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Az OTP Bank felsô vezetése
és az Igazgatóság belsô tagjai

Dr. Csányi Sándor

Dr. Gresa István

Kovács Antal

Dr. Pongrácz Antal

elnök-vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

felügyelô bizottsági tag

igazgatósági tag, adminisztratív

Hitelengedélyezési

vezérigazgató-helyettes

vezérigazgató-helyettes

és Kockázatkezelési Divízió

Retail Divízió

Törzskari Divízió

Dr. Csányi Sándor (56) 1974-ben

Dr. Gresa István (56) a Pénz ügyi

Kovács Antal (56) 1985-ben a Buda-

Dr. Pongrácz Antal (63) a Budapesti

a Pénzügyi és Számviteli Fô iskolán

és Számviteli Fôiskolán diplomázott

pesti Közgazdaságtudományi Egyete-

Közgazdaságtudományi Egyetemen

üzem gazdász, 1980-ban a Budapesti

1974-ben, majd a Budapesti Közgaz-

men szerzett közgazdász diplomát.

dip lomázott, majd doktori címet szer-

Köz gazdaság tudományi Egyetemen

daságtudományi Egyetemen szerzett

Szakmai pályafutását 1990-ben a Ke-

zett 1971-ben. 1969-tôl a Pet rol ké-

köz gazdász diplomát szerzett. Pénzügy

okleveles közgazda diplomát 1980-ban.

reskedelmi és Hitelbank Nagyatádi

miai Beruházási Vállalatnál elemzô

szakos közgazda, ok leveles árszakértô,

A Közgazdaságtudományi Egyetemen

fiókjában kezdte, ahol 1993–95-ig

köz gazdászként, majd a Bevételi Fô-

bejegyzett könyvvizsgáló. Az egyetem

1983-ban lett egyetemi doktor.

fiókigazgatóként dolgozott. 1995-tôl

igaz ga tó sá gon cso port ve ze tô ként dol-

után a Pénzügyminisztérium Bevételi

1989 óta dolgozik a bank szek torban.

az OTP Bank munkatársa, elôbb me-

go zott 1975-ig. 1976-tól a Pénzügy-

Fôigazgatóságán, illetve a Pénzügymi-

1989 és 1993 között Budapest Bank Rt.

gyei igazgató, majd 1998-tól az

minisztériumban különbözô területeken,

nisztérium Titkárságán dolgozott, majd

zalaegerszegi fiók igaz gatójaként dol-

OT P B ank Dél-dunántúli Régiójának

veze tôként dolgozott. 1986–87-ig az

osztályvezetô volt a Mezô gazdasági

gozott. 1993-tól az OTP Bank Zala

ügyvezetô igazgatója. Szakmai isme-

Állami Ifjúsági és Sport hi vatal elsô

és Élelmiszeripari Minisztériumban

megyei Igazgatóságának megyei igaz-

reteit a Nemzetközi Bankárképzô Köz-

el nök helyettese. 1988 és 1990 között

1983-tól 1986-ig. 1986-tól 1989-ig

gatója, majd 1998-tól ügyvezetô igazga-

pont, illetve a World Trade Institute

az OTP Bank elsô vezérigazgató-he-

a Magyar Hitel Bank Rt.-nél fôosztály-

tóként a hitelintézet Nyugat-dunántúli

tanfolyamain bôvítette. 2004-tôl tagja

lyet tese. 1991-tôl 1994-ig az Európai

vezetô. A K&H vezérigazgató-helyettese

Régiójának vezetôje volt. 2006. március

az OTP Bank Felügyelô Bizottságának.

Kereskedelmi Bank Rt. vezérigazgatója,

1989–92 között. 1992-tôl az OTP Bank

1-jétôl az OTP Bank ve zér igaz gató-

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

majd elnök -ve zér igaz ga tó ja. 1994 és

elnök-vezérigazgatója és a Bank straté-

helyettese, a Hitelengedélyezési és

december 31-én 33.000 darab volt.

1 9 9 8 k özöt t a S ze re nc se j át é k Rt .

giájáért, valamint ál ta lános mû kö dé sé-

Kockázatkezelési Divízió veze tô je

elnök-vezérigazgatója, majd 1998–99-ben

ért felelôs. Tagja az egyik legjelentô-

és az OTP Faktoring Követeléskezelô Zrt.

a Malév Rt. vezérigazgatója. 2001-tôl

sebb nemzetközi kártya társaság,

Igaz ga tó ságának elnöke, majd 2007.

az OTP Bank Törzs kari Divízió jának

a MasterCard európai igazgatóságának,

május 22-tôl az OTP Egészségpénztár

ügyvezetô igaz ga tója, késôbb vezér-

valamint alelnöke a Magyar Olaj- és

Igazgatótanácsának elnöke.

igazgató-helyettes. 2002-tôl az OTP Bank

Gázipari Részvénytársaság (MOL) igaz-

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

Igaz ga tó sá gá nak tagja.

gató ságának és társelnöke a Vállalko-

december 31-én 63.758 darab volt.

OTP törzs részvény tu lajdona 2008.

zók és Munkáltatók Országos Szö vetsé gének (VOSZ).
OTP törzsrészvény tulajdona 2008.
december 31-én 200.000 darab volt
(közvetlen és közvetett tulajdonában lévô
OTP részvények darabszáma 3.302.000).
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december 31-én 230.000 darab volt.

Takáts Ákos

Dr. Urbán László

Wolf László

Dr. Utassy László

vezérigazgató-helyettes

igazgatósági tag

vezérigazgató-helyettes

elnöki tanácsadó

IT és Banküzemi Divízió

vezérigazgató-helyettes

Kereskedelmi Banki Divízió

OTP Bank

Wolf László (49) 1983-ban végzett

Dr. Utassy László (57) az ELTE Jogi

a Budapesti Köz gaz daságtudományi

Karán diplomázott 1978-ban, majd

Egyete men. A diploma meg szerzése

a Budapesti Közgazdaságtudományi

után a Magyar Nemzeti Bank Bank-

Egyetemen biztosítási szakközgazdász

kapcsolatok Fôosztályán dolgozott

diplomát szerzett 1995-ben. Az Állami

8 évig, majd a BNP-KH-Dresdner Bank

Biztosítónál, majd az ÁB-AEGON Rt.-nél

ze tô-helyettese, majd 1995-tôl ügy-

Dr. Urbán László (50) közgazdász,
a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Pénzügyi Szakán diplomázott
1982-ben. A pénzügyi szektorban
1995-tôl tevékenykedik. Dolgozott
Washingtonban a World Bank munkatársaként, majd az ABN-AMRO tervezési és controlling igazgatójaként.

treasury vezetôje volt 1991–93 között.

dolgozott különbözô pozíciókban

ve zetô igaz gatóként a hitel intézet

1998–2000 között a Postabank üzleti

1993 áprilisától az OTP Bank Treasury

1978 és 1995 között. 1996–2008 kö-

IT Fejlesztési Igazgatóságának vezetôje

vezérigazgató-helyettese, 2000–2005-ig
a Citigroup New York globális termékfejlesztésekért felelôs vezetôje. 2005-tôl
a Magyar Nemzeti Bank igazga tója.
2007. január 15-étôl az OTP Bank
vezérigazgató-helyettese, a Stratégia
és Pénzügyi Divízió vezetôje. 2008.
április 25-étôl az OTP Bank Igazgatóságának tagja.
OTP törzs részvény tulajdona 2008.
december 31-én 1.549 darab volt.

Igazgatóságának ügyvezetô igazgatója,

zött az OTP Garancia Biztosító vezér-

majd 1994-tôl a Kereskedelmi Banki

igazgatója, majd elnök-vezér igazgatója.

Divízió vezérigazgató-helyettese.

2001-tôl az OTP Bank Igazgatóságá-

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

nak tagja. 2008-tól az OTP Bank

december 31-én 717.640 darab volt.

elnöki tanácsadója.

Stratégiai és Pénzügyi Divízió

Takáts Ákos (49) a Kertészeti és Élelmi szeripari Egyetemen diplomázott
1982-ben, majd ugyanitt szerzett okle veles mér nök diplomát 1985-ben.
1987 óta dolgozik a bank szektorban.
1993-tól az OTP Bank fô osz tály ve-

volt. 2006. október 1-jétôl az OTP Bank
ve zérigazgató-helyettese, az IT és
Banküzemi Divízió vezetôje. OTP törzsrészvény tulajdona 2008. december 31-én
153.347 darab volt.

OTP törzsrészvény tu lajdona 2008.
december 31-én 250.000 darab volt.
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Az OTP Bank
Igazgatóságának külsô tagjai

Baumstark Mihály

Dr. Bíró Tibor

Braun Péter

Dr. Kocsis István

elnök-vezérigazgató

tanszékvezetô

villamosmérnök,

vezérigazgató

Csányi Pincészet Zrt.

Budapesti Gazdasági Fôiskola

volt vezérigazgató-helyettes

BKV Zrt.

OTP Bank

Baumstark Mihály (60) agrármérnök

Dr. Bíró Tibor (57) közgazdászként

Braun Péter (73) villamosmérnöki dip-

Dr. Kocsis István (57) gépészmér-

és agrárközgazdász. A Mezôgazdasági

végzett a Budapesti Közgazdaságtudo-

lo mát szerzett a Budapesti Mûszaki

nökként végzett a Budapesti Mûszaki

és Élelmiszeripari Minisztérium al kal-

má nyi Egyetemen. A Tatabányai

Egye temen. 1954 és 1989 között

Egyetemen, majd itt szerzett doktori

mazottja 1978 és 1989 kö zött. Távo-

Városi Tanács Pénzügyi Osztályának

a Villamosenergiai Kutatóintézet mun-

fokozatot 1985-ben. Pályafutásának

zásakor a Minisztérium Be ru há zás po-

vezetôje 1978–82 között. 1982 óta

katársa, távozásakor fôosztályvezetô.

állomásai: 1976–1978 BME, Gépész-

li ti kai Osztályának helyettes vezetôje,

Fôiskolai tanár a Pénzügyi és Szám-

Utána a K&H Bank Rt. ügyvezetô igaz-

mérnöki Kar, Gépelemek Tanszék, ta-

ezt követôen a Hubertus Rt. ügyvezetô

viteli Fôiskolán, 1992 óta tan szék-

gatója, a bank Számítástechnikai és

nár segéd; 1978–1979 VEGYTERV,

igazgatója lett, majd 1999-tôl a Villá-

ve zetô. Okleveles könyvvizsgáló, be-

Infor mációs Központjában. A GIRO Rt.

vezetô tervezô; 1979–1991 BME, Gé-

nyi Borászat Rt. (jelenleg Csányi Pin-

jegy zett könyvszakértô. A Magyar

Igaz gatóságának tagja, az OTP Bank

pészmérnöki Kar, Gépszerkezettani In-

cészet Zrt.) vezérigazgató-helyettese,

Könyvvizsgálói Kamara Oktatási

vezérigazgató-helyettese 1993-tól

tézet; adjunktus, 1985–1991 Gépész-

majd elnök-vezérigazgatója. 1992–1999

Bizott sá gának tagja. 1992 óta az

2001-ig, nyugdíjba vonulásáig.

mérnöki Kar, Kármán Tódor Kollégium,

között az OTP Bank Felügyelô Bizott-

OTP Bank Igazgatóságának külsô tagja.

Az OTP Bank Igazgatóságának 1997 óta

igazgató (mellékállás); 1991 FÉG,

ságának, majd 1999 óta Igazgatósá gá -

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

tagja. OTP törzsrészvény tulajdona

Célgépgyár, fômérnök; 1991–1993 Ipari

nak külsô tagja.

decem ber 31-én 47.000 darab volt.

2008. december 31-én 587.905 darab volt.

és Ker. Minisztérium, fôosztályvezetô,

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

helyettes államtitkár, 1993–1997 Ál-

december 31-én 50.000 darab volt.

lami Vagyonkezelô Részvénytársaság
(ÁV Rt.), illetve Állami Privatizációs és
Vagyonkezelô Rt. (ÁPV Rt.), vezérigazgatóhelyet tes, vezérigazgató, 1998–2000
RWE Energie AG, fôosztályvezetô
(Németország), 2000–2001 ÉMÁSZ Rt.
általános igazgató, 2001–2002
RWE-EnBW Magyarország Kft. igazgató,
2002–2005-ig a Paksi Atomerômû
vezérigazgatója, 2005–2008 az MVM Zrt.
vezérigazgatója, 2008. szeptember
1-jétôl a Budapesti Közlekedési Zrt
vezérigazgatója, 1997 óta az OTP Bank
Igaz gatóságának külsô tagja. OTP törzs részvény tulajdona 2008. december 31-én
94.600 darab volt.
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Dr. Pintér Sándor

Dr. Szapáry György

Dr. Vörös József

elnök-vezérigazgató

professzor

professzor

CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.

Közép-Európai Egyetem

a Pécsi Tudomány egyetem Gazdasági

Közgazdaságtudományi tanszék

Tanácsának elnöke

Dr. Pintér Sándor (61) 1978-ban

Dr. Szapáry György (70) közgazdász,

Dr. Vörös József (58) 1974-ben szer-

a Rendôrtiszti Fôiskolán, majd

a Louvain-i Katolikus Egyetemen

zett közgazdász diplomát a Budapesti

1986-ban az Eötvös Loránd Tudo-

(Belgium) diplomázott 1961-ben,

Közgazdaságtudományi Egyetemen.

mány egyetem Jogi Karán szerzett

majd ugyanott megszerezte a köz-

1984-ben kandidátusi fokozatot,

dip lomát. 1970-tôl a Belügyminisz té -

gazdaságtudományok doktori címét

1993-ban a közgazdaságtudomány

ri um állományában töltött be kü lön -

1966-ban. 1965–66-ban az Euró-

akadémiai doktor címet szerezte meg

bözô pozíciókat, 1996 decemberében

pai Bizottságnál dolgozott. 1966 és

az MTA-n. 1990–93 között a JPTE

országos rendôr-fôkapitányként vonult

1990. között Washingtonban a Nem-

Közgazdaságtudományi karának dé-

nyugdíjba. 1998–2002-ig a Ma gyar

zetközi Valutaalapnál (IMF) elemzô-

kánja. 1993-ban elvégzi a Harvard

Köztársaság belügyminisztere volt.

vezetôelemzô-igazgatóhelyettes, majd

felsôvezetôi programját, 1994-tôl

1997. április 29. és 1998. július 7. kö-

1993-ig Budapesten a Nemzetközi

a JPTE professzora, 2003–2007 között

zött tagja volt az OTP Bank Igazgatósá-

Valutaalap magyarországi megbízottja.

a Pécsi Tudományegyetem általános

g á n a k . 2 0 0 3 - t ó l 2 0 0 6 - i g t a g ja az

1993 és 2007 között, rövid megszakí-

rektorhelyettese, 2007-tôl a GT elnö-

OTP Bank Felügyelô Bizottságának,

tással, amikor mint az MNB elnök ta-

ke. 1992 óta az OTP Bank Igazgatósá-

2006. április 28-tól az OTP Bank

nács adója tevékenykedett, a Magyar

gának külsô tagja.

Igazgatóságának tagja.

Nemzeti Bank alelnöke, a Monetáris

OTP törzsrészvény tu lajdona 2008.

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

Tanács tagja.

december 31-én 117.200 darab volt.

december 31-én 101.350 darab volt.

Jelenleg a Közép-Európai Egyetem
Köz gazdaságtudományi tanszékének
vendég professzora. Egy könyv és
számos cikk szerzôje közgazdasági
szaklapokban.
2008. április 25-étôl tagja az
OTP Igazgatóságának.
OTP törzsrészvény tulajdona 2008.
december 31-én 0 darab volt.
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Az OTP Bank
Felügyelô Bizottságának tagjai*

Tolnay Tibor

Dr. Horváth Gábor

Jean-Francois Lemoux

Michnai András

a Felügyelô Bizottság elnöke

ügyvéd

vezérigazgató

igazgató

Groupama International SA

Compliance Önálló Fôosztály

elnök-vezérigazgató

OTP Bank

Magyar Építôk Zrt.

Tolnay Tibor (58) építészként végzett

Dr. Horváth Gábor (53) Budapesten,

Jean-Francois Lemoux (61) Miután

Michnai András (54) az OTP Bank al-

a Budapesti Mûszaki Egyetemen, má-

az ELTE Állam-és Jogtudományi

a ‘Hautes Etudes Commerciales’ (HEC)

kal mazottainak képviselôje, a Pénzügyi

sodik diplomát a Budapesti Közgazda-

Karán szerzett diplomát.1983-tól

fôiskolán diplomát szerzett, Jean

és Számviteli Fôiskolán szerzett diplo-

ságtudományi Egyetemen szerzett.

az Állami Fejlesztési Banknál dolgo-

François Lemoux 1971-ben a VIA

mát. 1974 óta a Bank alkalmazottja és

1992-ben kinevezték a Magyar Építô Rt.

zott. 1986-tól ügyvéd. 1990-tôl sa-

Assurances Csoportnál kezdte pályáját,

1981-ig a fiókhálózatában dol go zott

vezérigazgatójává. 1992 óta az OTP Bank

ját ügyvédi irodát vezet. Fô tevékeny-

ahol elôször marketing igazgatóként,

kü lön bözô beosztásokban. 1981-tôl

Felügyelô Bizottságának elnöke. 2007.

ségi köre a vállalatfinanszirozás és

majd management controllerként, vé-

a központi hálózatirányítási területen

április 27-tôl az Audit Bizott ság tagja.

a corporate governance. 1999 óta

gül értékesítési és életbiztosítási Igaz-

instruktori munkakört látott el, majd

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

tagja a MOL Nyrt. Igazgatóságának,

gatóként dolgozott. 1988-ban került

a hálózatban kerületi igazgató helyet-

december 31-én 80.580 darab volt.

1995 óta pedig az OTP Bank

az Athena Csoporthoz, ahol elôször

te si, illetve, igazgató feladatra kapott

Felügyelö Bizottságának. 2007. április

a Proxima, a csoport életbiztosításokra

meg bízást. 1994-tôl ügyvezetô igaz ga-

27-tôl az OTP Bank Felügyelô

szakosodott leányvállalatának vezér-

tó he lyettesként a hálózati terület köz-

Bizottság alelnöke és Audit Bi zott sá-

igazgatójaként, majd 1990-tôl 1998-ig

pon ti irányításában mûködött közre.

gá nak elnöke.

PFA Vie vezérigazgatójaként dolgozott

2005 óta a Bank Compliance Önálló

OTP törzsrészvény tulajdona 2008.

és a Csoport irányító bizottságának is

Fô osztályát vezeti. Szakmai ismereteit

december 31-én 10.000 darab volt.

tagja lett. 1998-ban, amikor a Groupama

a PSZF másoddiplomával bôvítette,

felvásárolta a GAN-t, a GAN SA Ügy vi-

be jegy zett adószakértô.

vô Testületébe (Management Board)

2008. április 25-étôl tagja az OTP Felü-

ne vezték ki az ügynökökön és bróke-

gye lô Bizottságának. OTP törzs rész vény

ren keresztül folytatott élet- és nem-

tulajdona 2008. december 31-én

élet biztosítási tevékenységi terület

15.600 darab volt.

irány ításának feladatával. 2000. szeptem berében a Groupama-Gan új szerve zeti felépítésének megfelelôen,
a nem-élet biztosítási részlegek és az
ér té kesítési hálózatok irányítását is
át vet te. 2003. júliusi kinevezése óta
Lemoux úr a Groupama International
vezérigazgatójaként dolgozik. 2008.
április 25-étôl az OTP Felügyelô
Bi zott ságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 2008.
december 31-én 0 darab volt.

*Kovács Antal 2004-tôl tagja az OTP Felügyelô Bizottságának (lásd 158. oldal)
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Részvényeseknek szóló
információk

Általános cégadatok
Alapítás dátuma:

Az OTP Bank székhelye:

1990. december 31., bejegyezve a Fôvárosi

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1991.

Telefon: (1) 473-5000

október 28-i dátummal, 01-10-041585 számon.

Fax: (1) 473-5955

A jelenleg hatályos alapszabály igényelhetô
a társaságtól vagy megtekinthetô és elektronikus
formában letölthetô a Bank honlapjáról.

Alaptôke:
Az OTP Bank alaptôkéje 2008. december 31-én

Jogelôd:

28.000.001.000 forint volt, amely 280.000.010 darab,

Országos Takarékpénztár,

egyenként 100 forint névértékû törzsrészvényre

alapítva 1949. március 1-jén.

oszlott.

Tulajdonosi struktúra 2008. december 31-én:
Tulajdonos
Saját tulajdon
Államháztartás részét képezô tulajdonos
Külföldi jogi személy
Külföldi magánszemély
Belföldi jogi személy
Belföldi magánszemély
Összesen

Tôzsdei jegyzés

Tulajdoni hányad (%)
7,0
0,3
76,9
0,1
5,7
10,0
100,0

Szavazati hányad (%)
0,0
0,3
82,7
0,1
6,1
10,8
100,0

A Közgyûlésen való részvétel
és szavazati jog

Az OTP Bank törzsrészvényeit a Budapesti
Értéktôzsdén „A” kategóriában jegyzik, a törzs-

A részvényesek a Közgyûlésen való részvételi

részvényeket képviselô külföldön forgalmazott

és szavazati jogaikat személyesen vagy megha-

globális letéti jegyeket (GDRs) a Luxemburgi

talmazottak útján gyakorolhatják.

Értéktôzsde jegyzi. (2 GDR 1 törzsrészvényt je-

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizo-

lent.) A Regulation S GDR-ok forgalomban van-

nyító erejû magánokiratba kell foglalni. Amennyi-

nak a londoni SEAQ International-en. A Rule

ben a Közgyûlésen a részvénytulajdonos szerve-

144A GDR-okkal a PORTAL rendszerben keres-

zet törvényes képviselôje jár el (pl.: igazgató,

kednek. Az OTP GDR-ok letétkezelô bankja a

ügyvezetô, polgármester), a képviseleti jogosult-

Bank of New York, letétôrzôje az OTP Bank Nyrt.

ságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, illetve

(Az OTP Bank részvényeinek tôzsdei jele: OTP,

a polgármester megválasztásáról szóló igazolást

Reuters: OTP.BU)

a Közgyûlés helyszínén kell bemutatni.

Társaságirányítás

163

A meghatalmazást a Közgyûlés összehívásáról

Osztalékﬁzetés

szóló hirdetményben erre megjelölt helyen a
meg je lölt idôpontig kell átadni. Amennyiben

Az OTP Bank 2009. április 24-i Közgyûlése úgy

a meg hatalmazás külföldön készült, a meg ha-

határozott, hogy a 2008. gazdasági évre vonat-

tal ma zás alakiságának meg kell felelnie a kül-

kozóan nem ﬁzet osztalékot.

földön kiál lí tott okiratok hitelesítésére, illetve
felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak.
Errôl részletes tájékoztatást a magyar külképvi-

Hirdetmények

seleti szervek adnak.
Az OTP Bank a társasági eseményekkel kapcsoA Közgyûlésen való részvétel és a szavazati

latos, illetve a 2001. évi CXX. törvény ben elôírt

jog gyakorlásának feltétele, hogy

tájékoztatási kötelezettségének az OTP Bank

•

•

A tulajdonosi megfeleltetés idôpontjában

honlapján (www.otpbank.hu), a Budapesti Értéktôzsde

fen nál ló részvénytulajdonlást a tulajdonosi

honlapján (www.bet.hu) és a PSzÁF által üzemel-

meg fe lel te tés eredménye igazolja;

tetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

A részvényes azon részvényeit, amelyek alapján a Közgyûlésen szavazni kíván a tulajdonosi megfeleltetés napjától a Közgyûlést követô

Befektetôi kapcsolatok

napig tartó idôszakra zároltassa;

•

A részvény tulajdonosa a Társaság Részvény-

Az OTP Bank intézményi részvényesei a

könyvébe hatályosan be legyen jegyezve;

Bank kal kapcsolatos tájékoztatásért az alábbi

A részvényes részvénytulajdona, illetve sza-

cím hez fordulhatnak:

va za ti joga nem sérti a jogszabályok, illetve a

OTP Bank Nyrt. Befektetôi Kapcsolatok és

Tár sa ság Alapszabályának rendelkezéseit,

Tôkepiaci Mûveletek

amely körülményt a Társaság ellenôrzéssel

1051 Budapest, Nádor utca 16.

ál la pít meg.

Telefon: (1) 473-5460

a GDR tulajdonosok közgyûlési részvételének

Fax: (1) 473-5951,

és szavazati joguk gyakorlásának szabályait a

e-mail: investor.relations@otpbank.hu

•

•

Bank of New York és az OTP Bank Nyrt. között létrejött Letéti Megállapodás tartalmazza.
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Nyilatkozat a felelôs
társaságirányítási gyakorlatról

Az OTP Bank Nyrt. mûködése során mara dék-

A Felügyelô Bizottság dolgozói tagjának jelölésé-

talanul betartja a rá vonatkozó jogszabályok-

vel, visszahívásával kapcsolatos szabályokat a Tár-

ban, felügyeleti rendelkezésekben és Budapes-

saságnál mûködô Üzemi Tanács határozza meg,

ti Értéktôzsde (BÉT) szabályzatokban foglaltakat.

e tagot a Társaság nem tekinti független nek.

A Társaság felépítését és mûködési feltételeit

A Társaság belsô ellenôrzési szervezetének a

a Közgyûlés által elfogadott Alapszabály tartalmazza.

Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a Felügyelô Bizottság feladata. A Felügyelô
Bizottság elôzetes egyetértési jogot gyakorol

Vezetô testületek

a belsô ellenôrzési szervezet vezetôi és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, meg-

A Társaság ügyvezetô szerve az Igazgatóság.

szüntetésével, díjazásuk megállapításával kap-

Az Igazgatóság hatáskörét a hatályos jogszabá-

csolatos döntéseknél.

lyok, a bank Alapszabálya, a közgyûlési határo-

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente leg-

zatok, valamint az Igazgatóság ügyrendje szab-

alább nyolc alkalommal tart ülést, míg a Fe l-

ja meg. Az ügyrend tartalmazza az Igaz gatóság

ü gye lô Bizottság esetében a szükséges

felépítését, az ülések elô ké szí té sével, lebonyo-

minimum évi hat ülés. 2008-ban nyolc igaz ga-

lításával és a határozatok megfogalmazásával

tó sági, nyolc felügyelô bizottsági, valamint

kapcsolatos teendôket és egyéb, az Igazgató-

négy audit bizottsági ülésre került sor.

ság mûködését érintô kérdéseket.
Az Igazgatóság tagjait a Közgyûlés öt évre vá-

Az elnök-vezérigazgató köteles összehívni az

laszt ja. Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak

Igazgatóság ülését akkor is, ha

mind azok a kötelezettségek, illetve tiltó szabá-

•

lyok, ame lye ket a Hitelintézetekrôl és a pénzügyi vál lal ko zá sok ról szóló 1996. CXII. törvény

igazgatósági határozat rendkívüli
igazgatósági ülésrôl döntött;

•

legalább három igazgatósági tag az ok és cél

(Hpt.) a vezetô állású személyekre megállapít.

megjelölésével, a napirendi pont meghatá-

A Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének

rozásával, a hozandó döntésre vonatkozó

ellenôrzését a Felügyelô Bizottság végzi. A Fe l-

írás be li elôterjesztés rendelkezésre bo csá tá-

ü gyelô Bizottság maga állapítja meg ügyrend-

sával azt írásban kéri;

jét, amelyet a Közgyûlés hagy jóvá.

•

A bizottsági tagokat a Közgyûlés választja meg,
megbízatásuk három évre szól. A független fe lügyelô bizottsági tagok (3 fô) aránya a Felügyelô
Bizottság teljes létszámára (5 fô) vetítve 60%.

a Felügyelô Bizottság, vagy a könyvvizsgáló
írásban indítványozza;

•
•

a Felügyelet erre kötelezi;
törvény alapján rendkívüli közgyûlés összehí vásáról kell dönteni.

Az érdekkonfliktusok elkerülése érdekében

A Felügyelô Bizottság ülését össze kell hívni

a Köz gyû lés nem választhatja a Felügyelô Bi-

akkor is, ha azt az FB egy tagja, vagy az IG leg-

zottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok

alább két tagja, vagy a könyvvizsgáló írásban

közeli hozzátartozóit.

kéri az ok és a cél megjelölésével.

Társaságirányítás
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Az Audit Bizottság ülését a bizottság elnöke

A rendszer egyrészt három egymással összefüggô,

hívja össze az ok és a cél megjelölésével, vala-

egymásra épülô kontroll szinten valósul meg, más-

mint a Bizottság bármely tagja írásban kérheti

részt területi bontás szerint is tagolt. A folyamatba

az elnöktôl.

épített, vezetôi és a függetlenített belsô ellenôrzés
alkotják a belsô ellenôrzési rendszer elemeit.

Az Igazgatóság, Felügyelô Bizottság és az Audit
Bizottság üléseirôl jegyzôkönyv készül, és hatá-

A független belsô ellenôrzési szervezet támogat-

rozataik dokumentálásra kerülnek.

ja a biztonságos, megfontolt üzletmenetet, a ha-

A Társaság ügyvezetôivel kapcsolatos munkál-

tékony mûködést, a kockázatok minimalizálását,

ta tói jogokat az Igazgatóság az elnök-ve zér igaz-

továbbá ellenôrzi a törvényi elôírásoknak való

ga tó útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazga-

megfelelést. Fô ismérve, hogy olyan önálló, szak-

tó-helyettesek kinevezéséhez és a kinevezés

mai, objektív szervezet, amely valamennyi kont-

vissza vonásához az Igazgatóság elôzetes tájé-

roll szintet vizsgálja. A szervezet Hpt. által meg-

koz tatása szükséges.

határozott keretek közötti szakmai irányítását

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment

a Felügyelô Bizottság látja el.

mun kájának értékelésére és javadalmazására
vo natkozó irányelveket. A menedzsment tel-

A független belsô ellenôrzési szervezet éves elle-

jesít ményének értékelése, illetve ösztönzése

nôrzési tervvel rendelkezik, melyet a Felügyelô Bi-

céljából a Bank részvény opciós programot hir-

zottság hagy jóvá. Az éves terv kockázat alapú

de tett meg, mely az éves és középtávú cél ki-

módszertan szerint készül, és amellett hogy a sza-

tûzések teljesítésére épül. A részvényvásárlási

bályozási, üzleti, mûködési és hitelezési kockázato-

program részletes feltételeit, valamint a tel-

kat hordozó területekre fókuszál, az éppen aktuális

jesítményre vonatkozó elvárásokat a Bank köz-

gazdasági helyzet változásait is ﬁgyelembe veszi.

gyûlése hagyja jóvá. Az Igazgatóság az éves
ren des Közgyûlésen tájékoztatást ad az értéke-

A szervezet az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság

lés alapját jelentô éves és középtávú cél ki-

és a menedzsment részére rendszeresen objek-

tûzésekrôl és azok teljesülésérôl egyaránt.

tív és független jelentést készít a kockázatkeze-

A Társaságnál az Igazgatóság, illetve a Felügyelô

lés, a belsô kontroll mechanizmusok, valamint

Bizottság munkáját segítendô a következô vezetôi

a vállalatirányítási funkciók mûködésérôl. Azonnali

testültek kerültek kialakításra: Audit Bizottság, Ve-

beavatkozást igénylô, rendkívüli esetekben az

zetôi Bizottság (Management Committee), Leány-

ellenôrzési szervezet rendkívüli vizsgálat végre-

vállalati Integrációs és Irányító Bizottság. Továbbá

hajtására jogosult.

a Társaságnál meghatározott feladatok ellátására
állandó bizottságok mûködnek: Etikai Bizottság,

A belsô ellenôrzés rendszere magába foglalja a kül-

Eszköz-Forrás Bizottság, Hitel-Limit Bi zott ság,

földi és belföldi csoporttagoknál végzett tulajdonosi

Termékfejlesztési Értékesítési és Árazási Bizottság,

ellenôrzéseket, valamint a leányvállalatok belsô

Work Out Bizottság, Informatikai Irányító Bizottság,

ellenôrzési szervezeteinek szakmai felügyeletét is.

Beruházási Bizottság, Csoportszintû Mû kö dési

Ennek eszközeként kerülnek kidolgozásra, folyamatos

Kockázatkezelési Bizottság.

fejlesztésre és alkalmazásra a bankcsoporttagok
ellenôrzési szervezeteinek mûködésére, tevékenységére vonatkozó egységes belsô ellenôrzési módszerek.

Ellenôrzés
A Felügyelô Bizottság elôzetes egyetértési jogot
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A kontroll mûködtetésének legfontosabb argu-

gyakorol a belsô ellenôrzési szervezet vezetôi és

mentuma az Ügyfelek, illetve a Társaság esz-

alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével,

közeinek és a Tulajdonosok érdekeinek védelme.

megszüntetésével, díjazásuk megállapításával

A hatékony auditálás érdekében a Társaság bel-

kapcsolatos döntéseknél.

sô ellenôrzési rendszerének fel épí tése vertiká-

A könyvvizsgálatot végzô gazdálkodó szervezet

lisan és horizontálisan tagolt.

megválasztására, illetve a könyvvizsgálatért sze-
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mélyében is felelôs tag kijelölésének jóváhagyá-

papírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentôs

sára a Közgyûlés jogosult.

információ pontosan, maradéktalanul és idô ben
közzétételre kerüljön.
Az Igazgatóság minden éves rendes Köz gyû lé-

Compliance

sen tájékoztatás ad az adott év üzleti, stratégiai
céljairól, középtávú stratégiai terveirôl. A Köz-

Az Európai Unió és a magyar jogszabályi elôírá-

gyûlés számára készített elôterjesztést a Társa-

sok nak megfelelôen a Társaság a compliance

ság a BÉT honlapján nyilvánosságra hozatali

kockázatok feltárására és kezelésére önálló szer-

szabályainak, illetve a BÉT vonatkozó Szabály-

vezeti egységet hozott létre (Compliance Önálló

zataiban foglalt rendelkezéseknek megfelelôen

Fôosztály). Kialakításra kerültek a megfelelô sza-

közzéteszi.

bályozási dokumentumok: a compliance politika,

A Társaság a jogszabályi elôírásoknak meg fe le-

stratégia, munkaterv. A compliance politika célja,

lô en a Társaság honlapján és Éves jelentésé-

hogy megalapozza az OTP Bankcsoport egészére

ben nyilvánosságra hozza az Igazgatóság, a

vonatkozó compliance tevékenység kereteit, a

Felügyelô Bizottság és a menedzsment tagjainak

compliance fogalmát, célját, a compliance funkció

szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

feladatait és hatáskörét. A compliance politika má-

Az Igazgatóság elnökének és tagjainak, illetve

sik fontos dokumentuma az OTP Bankcsoport

a Felügyelô Bizottság elnökének és tagjainak

compliance stratégiája. A compliance politikát az

javadalmazására vonatkozó javaslat része a

OTP Bank Nyrt. Igazgatósága hagyja jóvá.

közgyûlési elôterjesztéseknek.

A Compliance Önálló Fôosztály évente átfogó

A Társaság részletes, a kockázatok minden tí-

jelen tést készít a Bankcsoport compliance

pu sára (likviditási, piaci és hitelkockázat)

tevékenységérôl és helyzetérôl, melyet a Bank

kiterjedô kockázatkezelési szabályokkal rendel-

Igaz gatósága hagy jóvá. A compliance politika

kezik, melyek összhangban állnak a prudens

gyakor lati megvalósulásáért az OTP Bankcso-

banki mûködést szabályozó jogszabályokkal.

port felsô vezetése felel.

A Társaság által követett kockázatkezelési
gyakorlatról, az alkalmazott limitekrôl és azok
betartásáról az Éves jelentés ad tájékoztatást.

Tájékoztatás

A Társaság részletes, a bennfentes és a poten ciálisan bennfentes személyekre kiterjedô

A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a Tôke-

belsô szabályozással rendelkezik, mely a hatá-

piac ról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), va-

lyos Tpt. által részletesen szabályozott korlá-

la mint a BÉT vonatkozó Szabályzatában foglalt

toknak és tilalmaknak teljes mértékben meg-

rendelkezéseket szigorúan betartva teljesíti.

felel. Az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság tagjainak

A Társaság emellett rendelkezik a nyilvá nos-

a Társaság részvényeivel kapcsolatos tranzakcióit a

ság ra hozatali kötelezettség teljesítését biztosí-

Társaság a nyilvánosságra hozatali szabályoknak

tó hatályos belsô szabályzattal.

megfelelôen közzéteszi, Éves jelentésében feltün-

A hivatkozott szabályozások biztosítják, hogy

teti a vezetô állású személyek Társaságban fennálló

minden, a Társaságot érintô, a Társaság érték -

érdekeltségét (részvények száma).

Társaságirányítás
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Pénzmosás elleni intézkedések

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bûn cse lek-

•

ményekbôl származó pénz eredetének eltitko-

(XII. 29.) PM rendeletnek, illetve a Pénzügyi

lására/elfedésére az elkövetôk, vagy más sze-

Szer vezetek Állami Felügyelete ajánlásának

mélyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi

meg felelôen belsô szabályzattal rendelkezik,

intézmények szolgáltatásait.

melyet a Bank valamennyi munkatársa alkal-

Annak érdekében, hogy bankunkat ne használ-

maz ni köteles.

hassák fel pénzmosásra, mindent megteszünk

•

azért, hogy megállapítsuk a bank szolgáltatásait igénybe vevôk valódi kilétét, és az OTP Bank

A bank munkatársai kötelesek eleget tenni ügyfél-átvilágítási, és bejelentési kötelezettségüknek.

•

A bejelentési kötelezettség teljesítése nem

nem teljesíti az olyan ügyfél megbízásait, aki nem

tekinthetô bank-, értékpapír-, biztosítási és

bizonyítja a törvényi elôírásoknak megfelelôen

üzleti titok megsértésének.

személyazonosságát.

•

Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelôzésérôl és megakadályo-

A bejelentési kötelezettség elmulasztása büntetô jo gi felelôsségre vonást von maga után.

•

Az OTP Bank együttmûködik a bûnüldözô

zásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény ren-

szervekkel minden, pénzmosásra utaló kö-

delkezéseivel összhangban:

rülmény feltárásában.

•
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Az OTP Bank a törvénynek, a 35/2007.
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Belsô ellenôrzô és információs rendszert

Az OTP Bank Hirdetményben közzéteszi

mû kö d tet a pénzmosást lehetôvé tevô, ille-

minden az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiség-

tô leg megvalósító bank-, vagy pénzügyi mû-

ben a banknál követett ügyfél-azonosításra

ve letek megakadályozása érdekében.

vonatkozó eljárást.

Társadalmi szerepvállalás
Küldetésünknek tekintjük, hogy a befektetôi, ügyfél- és társadalmi
elvárásoknak megfelelô, kiemelkedô társadalmi felelôsségvállalási
gyakorlatot folytassunk.

Az alapításának 2009-ben 60. évfordulóját

Ezirányú tevékenységünket teljességében a honla-

ünnep lô hitelintézet nagy figyelmet fordít kör-

punkon is elérhetô Társadalmi Felelôsségvállalási

nyezetére, a közösségek számára fontos érté-

Jelentésünkben mutatjuk be. A folyamatos fejlôdés

kekre. A bank t u d a t o s é s t e r v e z e t t k e r e t e k

részeként törekszünk arra, hogy egy konszolidált,

közé helyezi a vállalati társadalmi fe le lôs ség-

valamennyi csoporttag fenntarthatósági teljesítmé-

vállalási (CSR) te vé kenységet. Felelôs ségünk

nyét bemutató jelentés készülhessen. A tavalyi

teljes tudatában célunk elsô sorban a fenntart-

jelentéshez képest 2008-ban az adatgyûjtést már

hatóság irányába ható, hosszú távú programok

kiterjesztettük a hazai leányvállalatokra, továbbá a

indítása, a felelôs mûködés folyamatos biztosí-

külföldi bankok legjobb gyakorlatait ismertettük, és

tása és a jó ügyek támogatása az érintettjeink

a hazai pénzügyi szektorban elsôként külsô szer-

véleményének és igényeinek ﬁgyelembe vételével.

vezet által minôsíttettük jelentésünket.

2008-ban programjaink egy része az ügyfelek minôségi kiszolgálását célozta meg. Tovább folytatódott a bankﬁókok akadálymentesítése, 52 ﬁókunkban gyereksarok került kialakításra, az ügyfelek
gyors és hatékony kiszolgálása érdekében egyszerûbb ügyfélirányító-rendszert alkalmazunk, valamint a civil szervezetek részére speciális termék
(ún. non-proﬁt számlacsomag) került kialakításra.

Programjaink egy másik csoportja kifejezetten
a belsô mûködést támogatja, ezeknek egy része
a környezeti terhelés csökkentésére irányul.
Így került 2008-ban a Környezetvédelmi Szabályzatunk kialakításra, energiatakarékosságra ösztönzô belsô kampányt indítottunk, videokonferencia termek kerültek kiépítésre a központi
épü le teinkben és a külföldi leányvállalatoknál,
valamint folyamatosan szélesítjük a környezetTársadalmi felelôsségvállalási stratégiánk része-

barát papír alkalmazási lehetôségeit a bank

ként meghatározott céljaink meg va ló su lá sát

különbözô területein.

továbbra is az évente kidolgozásra ke rülô CSR

A program eredményeképpen tavaly újrahasznosított

programterv alapján valósítjuk meg.

papírt használtunk jelentések esetében, karácsonyi
üdvözlôlapok és egyéb papírtermékek készítésekor.

A 2008-as évben fô célkitûzéseink között szerepelt

Célunk, hogy 2009-tôl a marketing kiadványaink

a bankon belüli CSR menedzsment fejlesztése.

nagy része újrahasz no sított papírból készüljön.
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Szemléletformálás munkatársaink
körében – CSR-képzés

Az általános ismeretek elsajátítása, amellett, hogy
segíti a dolgozókat egy tudatosabb életmód kialakításában, hozzájárul ahhoz, hogy munkájukban

Az OTP Bank Magyarország jelentôs foglalkozta-

érvényesíthessenek fenntarthatósági szemponto-

tója, ezért társadalmi szerepvállalásunk fontos

kat, ezzel is támogatva az OTP Bank CSR stratégi-

részét képezi a munkatársaink iránt ér zett fe le-

ájának sikeres megvalósítását. Mindezt az

lôs ségünk. A Bank több ezer em ber életében

e-learning módszer nyújtotta elônyök kihasználá-

játszik szerepet a megélhetés biztosításán és az

sával próbáltuk közérthetôen, minél több gyakor-

életminôség meghatározásán keresztül.

lati példán és interaktív feladaton keresztül megvalósítani. A képzést a szakma magas színvonalú,

Vállalati felelôsségvállalási stratégiánkkal össz-

egyedülálló kezdeményezésnek értékelte és elsô

hang ban arra törekszünk, hogy a fenn tart ha tó-

helyezéssel jutalmazta az eFestivál díjkiosztó

ság elve beépüljön a társaság fô tevékenysé-

ünnepségén. Célunk, hogy 2009-ben a CSR-kép-

gé be, de annak, hogy mûködésünk szerves

zést kiterjesszük a leányvállalatokra is.

részévé váljon, elengedhetetlen feltétele a
mun ka társak bevonása a CSR tevékenységbe.
2007-ben kidolgozott stratégiánkban ezt a
kö vetkezôképpen fogalmaztuk meg: „célunk,

Ismeretterjesztés – OTP Fáy András
Alapítvány

hogy a felelôs mûködés természetessé váljon
a vállalat munkavállalói számára, és a munka-

A gazdasági és társadalmi környezet egyaránt

he lyi környezet biztosítsa ennek feltételeit.”

jelentôs hatású szereplôjeként az OTP Bank

A feltételeket a bank igyekszik minél szélesebb

támogatási és szponzorációs tevékenységének

körûen megteremteni, s a hozzá szükséges

célja, hogy a pénzügyi szolgáltatások keretén

esz közöket rendelkezésre bocsátani, de a tár-

kívül minél több olyan értékes programot, ügyet

gyi és egyéb feltételek mellett fontosnak tart-

támogasson, amelyek a társadalom egé szé nek

juk a szemlélet, a felelôs gondolkodás

érdekeit és igényeit szolgálják.

ter jesztését is.

Piacvezetô vállalatként kötelességünknek tartjuk
azon társadalmi csoportok segítését, amelyek-

Ennek érdekében rendszeresen jelentet tünk

nek a sikerek eléréséhez valamilyen hátrányt

meg cikkeket a Bank belsô újságjában a vállalati

kell leküzdeniük vagy az ehhez vezetô útnak

felelôsségvállalás témakörében, és mutattuk be

még az elején tartanak. Az OTP Esély Program

hónapról hónapra a Bank életében történt jelen-

ke re tében ezért olyan kezde mé nye zé seket tá -

tôs CSR-rel kapcsolatos eseményeket és kezde-

mogatunk, melyek a hátrá nyos hely zetû, be teg

ményezéseket.

gyermekek gyógyulását, a segítséggel élôk elfo-

Az évente megrendezésre kerülô családi na -

gadását és a fiatalok oktatását tûz ték ki cé lul.

punk ra 2008-ban meghívást kaptak a Bank által
ki emelten támogatott szervezetek. Gyermekek

Társadalmi szempontból kiemelt területnek te -

és felnôt tek játékos formában ismerkedhettek

kint jük a lakosság, ezen belül is a fiatalok gaz-

meg a speciális helyzetben lévô társaik nehéz-

da sági és pénzügyi ismereteinek fej lesztését.

sé geivel, velük együtt játszva tanulhatták meg,

Ennek érdekében végzi támogatási programját

hogy a hétköznapok során hogyan segíthetnek

az 1992-ben létrehozott és az OTP Bank által

tár saiknak.

mû köd te tett alapítvány, az OTP Fáy András
Alapítvány.

2008-ban CSR-képzést indítottunk. A képzés
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célja elsôsorban, hogy a bankban dolgozó va la -

A gazdasági szakképzés színvonalának emelé-

mennyi munkatárs átfogó képet kapjon az OTP

sére immár harmadik éve tankönyveket, okta-

Bank vállalati felelôsség vál la lási straté giájáról és

tási segédanyagokat adományozunk a köz-

ennek gyakorlati megvalósítása érdekében tett

gazdaságtant oktató középiskolák könyvtárainak

lépéseirôl.

fejlesztésére.

OTP Bank Éves jelentés 2008

A program keretében eddig több mint 10 ezer

A tré ning keretében a középiskolai pe da gó gu so-

diák jutott ingyenesen gazda sá gi szakiroda-

kat oktatunk annak érdekében, hogy sa ját isko-

lomhoz; 15 ezer könyv, 100 szá mítógép és

lá jukban folyamatosan és minden diák számára

laptop átadása valamint 760 éves lap elô fi ze-

átad hassák az életkezdéshez, a majdani munka-

tés történt a könyvtárak részére több mint 50

vál la lás hoz, minden napokhoz szük séges, alap-

millió forint értékben. A támogatás nagy segít-

vetô pénzügyi és kar rie r alakítás sal kapcsolatos

ség az iskolák számára, hiszen a mûködéshez

ismereteket. Az országos tré ner képzés elindítá-

szükséges alapvetô feltételeket biztosítja

sával célunk minél több diák gazdasági ismere-

szá mukra és az összes középiskolás diák

teinek és karriertudatosságának növelése.

tanulási lehetôségeit segíti. 2008-ban a programot immár országosan hirdettük meg és

A bank a jövôben is stratégiailag fontos, kiemelt

ki ter jesz tet tük az összes középfokú képzést

feladatának tekinti a környezetre gyakorolt hatá-

biztosító intézményre. A pályázaton k ö z e l

sok optimalizálását, az ügy feleknek nyúj tott

600 is kola vett részt és ebbôl 150 isko la pályá-

szol gáltatások minôségének és összetételének

zatát tud tuk támogatni azzal, hogy 140 ezer

fo lyamatos fejlesztését, a munkavállalói elége-

forint ér tékû könyvcsomagot választhattak

dettség növelését, valamint a helyi közösségek

a jelentôsen kibôvített szakkönyvlistáról, így idén

és társadalmi csoportok esetében az esély-

mintegy 3000 szakkönyv közül választhattak

egyenlôségi törekvések támogatását.

a nyertes intézmények.
Az Accountability Rating Hungary nemzetEzeken felül az OTP Fáy András Alapítvány az

közi módszertan alapján évente felállítja

elmúlt évek során – ALAPOK Program néven –

azoknak a vállalatoknak a rangsorát, ame-

egy önálló, speciális gazdasági, életvezetési és

lyek a gazdasági, társadalmi, környezeti

karrier ismereteket nyújtó képzést dolgozott

kihívásokra a legkiemelkedôbb válaszokat

ki középiskolás végzôs diákok számára, mely-

adják. 2008-ban az OTP Bank a pénzügyi

nek országos elér he tôségét – minden évben

szektort vizsgálva az elsô, a teljes magyar-

más-más megyére kiírt – pályá zatával biztosítja.

országi vállalati körben a hatodik lett,

A közkedvelt képzés interaktív oktatás kereté-

kö szön he tôen olyan érté kelési szem pon tok-

ben zajlik, ahol a fiatalok szituációs játékok for-

nak mint, mennyire tartjuk fontosnak a tár -

májában ismerkednek meg a pénzügyi, gazda-

sa dalmi, gazdasági és környezeti ki hí vá sok

sági és vállalkozási alapfogalmakkal. A két napos

hatékony keze lését, hogyan építjük be eze-

tré ning helyszínét a pályázó intézmény bizto-

ket a szempontokat üzleti stratégiánkba,

sítja, míg az oktatás személyi és tárgyi felté-

és milyen mértékben vonjuk be érin tett-

teleit, illetve a diákok ellátását az Alapítvány

jeinket a döntési folyamatokba.

fi nanszírozza.
Amennyiben szeretne többet megtudni vállalati
E képzés sikerén felbuzdulva, 2008-ban

felelôsségvállalási tevékenységünkrôl, tekintse

elô készítettük és akkreditáltattuk az ALAPOK

meg honlapunkon fenntarthatósági jelentésün-

Prog ram felnôttképzési tréningjét is.

ket vagy írjon levelet a csr@otpbank.hu címre!

Társaságirányítás

171

Kiadó: OTP Bank Nyrt.
Felelôs kiadó: Befektetôi Kapcsolatok és Tôkepiaci Mûveletek
Fotó: Hamu és Gyémánt Magazin
A kiadványt tervezte és elôkészítette: Café Design
Nyomda, kötészet: Artemis Kft.

