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1. A Felügyelő Bizottság jogállása 
 
 
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által megválasztott testületként ellenőrzi a Társaság 
ügyvezetését és üzletvitelét, a működés törvényességét. Ügyvezetői, üzleti döntéseket nem 
hoz. 
Az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást 
kérhet, mely kérésnek az érintettek a Felügyelő Bizottság által megadott határidőig kötelesek 
eleget tenni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve 
szakértővel megvizsgáltathatja. 
 
Az Igazgatóság háromhavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére az OTP Bank 
Nyrt. vagyoni helyzetéről, jövedelmezőségéről, a céltartalékok alakulásáról, likviditási 
helyzetről, az üzletpolitikában rejlő likviditási kockázatokról. 
 
A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a 
Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismeretében határozhat. A 
Felügyelő Bizottság elé kell terjeszteni továbbá az OTP Bank Nyrt. Közgyűlése napirendjén 
szereplő, az Alapszabály módosításával, a könyvvizsgálóval, az üzletpolitikával, a részvény-
kötvény-, osztalék-, és tőkepolitikával, az OTP Bank Nyrt. jelentősebb kötelezettség-
vállalásaival, az OTP Bank Nyrt. átalakulásával, megszűnésével, működési formájával 
valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatos előterjesztéseket. 
 
A Felügyelő Bizottság elé az Igazgatóságon túlmenően a Felügyelő Bizottság, illetve a 
menedzsment egyes tagjai is jogosultak előterjesztést tenni.  
 
A Felügyelő Bizottság tagjai részt vesznek a Közgyűlésen és annak napirendjére javaslatot 
tehetnek. 
 
Ha a Felügyelő Bizottság dolgozói képviselőinek véleménye a Felügyelő Bizottság többségi 
álláspontjától egyhangúlag eltér, a dolgozói képviselők kisebbségi álláspontját a 
Közgyűlésen ismertetni kell. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy kijelölt tagja tanácskozási joggal részt vehet az 
Igazgatóság ülésein. Az elnök illetve a kijelölt tag a Felügyelő Bizottság ülésén az ott 
elhangzottakról tájékoztatást ad. 
 
A Felügyelő Bizottság testületileg, vagy tagjai útján gyakorolhatja jogait. A Felügyelő 
Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági 
tevékenységben nincs helye. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 
hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze.  
 



A Felügyelő Bizottság feladata különösen: 

a) gondoskodás arról, hogy az OTP Bank Nyrt. rendelkezzen átfogó és az eredményes 
működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, 

b) javaslattétel a Közgyűlés számára – az Igazgatóság előzetes egyetértése alapján – a 
megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására,  

c) az OTP Bank Nyrt. éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, 

d) a belső ellenőrzési szervezet alábbiakban felsoroltak szerinti irányítása 

- elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, 
- legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és 

ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, 
-  javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására. 

e) a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok megállapításai és saját tapasztalatai alapján 
kezdeményezett ajánlások és javaslatok kidolgozása, 

f) a Hpt. 92.§. (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, így gondoskodás az OTP 
Bank Nyrt. ellenőrző befolyása alatt álló hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és befektetési 
vállalkozás belső ellenőrzésének megfelelő működéséről az alábbiak szerint 

- a leányvállalatok éves ellenőrzési tervét áttekinti, és jóváhagyását, vagy szükség 
szerint kiegészítését, módosítását javasolja, 

- a leányvállalatok éves ellenőrzési beszámolóját értékeli, és azt jóváhagyólag, vagy 
szakmai megjegyzéseivel kiegészítve záradékolja, 

- a bankcsoport ellenőrzési szervezetei által a tárgynegyedévben lezárt vizsgálatok 
tapasztalatairól, az el nem fogadott javaslatokról, az esedékes intézkedések 
helyzetéről, a határidőre nem teljesített feladatokról, a rendkívüli eseményekről, és a 
személyi felelősségre vonásokról szóló negyedéves összefoglaló jelentést 
megtárgyalja, az esetlegesen szükségessé váló intézkedésekre javaslatot tesz, 

- a csoportszintű témavizsgálatokról szóló jelentéseket részletesen megtárgyalja és 
szükség esetén intézkedési javaslatokat tesz, 

- az Ellenőrzési Igazgatóság által a leányvállalatok belső ellenőrzési szervezeteinek 
működésére, szabályozottságára irányuló vizsgálatok eredményéről a rendszeres 
beszámolók keretében, folyamatosan tájékozódik, és a szükséges intézkedésekre 
felkéri a leányvállalatok illetékes vezető testületeit, 

g) rendszeres kapcsolattartás a választott könyvvizsgálóval, 

h) mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket jogszabály vagy az alapszabály a 
hatáskörébe utal, 

i) elfogadja a belső ellenőrzés éves beszámolóját a kockázatkezelés, a belső kontroll 
mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről, 

j) véleményezi az Igazgatóság által kialakított javadalmazási politika elveit, rendszeresen 
figyelemmel kíséri, ellenőrzi a javadalmazási politika végrehajtását (e témakörben évente 
belső ellenőrzési témavizsgálatot ír elő), 

k) az éves rendes Közgyűlést megelőzően véleményezi és jóváhagyja a Bank Felelős 
Társaságirányítási Jelentését. 

 



A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői 
és alkalmazottai foglalkoztatásának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához. A Felügyelő Bizottság által e 
jogkörében meghozott döntések végrehajtása a Felügyelő Bizottság elnöke útján történik. 
 
 
2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása 
 
A Felügyelő Bizottság valamennyi tagját a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság 
tagjainak egyharmad részére – törvényi előírás szerint – az Üzemi Tanács rendelkezik 
jelölési joggal. Az Üzemi Tanács jelöltjeinek FB taggá választásától a Közgyűlés csak akkor 
tekinthet el, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.  
 
A felügyelő bizottsági tag a nem a cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságnál való 
testületi tagságra vonatkozó felkéréséről köteles még a felkérés elfogadása előtt tájékoztatni 
a Felügyelő Bizottság elnökét. Az elfogadott felkérésről a Társaság tájékoztatja a piaci 
szereplőket. 
 
A Felügyelő Bizottság 5-9 tagú. 
 
A Felügyelő Bizottság tagja a választott tisztségviselőtől elvárható gondossággal köteles 
eljárni. Kötelezettségének megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelős akkor is, ha az OTP Bank Nyrt.-vel munkaviszonyban áll. 
A Felügyelő Bizottság tagját e tisztségéhez tartozó tevékenységi körében a munkáltatója 
nem utasíthatja. 
 
A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti és banktitokként, 
értékpapírtitokként köteles megőrizni.  
 
A Felügyelő Bizottság tagja köteles a függetlenségi kritériumoknak való megfelelésről évente 
nyilatkozni – illetve a változásokat haladéktalanul bejelenteni – a Felügyelő Bizottság 
elnökének. (A függetlenség kritériumait a jelen ügyrend 1. sz. függeléke tartalmazza.) 
 
 
3. A Felügyelő Bizottság elnöke, alelnöke 
 
A Felügyelő Bizottság elnökét és alelnökét a Felügyelő Bizottság tagjai választják maguk 
közül. A Felügyelő Bizottság elnökének és alelnökének megbízatása a Felügyelő Bizottság 
megbízásával azonos időre vonatkozik. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti. 
 
Az alelnök a Felügyelő Bizottság elnökét, annak akadályoztatása esetén helyettesíti. 
 
 
4. A Felügyelő Bizottság működése 
 
A Felügyelő Bizottság évente legalább hat alkalommal ülésezik, tevékenységét munkaterv 
alapján végzi. A Felügyelő Bizottság munkanyelve a magyar. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és a cél 
megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.  
 



A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság ülése előtt legalább 8 nappal köteles a Bizottság 
tagjait értesíteni az ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseire az Igazgatóság elnökét és a Törzskari Divízió vezetőjét 
minden esetben meg kell hívni. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja mindazon 
személyeket, akiknek részvételét szakmailag szükségesnek ítéli, beleértve az OTP Bank 
Nyrt. alkalmazottait, az Igazgatóság tagjait, valamint a könyvvizsgálót is. 
 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. A Felügyelő 
Bizottság nyílt szavazással határoz. A szavazás során a Felügyelő Bizottság minden 
tagjának 1 szavazata van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség 
esetén az indítvány elutasítottnak minősül.  
  
A szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  
 
Határozatok írásban is hozhatók (fax, ajánlott levél útján), ha az elnök különleges esetekben 
ilyen határozathozatalt rendel el és ellene adott esetben a Felügyelő Bizottság egyik tagja 
sem emel írásban kifogást a kézhezvételtől számított három napon belül. 
 
A Felügyelő Bizottság határozatait folyamatos arab sorszámmal és az év megjelölésével kell 
ellátni. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseiről összefoglaló jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a 
hozzászólásokat és a válaszok lényegét, a hozzászóló nevét, a határozati javaslatot, a 
szavazás eredményét és a döntéseket az esetleges határidők és a felelősök megjelölésével.  
 
A Gt. 311. § (2) bekezdésében és a Tpt. 62. § (3) bekezdésében az audit bizottság számára 
előírt hatáskörök gyakorlása során hozott döntések esetében a Felügyelő Bizottság 
független tagjainak szavazatát a jegyzőkönyvben külön is rögzíteni kell, és a Közgyűlés 
napirendjén szereplő kérdésekben azt a részvényesek előtt is ismertetni szükséges. 
 
Ha a Felügyelő Bizottság egyik tagja kéri, akkor az ülésről szóló jegyzőkönyvbe fel kell venni 
a hozott határozattól eltérő véleményeket is. A Felügyelő Bizottság ezen tagja köteles eltérő 
véleményét az elnök kérésére a leírás után saját maga aláírni. 
 
A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül el kell készíteni és az elnök, illetve a 
jegyzőkönyv-vezető aláírásával – 2 héten belül – meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság 
tagjainak, az Igazgatóság elnökének, a Törzskari Divízió vezetőjének, valamint a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének.  
 
A jegyzőkönyvben előforduló tévedéseket bármelyik felügyelő bizottsági tag javaslatára a 
következő ülésen korrigálni kell. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke – a bizottsági ülést követő – 10 napon belül a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, 
illetőleg jelentéseket, amelyek a Felügyelő Bizottság által tárgyalt olyan napirendi pontokra 
vonatkoznak, amelyeknek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése, vagy 
az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 
 
A Felügyelő Bizottság titkársági teendőit – az Ellenőrzési Igazgatósággal együttműködve – a 
Társasági Titkárság látja el. Ennek keretében összeállítja a munkaterveket, előkészíti, 
megszervezi az üléseket, kiküldi a meghívókat és az előterjesztéseket, elkészíti és az 
érintettekhez eljuttatja a jegyzőkönyveket, dokumentálja a határozatokat és azok 
végrehajtását. 



5. Külső szakértő igénybevétele 
 
Az ügyvezetés kontrollja céljából indokolt esetben a Felügyelő Bizottság az álláspontja 
kialakításához közvetlenül is megbízást adhat külső szakértőnek. Az ügyvezetés – ha 
szükséges, a költségterv módosításával – köteles biztosítani a megbízás anyagi fedezetét. 
Egyebekben a kötelezettségvállalás általános szabályozása az irányadó. 
 
 
6. Záró rendelkezések 
 
Jelen ügyrendnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Közgyűlés. 
5/2013. sz. határozatával elfogadta. 



1. sz. FÜGGELÉK 
 

A testületi tagok függetlenségi kritériumai 
 
 
 

Függetlennek minősül a testület tagja, ha az OTP Bank Nyrt.-vel a testületi tagságán kívül 
más jogviszonyban nem áll. 
 
 
Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja különösen akkor, ha 

a) az OTP Bank Nyrt. munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának 
megszűnésétől számított öt évig; 

b) az OTP Bank Nyrt. vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében 
szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat; 

c) az OTP Bank Nyrt. olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható 
szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa; 

d) közeli hozzátartozója az OTP Bank Nyrt. valamely – nem független – vezető 
tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának; 

e) az OTP Bank Nyrt. eredményes működése esetén felügyelő bizottsági tagsága alapján 
vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelő bizottsági tagságért járó díjon kívül 
bármilyen javadalmazásban részesül az OTP Bank Nyrt.-től, illetve annak kapcsolt 
vállalkozástól; 

f) a Felügyelő Bizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan 
jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga 
van; 

g) az OTP Bank Nyrt. független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy 
partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig; 

h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági 
társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben az OTP Bank Nyrt. 
vezető tisztségviselője. 

 
 
 


