározását. 
Igen 
 
J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó 
információkat. 
Nem 
 
J 1.3.1 A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása 
előtt elfogadta. 
Nem 
 
J 1.3.2 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.  
Igen 
 
J 1.3.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / 
igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is 
meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és 
véleményezési jogot kapjon. 
Igen  
 
J 1.3.4 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel 
tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. 
Igen 
 
J 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, 
melyeket a közgyűlésen nem tud kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a 
válaszok megtagadására vonatkozóan. 
Igen 
 



 
J 1.3.6 A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő 
válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra 
hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. 
Igen  
 
J 1.3.7 A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót 
tartott. 
Igen 
 
J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal dönt.  
Nem 
 
J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati 
javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a 
közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. 
Igen 
 
J 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez 
minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. 
Nem 
 
J 1.4.2 A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal 
kapcsolatos irányelveit. 
Nem 
 
J 2.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács 
felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával 
kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket. 
Igen 
 
J 2.2.1 A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és 
feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő 
bizottság eljárt. 
Igen 
 
J 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés 
előterjesztéseihez. 
Igen 
 
J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve 
eseti részvétele. 
Igen 
 
J 2.4.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre 
vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. 
Nem 
 
J 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.  
Igen  
 
J 2.4.3 A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok 
megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat. 
Igen 
 
J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban 
rögzítették. 
Igen  
 
J 2.5.3 A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása 
esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a 
menedzsment tevékenységét. 
Nem 
 



 
J 2.5.6 A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a 
társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be. 
Nem 
 
J 2.7.5 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási 
rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja. 
Igen 
 
J 2.7.6 A társaság a felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem 
alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. 
Igen 
 
J 2.8.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a 
menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok 
megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő 
beépítéséért felelősek. 
Igen 
 
J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette 
a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. 
Igen 
 
J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, 
valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az 
audit bizottságnak. 
Igen 
 
J 2.9.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső 
tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. 
Nem 
 
J 2.9.4 Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire 
tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. 
Igen 
 
J 2.9.5 A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes 
végrehajtása érdekében. 
Igen 
 
J 3.1.2 Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál működő egyéb 
bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó 
bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítenek az ügyvezető testületnek, 
illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 
Nem 
 
J 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és 
tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. 
Igen 
 
J 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.  
Igen 
 
J 3.2.2 Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és 
működési sajátosságairól. 
Igen 
 
J 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke 
számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes 
tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. 
Nem 
 
J 3.3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége független.  
Nem  
 



 
J 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.  
Nem  
 
J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodik a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről. 
Nem  
 
J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból 
áll. 
Nem  
 
J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek. 
Nem 
 
Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának 
eredményéről az éves jelentésben tájékoztatja a részvényeseket. 
Nem 
 
J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. 
Igen 
 
J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.  
Igen 
 
 
 



 

5/2008. sz. határozat melléklete 
 
 

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására  
 
 

 
1.) Az Alapszabály 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

1.1. A Társaság cégneve: OTP Bank Nyrt. 
 

Angolul: OTP Bank Plc. 
 

 
2.) Az Alapszabály 4. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„4.§ 
 

A Társaság tevékenységi köre 
 

4.1. TEÁOR 6419 Egyéb monetáris közvetítés (a Társaság fő tevékenysége) 
 
4.2. TEÁOR 6491 Pénzügyi lízing 
 
4.3. TEÁOR 6499 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 
 
4.4. TEÁOR 6612 Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
 
4.5. TEÁOR 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
 
4.6. TEÁOR 6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 
 
4.7. TEÁOR 6630 Alapkezelés 
 
4.8. TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás” 

 
 
3.) Az Alapszabály 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által 
kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 
25%-át - illetve amennyiben a Társaságban más részvényes vagy részvényesi csoport 
szavazati joga is meghaladja a 10%-ot – 33%-át meghaladó mértékű szavazati jogot. 
 
A részvényes haladéktalanul köteles bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő 
maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó 
részvényesekkel a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító 
részvényekhez fűződő szavazati .jogok legalább 2%-ával rendelkezik. Ezzel 
egyidejűleg köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett 
szavazati jog fennáll, illetve a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés elmulasztása 
esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a 
részvényesi csoport összetételére vonatkozóan megtévesztő nyilatkozatot tett a 
részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül és nem gyakorolható mindaddig, amíg 
a fenti követelményeknek eleget nem tett. Ezen bekezdés szerinti bejelentési 



 

kötelezettség terheli azokat a személyeket is, akik a Tpt. 61. § (5) bekezdés a)-h) 
pontjaiban és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint jogosultak a Társaságban szavazati 
jog megszerzésére vagy gyakorlására. 

 
A részvényesi csoport: A részvényes és az a másik részvényes, amelyben a 
részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve 
tulajdoni részesedés nélkül befolyással (együttesen közvetlen és/vagy közvetett 
befolyás) bír; továbbá: a részvényes és az a másik részvényes, aki a részvényessel 
együtt gyakorolja vagy együtt kívánja gyakorolni a szavazati jogát függetlenül attól, 
hogy az együttes joggyakorlás az abban résztvevők között milyen megállapodáson 
alapul. 
 
A közvetett befolyás fennállásának és mértékének megállapításához a Hpt. közvetett 
tulajdon számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  
 
Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolandó szavazati jog mértéke túllépné a 
jelen pont első bekezdésében foglalt korlátot, a szavazati jog mértéke úgy 
csökkentendő, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez 
kapcsolódó szavazati jogok nem gyakorolhatók.”  

 
 
4.) Az Alapszabály 8.33. pontja 16. alpontja helyébe a „Törölve” szövegezés lép: 

 
5.) Az Alapszabály 8.33. pontja 17. alpontja helyébe a következő szövegezés lép: 
 

„17. a Gtv.-ben meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről;” 
 
6.) Az Alapszabály 9.13. pont második bekezdése a következő rendelkezéssel 

egészül ki: 
 

„(Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:) 
… 
 

- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések 
megtételéről; 

- döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.” 
 

 
7.) Az Alapszabály 11/A.1 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Közgyűlés a Gtv. 311.§ (2) bekezdésében részletezett feladatok ellátására a 
Felügyelő Bizottság független tagjai közül 3-5 tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit 
Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Audit Bizottság akkor határozatképes, 
ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Audit bizottság határozatait a jelenlévők 
egyszerű szótöbbségével hozza.”  

 
 


