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Az OTP Bank felső vezetése 

és az Igazgatóság belső tagjai1

Dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató

Dr. Csányi Sándor 1974-ben a Pénz- 

ügyi és Számviteli Főiskolán okleve- 

les üzemgazdász, 1980-ban a Marx 

Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen okleveles közgazda 

diplomát szerzett. Pénzügy szakos 

közgazda, bejegyzett könyvvizsgáló. 

Az egyetem után a Pénzügyminisz- 

térium Bevételi Főigazgatóságán, 

illetve a Pénzügyminisztérium Titkár- 

ságán dolgozott, majd 1983-tól 

1986-ig osztályvezető volt a Mező- 

gazdasági és Élelmiszeripari 

Minisztériumban. 1986-tól 1989-ig 

a Magyar Hitel Bank Rt.-nél főosz- 

tályvezető. A K&H Bank vezérigaz- 

gató-helyettese 1989 és 1992 kö- 

zött. 1992-től az OTP Bank elnök-

vezérigazgatója. Tagja az egyik leg- 

jelentősebb nemzetközi kártyatár- 

saság, a Mastercard európai tanács- 

adó testületének, valamint alelnöke 

a MOL Nyrt. Igazgatóságának, társ- 

elnöke a Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetségének (VOSZ), 

valamint a Kínai-Magyar Üzleti 

Tanács társelnöke. Az MLSZ elnöke 

2010. július óta, 2015 márciusától 

az UEFA Végrehajtó Bizottságának 

tagja. 2017 áprilisától a FIFA Taná- 

csának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 2017. 

december 31-én 605.097 darab volt 

(közvetlen és közvetett tulajdo- 

nában lévő OTP részvények darab- 

száma 2.405.097).

Bencsik László
vezérigazgató-helyettes

Stratégiai és Pénzügyi Divízió

Johancsik Tibor András
vezérigazgató-helyettes

IT és Banküzemi Divízió

Bencsik László 1996-ban a Buda- 

pesti Közgazdaságtudományi Egye- 

tem Gazdálkodástudományi Karán 

diplomázott, majd 1999-ben a fran- 

ciaországi INSEAD Business School 

Programján szerzett Master of 

Business Administration (MBA) dip- 

lomát. 1996-tól 2000-ig az Andersen  

Consulting (Accenture) cégnél dolgo- 

zott tanácsadóként. 2000–2003-ig a 

McKinsey & Company Inc. tanács- 

adó cég projektmenedzsere volt. 

2003-ban csatlakozott az OTP Bank- 

hoz és lett a Banküzemgazdasági 

Igazgatóság ügyvezető igazgatója,  

a controlling és tervezési feladato- 

kért felelős vezető. 2009 augusztu- 

sától az OTP Bank vezérigazgató-

helyettese, a Stratégiai és Pénzügyi 

Divízió vezetője. 2012. március 13-tól  

a DSK Bank Felügyelő Bizottságá- 

nak elnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

34.961 darab volt.

Johancsik Tibor András a Budapesti  

Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 

Karán szerzett okleveles villamos- 

mérnöki diplomát 1988-ban, majd 

1993-ban a Külkereskedelmi 

Főiskolán külkereskedelmi üzem- 

gazdász diplomát. Szakmai pálya- 

futását az MTA SZTAKI-ban kezdte  

kutatóként ipari automatizálási 

területen. 1994-től nemzetközi hát- 

terű informatikai fejlesztő társasá- 

gok (ICL, Unisys, Cap Gemini) magyar- 

országi vállalatainál töltött be vezető  

pozíciókat. 2001-től informatikai 

és szervezetfejlesztési területeken 

tanácsadói feladatokat látott el, 

majd 2003-tól a JET-SOL Kft. ügy- 

vezetőjeként vett részt számos 

hazai és külföldi informatikai rend- 

szer kialakításában. 2016. február  

24-étől az OTP Bank IT és Bank- 

üzemi Divíziójának vezérigazgató-

helyettese.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

4.510 darab volt.

1 Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk öt évre szól.



277

Kovács Antal György
vezérigazgató-helyettes

Retail Divízió

Wolf László
vezérigazgató-helyettes

Kereskedelmi Banki Divízió

Kovács Antal György a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen 

szerzett okleveles közgazda 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. 2007. július 

1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-

helyettese. Szakmai ismereteit a 

Nemzetközi Bankárképző Központ, 

illetve a World Trade Institute kurzu- 

sain bővítette. 2007. április–2012. 

április között az OTP banka Hrvatska  

Felügyelő Bizottságának elnöke 

volt. 2012. december 12-től az  

OTP Bank Romania SA Felügyelő 

Bizottságának elnöke. 2014. április 

24-től az OTP Jelzálogbank Zrt. és 

az OTP Lakástakarék Zrt. Igazgató- 

ságának elnöke. Az OTP Alapkezelő 

és az OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

Felügyelő Bizottságának elnöke. 

2004–2016. április 14-ig tagja az 

OTP Bank Felügyelő Bizottságának.

2016. április 15-től az OTP Bank 

Igazgatóságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

23.728 darab volt.

Wolf László 1983-ban végzett a 

Marx Károly Közgazdaságtudo- 

mányi 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 ügy- 

vezető igazgatója, majd 1994-től  

a Kereskedelmi Banki Divízió 

vezérigazgató-helyettese.  

A DSK Bank Felügyelő Bizottságá- 

nak tagja. 2010. december 10-től az 

OTP banka Srbija Igazgatóságának 

elnöke. Az OTP Ingatlan Zrt. 

Felügyelő Bizottságának elnöke. 

2016. április 15-től az OTP Bank 

Igazgatóságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

597.164 darab volt. 

Társaságirányítás

Kiss-Haypál György
vezérigazgató-helyettes

Hitelengedélyezési  

és Kockázatkezelési Divízió

Kiss-Haypál György okleveles köz- 

gazdász. Diplomáját 1996-ban sze- 

rezte a Budapesti Közgazdaság- 

tudományi Egyetemen. Szakmai 

pályafutása kezdetén a Budapest 

Bank Nyrt.-nél dolgozott projekt- 

finanszírozási elemzőként, majd 

2007-re a kockázatkezelési 

terület első számú vezetője lett. 

2002 és 2006 között Írországban 

a GE Consumer Finance válla-

lati hitelkockázati portfolió 

menedzsereként, és Ausztriában  

a GE Money Bank fogyasztási 

hitelek portfólió menedzsere- 

ként is dolgozott. 2015-től az  

OTP Bank Nyrt. Hitelengedélyezési 

és Kockázatkezelési Divízió veze- 

tőjének helyettese, majd a Divízió 

megbízott vezetője volt.  

2017. május 3-tól a Hitelengedé- 

lyezési és Kockázatkezelési  

Divízió vezérigazgató-helyettese. 

2017. szeptember 1-től az  

OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. 

Igazgatóságának elnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

6.935 darab volt.
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Az OTP Bank 

Igazgatóságának külső tagjai

Baumstark Mihály
okleveles mezőgazdasági  

üzemgazdász, okleveles közgazda

Baumstark Mihály mezőgazdasági 

üzemgazdászként a Gödöllői Agrár- 

tudományi Egyetemen (1973), okleve- 

les közgazdaként a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen 

(1981) végzett. A Mezőgazdasági  

és Élelmiszeripari Minisztérium 

alkalmazottja 1978 és 1989 között. 

Távozásakor a Minisztérium 

Beruházáspolitikai Osztályának 

helyettes vezetője, ezt követően  

a Hubertus Bt. ügyvezető igazgatója 

lett, majd 1999-től 2012-ig a Csányi 

Pincészet Zrt. vezérigazgató-helyet- 

tese, majd elnök-vezérigazgatója 

volt. Jelenleg nyugdíjas. 1992–1999. 

között az OTP Bank Felügyelő Bizott- 

ságának, majd 1999 óta Igazgató- 

ságának külső tagja. 2010-től az 

OTP Bank Etikai Bizottságának 

elnöke, 2011-től a Javadalmazási 

Bizottságának és 2014-től a Jelölő 

Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

54.400 darab volt.

Dr. Bíró Tibor
főiskolai docens

Erdei Tamás
okleveles üzemgazdász

Dr. Bíró Tibor diplomát okleveles 

üzemgazdászként a Pénzügyi és 

Számviteli Főiskolán (1974) és a 

Marx Károly Közgazdaságtudományi  

Egyetemen (1978) szerzett. 1986-tól  

okleveles könyvvizsgáló, bejegyzett 

könyvszakértő. A Tatabányai Városi 

Tanács VB. Pénzügyi Osztályának 

vezetője 1978–82 között. 1982 óta 

főiskolai tanár a Pénzügyi és Szám- 

viteli Főiskolán, majd a Budapesti 

Gazdasági Főiskolán 1990–2013 

között tanszékvezető, 2015. évi 

nyugdíjazása után vendégoktató, 

könyvvizsgáló-tanácsadó cégében 

aktívan dolgozik. 2000-től a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi 

Elnökségének tagja 10 éven keresz- 

tül, 5 évig a Könyvvizsgálói Kamara 

Oktatási Bizottságának tagjaként is 

dolgozott. 1992 óta az OTP Bank 

Igazgatóságának külső tagja.  

2009-től az OTP Bank Javadalmazási  

Bizottságának tagja, 2014-től a 

Jelölő Bizottságának elnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

22.356 darab volt.

Erdei Tamás diplomát 1978-ban 

szerzett a Pénzügyi és Számviteli 

Főiskolán. Szakmai pályafutását 

az OTP-nél kezdte, ahol különböző 

ügyviteli munkaköröket töltött be 

(utolsó beosztása: fiókigazgató), majd  

két évig dolgozott a Pénzügyminiszté- 

riumban bankfelügyeleti területen.  

1983 óta állt a Magyar Külkereske- 

delmi Bank (ma MKB) alkalmazásá- 

ban, ahol fokozatosan lépett egyre  

feljebb a ranglétrán. 1985-től ügy- 

vezető igazgató, 1990-től vezér- 

igazgató-helyettes, 1994-től vezér- 

igazgató és 1997 óta elnök-vezér- 

igazgató volt 2012. március végéig. 

1997–2008 és 2009–2011 között 

volt a Magyar Bankszövetség válasz- 

tott elnöke. A Nemzetközi Gyermek- 

mentő Szolgálat Felügyelő Bizottsá- 

gának az elnöke. 2012. április 27-étől  

tagja az OTP Bank Igazgatóságának. 

2014-től az OTP Bank Kockázat- 

vállalási-kockázatkezelési Bizottsá- 

gának elnöke és a Jelölő Bizottságá- 

nak tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

16.039 darab volt.
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Dr. Pongrácz Antal
okleveles közgazda

Dr. Utassy László
elnök-vezérigazgató

Merkantil Bank Zrt. 

Dr. Vörös József
professzor, akadémikus

Pécsi Tudományegyetem

Dr. Pongrácz Antal 1969-ben a  

Marx Károly Közgazdaságtudományi  

Egyetemen diplomázott, majd doktori  

címet szerzett 1971-ben. 1969-től a 

Petrolkémiai Beruházási Vállalatnál 

elemző közgazdászként, majd a Be- 

vételi Főigazgatóságon csoportveze- 

tőként 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 Keres- 

kedelmi Bank Rt. vezérigazgatója, 

majd elnök-vezérigazgatója.  

1994 és 1998 között a Szerencse- 

játék Rt. elnök-vezérigazgatója, majd  

1998–99-ben a Malév Rt. vezérigaz- 

gatója. 2001-től az OTP Bank Törzs- 

kari Divíziójának ügyvezető igazga- 

tója, később – 2016. április 14-ig, 

nyugdíjba vonulásáig – vezér- 

igazgató-helyettes. 2012. április 

12-től az OTP banka Hrvatska d.d. 

Felügyelő Bizottságának elnöke, 

valamint 2017. május 2-től a 

Splitska banka Felügyelő Bizott- 

ságának elnöke. 2002-től az  

OTP Bank Igazgatóságának tagja. 

2009. június 9-től 2016. április 14-ig 

az OTP Bank Igazgatóságának 

alelnöke. 

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

82.101 darab volt.

Dr. Utassy László a Budapesti 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Jogi Karán diplomázott 1978-ban. 

1978 és 1995 között az Állami Biz- 

tosítónál, majd az ÁB-AEGON Rt.-nél  

dolgozott különböző vezető pozí- 

ciókban. 1996–2008 között az  

OTP Garancia Biztosító elnök-vezér- 

igazgatója. 2009–2010-ig az  

OTP Bank ügyvezető igazgatója. 

2011. január 1-jétől a Merkantil 

Bank elnök-vezérigazgatója.  

2001-től az OTP Bank Igazgatóságá- 

nak tagja. 2014-től az OTP Bank 

Kockázatvállalási-kockázatkezelési 

Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

200.000  darab volt.

Dr. Vörös József 1974-ben szerzett 

okleveles közgazda diplomát a Marx  

Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen. 1984-ben kandidátusi 

fokozatot, 1993-ban a közgazdaság- 

tudomány akadémiai doktora címet 

szerezte, 2013-tól tagja az MTA-nak.  

1990–93 között a JPTE Közgazda- 

ságtudományi karának dékánja. 

1993-ban elvégzi a Harvard felső- 

vezetői programját, 1994-től a JPTE 

professzora, 2004–2007 között a 

Pécsi Tudományegyetem általános 

rektor-helyettese, 2007–2011 között  

a GT elnöke. 1992 óta az OTP Bank 

Igazgatóságának külső tagja.  

2009-től az OTP Bank Javadalmazási  

Bizottságának elnöke, 2014-től a 

Kockázatvállalási-kockázatkezelési 

Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

150.714 darab volt. 

Dr. Gresa István
okleveles üzemgazdász,  

okleveles közgazda

Dr. Gresa István a Pénzügyi és Szám- 

viteli Főiskolán diplomázott 1974-ben,  

majd a Marx Károly Közgazdaság- 

tudományi Egyetemen szerzett okle- 

veles közgazda diplomát 1980-ban.  

A Közgazdaságtudományi Egyete- 

men 1983-ban lett egyetemi doktor.

1989 óta dolgozik a bankszektor- 

ban. 1989 és 1993 között a Budapest  

Bank Rt. zalaegerszegi fiókigazga- 

tójaként dolgozott. 1993-tól az  

OTP Bank Zala Megyei Igazgatóságá- 

nak megyei igazgatója, majd 1998-tól  

ügyvezető igazgatóként a hitelintézet  

Nyugat-dunántúli Régiójának veze- 

tője volt. 2006. március 1–2016. áp- 

rilis 14-ig – nyugdíjba vonulásáig –  

az OTP Bank Hitelengedélyezési 

és Kockázatkezelési Divíziójának 

vezérigazgató-helyettese. 2006 és  

2017 között az OTP Faktoring Köve- 

teléskezelő Zrt. Igazgatóságának 

elnöke. 2012. április 27-étől tagja  

az OTP Bank Igazgatóságának.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

143.071 darab volt.
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Az OTP Bank 

Felügyelő Bizottságának tagjai2

Független tagok:

Dr. Vági Márton Gellért 
főtitkár

Magyar Labdarúgó Szövetség

Dr. Vági Márton Gellért 1987-ben vég- 

zett a Marx Károly Közgazdaság- 

tudományi Egyetem, külgazdasági 

szakán, ahol 1994-ben doktori címet  

is szerzett. 1987–2000 között egye- 

temi oktató, 1994-től tanszékvezető 

egyetemi docens. 2000–2006 között 

az ÁPV Zrt. ügyvezető igazgatója- 

ként, vezérigazgató-helyetteseként, 

majd vezérigazgatójaként dolgozott. 

2006–2010 között a Nemzeti Fejlesz- 

tési Ügynökség elnöke. 2002 júliusá- 

tól 2011. január 1-jéig az FHB Nyrt.  

igazgatósági tagja, ezen időszak 

alatt 4 évig az Igazgatóság elnöki 

tisztét is betöltötte. 2010-től a 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

főtitkára. 2011 óta tagja az UEFA 

HatTrick Bizottságának, 2017 óta a 

FIFA Pénzügyi Bizottságának. Több 

mint 80 tanulmány, cikk és szak- 

könyv szerzője, társszerzője. 2011 

óta tagja az OTP Bank Felügyelő 

Bizottságának. 2014-től az  

OTP Bank Audit Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én 0 darab volt.

Tolnay Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Horváth József Gábor
a Felügyelő Bizottság alelnöke

ügyvéd

Tolnay Tibor 1978-ban építőmérnök- 

ként, majd 1983-ban gazdasági mér- 

nökként végzett a Budapesti Műszaki  

Egyetemen, a Budapesti Közgazda- 

ságtudományi Egyetemi diplomáját, 

mint szakközgazdász 1993-ban 

szerezte. 1994–2015-ig a Magyar 

Építő Rt. elnök-vezérigazgatója. 

1994-től az ÉRTÉK Kft. ügyvezető 

igazgatója. 1992-től az OTP Bank 

Felügyelő Bizottságának tagja,  

1999 óta az elnöke. 2007–2011-ig, 

valamint 2014-től az OTP Bank 

Audit Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2017. december 31-én 54 darab volt.

Dr. Horváth József Gábor 1980-ban  

a Budapesti Eötvös Loránd Tudomány- 

egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán szerzett diplomát.1983-tól  

az Állami Fejlesztési Banknál dol- 

gozott. 1986-tól ügyvéd. 1990-től  

saját ügyvédi irodát vezet. Fő tevé- 

kenységi köre a vállalatfinanszíro- 

zás és a corporate governance. 

1995 óta az OTP Bank Felügyelő 

Bizottságának, 1999 és 2014 között 

pedig a MOL Nyrt. Igazgatóságának 

tagja. 2007 óta az OTP Bank Fel- 

ügyelő Bizottságának alelnöke. 

2007–2011-ig, valamint 2014-től 

az OTP Bank Audit Bizottságának 

elnöke. 2014-től az INA Industija 

Nafte d.d. Igazgatóságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én 0 darab volt.

Dominique Uzel
igazgató 

Groupama International SA

Dominique Uzel mezőgazdasági 

fejlesztőmérnökként végzett, majd  

az ESSEC üzleti iskola mezőgazda- 

sági és élelmiszeripari menedzsment  

szakán szerzett Master fokozatot.  

A Ganhoz 1991-ben csatlakozott a  

mezőgazdasági terület vezetőjeként.  

Öt évvel később Franciaországot 

elhagyva a Gan España munkatársa 

lett, ahol a leányvállalat tervezésért 

és auditért felelős osztályát vezette,  

majd az újonnan létrejött Groupama  

Seguros technikai igazgatója lett.  

2008-ban biztosítási vezérigazgatóvá  

nevezték ki, és ebbéli minőségében 

tevékenyen hozzájárult a spanyol- 

országi biztosítási piac közvetlen 

értékesítési eszközének, a Click 

Segurosnak az elindításához és kitel- 

jesítéséhez. 2010 júliusában közvet- 

len biztosítási igazgatóként csatla- 

kozott a Groupama S.A. nemzetközi 

igazgatóságához, de mindeközben 

továbbra is felelős maradt a spanyol- 

országi és lengyelországi közvetlen 

biztosítási ágazat irányításáért. 

2012. október 1-je óta a Groupama 

nemzetközi tevékenységét irányítja.

2013 óta tagja az OTP Bank Fel- 

ügyelő Bizottságának. 2014-től az  

OTP Bank Audit Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én 0 darab volt.

2 A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól.
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Munkavállalói küldöttek:

Rudas Ágnes 
ügyvezető igazgató

Elnöki Kabinetiroda

Michnai András 
ügyvezető igazgató

Rudas Ágnes az OTP Bank alkal- 

mazottainak képviselője, okleveles 

üzemgazdász, diplomáját Budapes- 

ten a Pénzügyi és Számviteli Főisko- 

lán szerezte 1979-ben. Mérleg- 

képes könyvelő. 1992 óta a bank 

alkalmazottja, előbb a bank operatív 

működését támogató titkársági tevé- 

kenységet irányító főosztályvezető, 

majd 1994-től szervezetfejlesztési, 

folyamat szervezési és hatékonyság 

javítási projektek vezetését látta el. 

1999-től a bank humánerőforrás 

menedzsment tevékenységét irá- 

nyító igazgató, 2007-től ügyvezető 

igazgató. 2016 óta az Elnöki Kabinet- 

iroda vezetője. 2008. január 1-jétől 

az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíj- 

pénztár Igazgató Tanácsának tagja, 

2012. április 12-től az OTP Banka 

Slovensko a.s. Felügyelő Bizottsá- 

gának tagja. 2016. április 15-től az 

OTP Bank Felügyelő Bizottságának 

tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

145.598 darab volt.

Michnai András 1981-ben a Pénz- 

ügyi és Számviteli Főiskolán szerzett  

okleveles szaküzemgazdász diplo- 

mát. 1974 óta a Bank alkalmazottja 

és 1981-ig a fiókhálózatában dolgo- 

zott különböző beosztásokban. Ezt 

követően a központi hálózatirányí- 

tási területen majd ismét a hálózat- 

ban végzett vezetői munkát. 1994-től  

ügyvezető igazgató helyettesként a 

fiókhálózat központi irányításában 

működött közre. 2005-től 2014-ig a 

Bank Compliance területét vezette 

ügyvezető igazgatóként. Szakmai 

ismereteit a BGF másoddiplomával 

bővítette, bejegyzett adószakértő. 

2008 óta az OTP Felügyelő Bizottsá- 

gának tagja, a Bank alkalmazottai- 

nak képviselője. 2011 decemberétől 

az OTP Bank Dolgozói Szakszerveze- 

tének titkára.

OTP törzsrészvény tulajdona  

2017. december 31-én  

5.624 darab volt.
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Részvényeseknek szóló  

információk

Általános cégadatok

Alapítás dátuma:

1990. december 31., bejegyezve a Fővárosi 

Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1991. 

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

A jelenleg hatályos Alapszabály igényelhető a 

társaságtól vagy megtekinthető és elektronikus 

formában letölthető a Bank honlapjáról.

Jogelőd:

Országos Takarékpénztár, 

alapítva 1949. március 1-jén.

Az OTP Bank Nyrt. székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Telefon: (1) 473–5000

Fax: (1) 473–5955

Alaptőke:

Az OTP Bank alaptőkéje 2017. december 31-én 

28.000.001.000 forint volt, amely 280.000.010 db,  

egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényre 

oszlott. 

Tőzsdei jegyzés

Az OTP Bank Nyrt. törzsrészvényeit a Budapesti  

Értéktőzsdén „Prémium” kategóriában jegyzik,  

a törzsrészvényeket képviselő külföldön forgal- 

 mazott globális letéti jegyeket (GDRs) a Luxem-

burgi Értéktőzsde jegyzi. (2 GDR 1 törzsrész-

vényt jelent.) A Regulation S GDR-ok forgalom-

ban vannak a londoni SEAQ International-en.  

A Rule 144A GDR-okkal a PORTAL rendszerben  

kereskednek. Az OTP GDR-ok letétkezelő bankja 

a Bank of New York, letétőrzője az OTP Bank Nyrt.  

(Az OTP Bank részvényeinek tőzsdei jele: OTP, 

Reuters: OTP.BU)

1 Tulajdoni hányad.
2 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati 

jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!
4 A 2017 végi saját részvényszám nem tartalmazza az MRP szervezetnél lévő OTP részvény állományt.
4 Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap stb.
5 Pl.: EBRD, IBRD, EIB stb.
6 A nem azonosított részvények állománya.

Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 2017. december 31-én:

Teljes alaptőke

Tulajdonosi kör megnevezése                       Tárgyév elején (január 01-jén)                 Időszak végén
%1              % szav 2                      darab %1              % szav 2                      darab

Belföldi intézményi/társaság 20,20% 20,47% 56.561.346 20,06% 20,28% 56.171.016

Külföldi intézményi/társaság 64,83% 65,71% 181.528.602 63,73% 64,42% 178.445.190

Belföldi magánszemély 4,42% 4,48% 12.364.400 3,92% 3,97% 10.988.183

Külföldi magánszemély 0,16% 0,16% 447.025 0,23% 0,23% 650.713

Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,79% 0,80% 2.214.853 0,80% 0,81% 2.250.991

Saját részvények3 1,33% 0,00% 3.737.768 1,07% 0,00% 3.009.046

Államháztartás részét képező tulajdonos4 0,08% 0,08% 225.928 0,08% 0,08% 226.012

Nemzetközi Fejlesztési Intézmények5 0,02% 0,02% 49.715 0,03% 0,03% 70.502

Egyéb6 8,17% 8,28% 22.870.373 10,07% 10,18% 28.188.357

ÖSSZESEN 100,00% 100,00% 280.000.010 100,00% 100,00% 280.000.010
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A Közgyűlésen való részvétel  

és szavazati jog

A Közgyűlés a részvételre jogosultak szemé-

lyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra.  

A Közgyűlésen minden részvényes személye-

sen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. 

Az OTP Bank Nyrt. jogosult a részvényes és 

meghatalmazottja személyazonosságának  

okiratok alapján történő ellenőrzésére a Köz-

gyűlésre való bebocsátást megelőzően.

A közgyűlési képviseletre vonatkozó meghatal-

mazásnak meg kell felelnie a vonatkozó magyar 

jogszabályi előírásoknak. A meghatalmazásnak 

egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell  

a meghatalmazó meghatalmazásra irányuló nyi- 

latkozatát, a meghatalmazó és a meghatalma-

zott megjelölését és a meghatalmazás esetleges  

korlátait. A meghatalmazást közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, 

azonban minden egyes képviselt részvényes vo- 

natkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy  

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meg- 

hatalmazással. Amennyiben egy meghatalma-

zásban több meghatalmazott szerepel, akkor fel  

kell tüntetni, hogy a meghatalmazás alapján mind- 

egyik meghatalmazott önállóan gyakorolhatja 

képviseleti jogát. Amennyiben a részvényest 

több képviselő képviseli, ezek egymástól elté-

rően nem szavazhatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, 

vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hó-

napra szólhat. A meghatalmazás – eltérő ren-

delkezés hiányában – kiterjed a felfüggesztett 

közgyűlés folytatására és a határozatképtelen-

ség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulajdo-

nos szervezet törvényes képviselője jár el  

(pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a kép-

viseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy köz-

jegyző által hitelesített másolati formában,  

30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, cég- 

bírósági okiratot, illetve a polgármester megvá-

lasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszí-

nén kell bemutatni. Külföldön bejegyzett gazda- 

sági társaságok (egyéb szervezetek) létezésének  

és a meghatalmazást adó képviseleti jogosult- 

ságának igazolása esetén lényeges, hogy a kül-

földi iratot a közhiteles nyilvántartó szerv állítsa 

ki vagy ezeket a tényeket közjegyző tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képvise-

leti jog igazolására benyújtott bármely okirat  

nem Magyarországon kelt, akkor az okirat ala-

kiságának meg kell felelnie a külföldön kiállí tott 

okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesíté- 

sére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint  

– eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyez-

mény hiányában – (I) az okirat diplomáciai 

hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (II) – 

amennyiben az adott ország részese a vonat-

kozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal 

ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről 

szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekez-

dése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügy-

véd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön 

aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomá-

ciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve  

Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonat-

kozó szabályokról részletes tájékoztatást a 

magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyi-

ben az okirat nem magyar nyelven vagy angol 

nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, 

hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A meghatalmazást és a kapcsolódó okiratokat  

a X. pont szerinti kijelölt OTP Bank fiókokban  

vagy – ha a meghatalmazott külföldi okirat 

alapján egynél több részvényest képvisel –  

az OTP Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságán  

(1051 Budapest, Nádor utca 16.) legkésőbb 

2018. április 10-én (kedd) budapesti idő sze-

rint 14:00 óráig kell átadni.

A Közgyűlésen való részvétel  

és a szavazati jog gyakorlásának 

feltétele, hogy

a) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában 

fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi 

megfeleltetés eredménye igazolja;

b) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvény-

könyvébe annak a jelen hirdetmény III. pontjá-

ban megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve;
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c) a részvényes részvénytulajdona, illetve szava- 

zati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a 

Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, 

amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel 

állapít meg.

Osztalékfizetés

Az OTP Bank Nyrt. 2018. április 13-i Közgyűlése  

úgy határozott, hogy a 2017. gazdasági évre 

vonatkozóan az osztalék mértéke részvényen-

ként 219 Ft azaz a részvények névértékére 

vetítve 219%. Az egyes részvényeseknek tényle-

gesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság  

Alapszabályának megfelelően kerül kiszámí-

tásra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját 

részvénynek minősülő részvényekre eső oszta-

lékot felosztja az osztalékra jogosult részvénye-

sek között. Az osztalék kifizetésére 2018. június 

4-étől kerül sor az Alapszabály szerint megha-

tározott eljárási rendnek megfelelően.

Hirdetmények

Az OTP Bank Nyrt. a társasági eseményekkel 

kapcsolatos, illetve a 2001. évi CXX. törvényben 

előírt tájékoztatási kötelezettségének az  

OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu),  

a Budapesti Értéktőzsde honlapján  

(www.bet.hu) és az MNB által üzemeltetett  

honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

Befektetői kapcsolatok

Az OTP Bank Nyrt. intézményi részvényesei a 

Bankkal kapcsolatos tájékoztatásért az alábbi 

címhez fordulhatnak:

OTP Bank Nyrt. 

Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Telefon: (1) 473–5460

Fax: (1) 473–5951

e-mail: investor.relations@otpbank.hu
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Pénzmosás elleni intézkedések

Pénzmosás minden olyan cselekmény vagy 

annak kísérlete, amikor a bűncselekmények-

ből származó anyagi javakat azok eredetének 

eltitkolása, elleplezése céljából az elkövetők 

vagy más személyek törvényes forrásból szár-

mazónak tüntetik fel, amihez megkísérelhetik 

igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgál-

tatásait.

Annak érdekében, hogy Bankunkat ne használ-

hassák fel pénzmosásra, mindent megteszünk 

azért, hogy megállapítsuk a Bank szolgáltatá-

sait igénybe venni szándékozók valódi kilétét és 

az egyes igénybe vett szolgáltatások indokolt-

ságát. Az OTP Bank csak olyan ügyféllel létesít 

üzleti kapcsolatot, aki a törvényi előírásoknak 

megfelelően igazolja személyazonosságát 

Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályo-

zásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezé-

seivel összhangban:

• Belső ellenőrző és információs rendszert 

működtet a pénzmosást lehetővé tevő,  

illetőleg megvalósító bank- vagy pénzügyi 

műveletek megakadályozása érdekében.

• Az OTP Bank a törvénynek, a 19/2017. (VII. 19.)  

MNB és a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletnek 

megfelelően belső szabályzattal rendelkezik, 

melyet a Bank valamennyi munkatársa alkal-

mazni köteles.

• A Bank munkatársai kötelesek eleget tenni 

ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezett-

ségüknek.

• A bejelentési kötelezettség teljesítése nem 

tekinthető bank-, értékpapír-, biztosítási és 

üzleti titok megsértésének.

• A bejelentési kötelezettség elmulasztása bün- 

tetőjogi felelősségre vonást von maga után.

• Az OTP Bank együttműködik a bűnüldöző 

szervekkel minden, pénzmosásra utaló körül-

mény feltárásában.

Az OTP Bank Hirdetményben közzéteszi min-

den az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben 

a Banknál követett ügyfél-azonosításra vonat-

kozó eljárást.
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Bizalommal és felelősséggel  

egymásért

a tanítók (OK trénerek) és diákok személyes 

interjúztatása valamint tudományos elemzések  

elvégzése után ítélte oda a szervezet. A központ  

képzési tevékenysége illeszkedik a kor társa-

dalmi elvárásaihoz és igazodik a fiatalokat fog-

lalkoztató trendekhez, emellett folyamatosan 

törekszik az innovatív eszközök alkalmazására, 

a meglévő módszertanok fejlesztésére. E folya-

mat részeként indították el 2016-ban a Sulibank  

Élményportált és hirdették meg 2017 második 

felében Digitális Ötletpályázatukat. A 38 millió  

forint összdíjazású pályázat célja a legjobb 

pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket  

közvetítő digitális megoldások felkutatása.  

A nevezés feltétele az ötlet digitálisan megvaló-

síthatósága volt, illetve hogy kapcsolódjon a 

12–22 éves célcsoport pénzügyi kultúrájának 

fejlesztéséhez. A pályázat 2018-ban zárul le, így 

annak eredményéről bankunk a 2018-as jelené-

sében ad számot.

A 2017-ben 5 éves születésnapját ünneplő köz-

pont nemzetközi viszonylatban is mérföldkőhöz  

érkezett. A romániai Oktatáshoz való Jog Alapít- 

vány és az OTP Bank Romania együttműködé- 

sének eredményeként október 5-én nyitotta  

meg kapuit az első külföldi oktatóközpont, az 

OK Center Bukarestben. A budapesti központ  

mintájára kialakított intézményben, 1200 nm-en,  

a legkorszerűbb technológiával felszerelt 4 oktató- 

teremben 8 képzett tréner oktatja diákokat és 

felnőtteket egyaránt. A 190 férőhelyes központ 

közepes és nagyobb rendezvények és jótékony-

sági programok befogadására is alkalmas. 

Sikeresen zárult az OTP Fáy András Alapítvány 

több nemzetközi kezdeményezése, köztük a 

„Pénzügyi-gazdasági oktatás határok nélkül” 

elnevezésű projekt első fél éve. Több mint 1400 

Magyarországon és Szlovákiában élő diák vett 

részt a júliusban kezdődött projekt tréningjein, 

melyet a magyarországi OTP Fáy András Ala-

pítvány és a szlovákiai OTP Ready Alapítvány 

közösen indított. 

Az OTP Bank 2017-ben több mint 1,8 milliárd 

forinttal pénzadományt nyújtott  esélyterem-

tésre és a közösségek fejlődésére. Magyar-

ország egyik legnagyobb adományozójaként  

továbbra is elsősorban saját alapítványain keresz- 

tül járul hozzá a hazai kultúra (Prima Primissima  

Alapítvány), az esélyteremtés (Humanitás Szoci - 

ális Alapítvány) és az oktatás (OTP Fáy András 

Alapítvány) fejlesztéséhez. 

Pénzügyi kultúra fejlesztése

Az OTP Bank változatlanul elkötelezett a pénzügyi  

kultúra fejlesztése iránt, így ez a téma áll társa-

dalmi szerepvállalási programjai középpontjá-

ban is. 2017-ben az adományozásra fordított 

összeg közel felét, 766 millió forintot fordított 

oktatási célokra, elsősorban az alapvető pénzügyi  

és gazdasági ismeretek minél szélesebb körben  

való átadására, terjesztésére. A bank meggyő ző - 

dése, hogy piacvezető pénzügyi szolgáltatóként 

részt kell vállalnia a felelős pénzügyi döntés-

hozásra képes fiatalok és felnőttek képzésében. 

OK Oktatási Központok nemzetközi sikere 

2017-ben is folyamatosan zajlottak a diákok in- 

gyenes képzései az OTP Fáy András Alapítvány  

irányításával az OK Oktatási Központokban.  

A budapesti OK Oktatási Központban és az intéz- 

mény trénerei által tartott helyi pénzügyi, gaz-

dasági és gazdálkodási, valamint karrierképzé- 

seken közel 17 ezer diák vett részt, 1300 tréning- 

csoport indult és 170 intézményből érkeztek a 

tanulók. Csak a nyíregyházi központunkban több 

mint 5000 diák felé közvetítették a pénzügyi és 

jövőtudatos szemléletmódot.

A Finn Nemzeti Oktatási Ügynökséggel szorosan  

együttműködő Kokoa Agency a finn oktatási alap- 

elvek szerint minősítette kiválónak az OK Okta-

tási Központban zajló edukációs tevékenységet. 

A Kokoa Oktatási Standard minősítést két hóna-

pos vizsgálat után, 400 kérdéskört vizsgálva,  

Az OTP Bank társadalmi szerepvállalása
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A „CareerProgramme – Going beyond borders”  

Erasmus+ projekt hivatalosan augusztus végén 

zárult. A két éven át tartó tréningsorozaton mint- 

egy 950 – 500 magyarországi és 450 romániai 

általános és középiskolás – diák vett részt.  

Az OTP Fáy András Alapítvány szakemberei által  

kifejlesztett OK Karrier Program a mai fiatalok  

munkaerő-piaci lehetőségeinek növelésére nyújt  

középtávú megoldást. Bár a projekt lezárult, de 

a Karrier Program mindkét alapítvány tréning-

kínálatának állandó részét képezi a jövőben is.

Esélyteremtés

Az OTP Bank társadalmi szerepvállalásának 

középpontjában a lakosság pénzügyi kultúrájá-

nak fejlesztése mellett továbbra is az esély-

teremtés áll. Az OTP Bank társadalom iránti 

felelősségének része, hogy felkarolja az értékes 

kezdeményezéseket, ösztönözze munkatársait 

az önkéntes segítségnyújtásra, és kész legyen 

együttműködő partnerként nemes célokat  

vállaló civilek mellé állni, ráirányítva a figyelmet 

a társadalmi problémákra.

Eszközadományozási program

A Humanitás Szociális Alapítvány egyik fő célja, 

hogy szociális helyzetük és megromlott egész-

ségi állapotuk okán rászorulók részére támoga- 

tást nyújtson gyógyszerek, gyógyászati segédesz- 

közök, egészséget, életminőséget javító eszközök  

beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásá-

hoz. Ennek érdekében az Alapítvány az alapító  

OTP Bankkal együttműködve rendszeresen tesz 

közzé pályázatokat honlapján, ahol magánsze- 

mélyek pályázhatnak az alapítványi támoga-

tásra. Eszközadományozási programja a koráb-

ban indított pályázati rendszer továbbfejlesz-

tése. Célja, hogy az egészségügyi intézmények 

bevonásával a támogatás sokkal szélesebb kör-

ben érvényesüljön, az adott intézmény betegei 

magasabb szintű ellátásban részesüljenek.

Az alapítvány Kuratóriuma harmadik éve dönt 

nagy értékű orvostechnikai eszközök adomá-

nyozásáról egészségügyi intézmények számára. 

Az elmúlt években több rendkívül korszerű  

ultrahang berendezést ajándékoztak a Péterfy 

Sándor utcai Kórház és Rendelő intézet részére, 

az eszközök összértéke meghaladta a 20 millió  

forintot. Idén a Bethesda Kórház egy közel 4 mil- 

lió forint értékű, modern lélegeztető gépet 

kapott az adományozási program keretében.  

A jászberényi Szent Erzsébet Kórház Belgyógyá- 

szati osztályán kórterem kialakításához 3 millió  

forinttal járult hozzá bankunk. Az OTP Bank az  

elmúlt időszakban, mintegy 34 millió forint ér- 

tékben adományozott orvostechnikai eszközö-

ket budapesti és vidéki kórházak számára. 

Játszva megelőzni

Az OTP Bank 2011 óta támogatja a Magyar  

Máltai Szeretetszolgálat „Játszva megelőzni” 

programját, mely 6 év alatt 725 „leghátrányo-

sabb helyzetű” kistelepülésre jutott el közel  

23 ezer gyerekhez. 2017 decemberében bankunk  

50 millió forintot ajánlott fel a szervezet javára. 

A Szeretetszolgálat számos kistelepülésen dol-

gozik azért, hogy az ott élő gyerekeknek ne kell-

jen idő előtt felnőtté válniuk, és ne a nélkülözés 

élménye legyen a szüleiktől kapott örökségük. 

Ez napjaink talán legfontosabb missziója, mely 

2011-ben az OTP Banktól kapott öt mozgó ját-

szótérrel (kisbusz) indult útjára és helybe viszi 

a játékot kicsiknek és nagyoknak, mert hátrá-

nyos helyzetből induló gyermekek többsége 

nem képes ledolgozni a háttér okozta lemara-

dásokat.  

OTP Helyi Érték 

Az OTP Bank munkatársai évek óta civil kezde-

ményezésekkel, önkéntes csoportok létrehozá-

sával és személyes szerepvállalással támogat -

ják a fontos és jó ügyeket. OTP Helyi Érték elne- 

vezéssel újult meg a bank vállalati önkéntes 

programja. 2017-ben is helyi közösségek segí-

tése az önkéntes tevékenység volt központi 

témája, de a kiemelt területek között szerepelt a 

pénzügyi tudatosság fejlesztése és a hátrányos 

helyzetűek támogatása. A program számos új 

elemmel bővült, többek között központilag szer-

vezett régiós eseményekkel, ugyanakkor meg-

tartva a dolgozók körében rendkívül népszerű 

belső pályázati rendszert. A pályázati projek-

tek idén több támogatást, egyenként legfeljebb 

150.000 forintot kaptak, ami a korábbi összeg 

másfélszerese. Egy hónap leforgása alatt  

14 projekt és 4 régiós esemény valósult meg 

488 munkatárs közreműködésével.

Az OTP Bank saját vállalati felelősségvállalási 

irányelveiről, céljairól valamint aktuális prog-

ramjairól honlapján nyújt átfogó képet az érdek-

lődőknek: www.otpbank.hu/csr


