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Az OTP Bank felső vezetése
és az Igazgatóság belső tagjai1, 2

1 Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk öt évre szól.
2 Év közben megszűnt munkaviszony: Johancsik Tibor, vezérigazgató-helyettes 2021. március 12-ig (IT Divízió)

Kovács Antal György
igazgatósági tag
vezérigazgató-helyettes
Retail Divízió

Wolf László
igazgatósági tag
vezérigazgató-helyettes
Kereskedelmi Banki Divízió

A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen szerzett okleveles közgazda 
diplomát. Szakmai pályafutását 
1990-ben a Kereskedelmi és Hitelbank 
Nagyatádi fiókjában kezdte, ahol 
1993–1995-ig fiókigazgatóként dolgo-
zott. 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 Nem-
zetközi Bankárképző Központ, illetve 
a World Trade Institute kurzusain 
bővítette. 2007. április–2012. április 
között az OTP banka Hrvatska Felügyelő 
Bizottságának elnöke volt. 2012. de-
cember 12-től az OTP Bank Romania S.A. 
Felügyelő Bizottságának elnöke. 
2014. április 24-től az OTP Jelzálog-
bank Zrt. és az OTP Lakástakarék Zrt. 
Igazgatóságának elnöke. Az OTP Alap-
kezelő és az OTP Otthonmegoldások Kft. 
Felügyelő Bizottságának elnöke. 
2004–2016. április 14-ig tagja az 
OTP Bank Felügyelő Bizottságának. 
2016. április 15-től az OTP Bank Igaz-
gatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 79.244 darab volt.

1983-ban végzett a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi 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 ápri-
lisától az OTP Bank Treasury Igazgató-
ságának ügyvezető igazgatója, majd 
1994-től a Kereskedelmi Banki Divízió 
vezérigazgató-helyettese. A DSK Bank 
Felügyelő Bizottságának tagja. 
2010. december 10-től az OTP banka 
Srbija Igazgatóságának elnöke. 
2016. április 15-től az OTP Bank Igaz-
gatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 532.143 darab volt. 

Dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató

1974-ben a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán okleveles üzemgazdász, 
1980-ban a Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetemen okleveles köz-
gazda diplomát szerzett, 1983-ban 
pedig pénzügyszakos közgazdaként 
ugyanitt doktorált. 1982 óta bejegyzett 
könyvvizsgáló. Az egyetem után a Pénz-
ügyminisztérium Bevételi Főigazgató-
ságán, illetve a Pénzügyminisztérium 
Titkárságán dolgozott, majd 1983-tól 
1986-ig osztályvezető volt a Mezőgaz  -
dasági és Élelmiszeripari Miniszté-
riumban. 1986-tól 1989-ig a Magyar 
Hitel Bank Rt.-nél főosztályvezető. 
A K&H Bank vezérigazgató-helyettese 
1989 és 1992 között. 1992-től az 
OTP Bank elnök-vezérigazgatója. 
Alelnöke a MOL Nyrt. Igazgatóságának 
és a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társ-
elnöke. A Bonafarm-vállalatcsoporton 
és KITE Zrt.-n keresztül a KKE-régió 
egyik legnagyobb agrár- és élelmiszer-
ipari befektetője – a cégcsoport éves 
szinten 2 milliárd euró feletti összesí-
tett árbevételt termel 9.000 feletti 
alkalmazottal összesen 40.000 hektá-
ros megművelt mezőgazdasági föld-
területtel. A Bonafarm-vállalatcsoport 
vertikálisan integrált: a mezőgazda-
sági cégek termelik meg az alapanya-
gokat az élelmiszeripari gyártónak. 
Jelentős ingatlan befektetései vannak 
a Gránit-Pólusban és a Limedaleban 
(1 milliárd USD-os teljes piaci értéket 
képviselő ingatlan portfólióban) való 
kisebbségi részesedésén keresztül, 
valamint kockázati tőke alap- (Bonitás 
Befektetési Alapkezelő Zrt.) és vagyon-
kezelésben (CSAM Szingapúr). Az MLSZ 
elnöke 2010 óta, 2015 márciusától az 
UEFA Végrehajtó Bizottságának tagja, 
2019-ben az UEFA Végrehajtó Bizott-
ságának alelnökének választották. 

2017–től a FIFA Tanácsának tagja, 
2018-tól a FIFA Tanácsának alelnöke. 
További UEFA pozíciói: az UEFA Nem-
zeti Válogatottak Versenybizottságá-
nak elnöke, az UEFA Pénzügyi Bizott-
ságának és az UEFA Professzionális 
Futball Stratégiai Tanácsának a tagja. 
2011-től a Pick Szeged Kézilabda Klub 
tulajdonosa. A Nemzetközi Cselgáncs 
Szövetség tiszteletbeli alelnöke 2008 
óta. 1995-tól a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat Kuratóriumának al-
elnöke, 2003-től a Prima Primissima 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 
2005-ben saját vagyonából létrehozta 
a Csányi Alapítványt a Gyermekekért. 
2009-től a Médiunió a Társadalmi 
Tudatformálásért Alapítvány Kuratóri-
umának tagja. 2020-tól a Soproni 
Egyetemért Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke. 2021-től a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetemért Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke. 
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 293.907 darab 
volt (közvetlen és közvetett tulajdoná-
ban lévő OTP részvények darabszáma 
4.080.034).

Csányi Péter
igazgatósági tag
vezérigazgató-helyettes
Digitális Divízió

Bencsik László
vezérigazgató-helyettes
Stratégiai és Pénzügyi Divízió

2006-ban a londoni City University 
gazdaságtudományi szakán diplo-
mázott, majd 2007-ben a madridi IE 
Business School-ban tett pénzügyi 
mesterdiplomát, illetve 2015-ben az 
amerikai Kellogg School of Manage-
menten szerzett Master of Business 
Administration (MBA) diplomát. 
Pályafutását 2006-ban a Merrill Lynch 
londoni irodájában kezdte, ahol pénz-
ügyi szervezetek vállalatfinanszíro-
zási projektjein dolgozott az egyetem 
mellett részmunkaidőben. 2007–2011 
között a Deutsche Bank londoni irodá-
jában dolgozott, kezdetben elemző-
ként, majd pénzügyi tanácsadóként 
vállalatfinanszírozási területen (közép- 
és kelet-európai vállalati ügyfelek 
részére). 2011–2016-ig a McKinsey 
& Company Inc. tanácsadó cégnél 
dolgozott szenior tanácsadóként, 
többségében banki projekteken. 
2016-ban csatlakozott az OTP Bankhoz 
a Digitális Értékesítési és Fejlesztési 
Igazgatóság ügyvezető igazgatója-
ként, majd az agilis transzformációt 
követően 2019-től az Omnichannel 
Tribe vezetéséért felel. Mindezek 
mellett 2021 januárjától a szintén 
agilisan működő Daily Banking Tribe 
vezetője is. 2021 márciusától az 
OTP Bank vezérigazgató-helyettese, 
az IT Divízió (2021. május 1-jétől 
Digitális Divízió) vezetője. 2021. április 
16-tól az OTP Bank Igazgatóságának 
tagja. 2020-tól a horvátországi 
OTP banka d.d. Felügyelő Bizottságá-
nak elnöke, emellett az OTP Mobil Kft. 
Felügyelő Bizottságának tagja, a Magyar 
Bankszövetség Digitalizációs Munka-
csoportjának vezetője és a Mastercard 
European Advisory Board tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 1 darab volt.

1996-ban a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetem Gazdálkodás-
tudományi Karán diplomázott, majd 
1999-ben a franciaországi INSEAD 
Business School Programján szerzett 
Master of Business Administration 
(MBA) diplomát. 1996-tól 2000-ig 
az Andersen Consulting (Accenture) 
cégnél dolgozott tanácsadóként. 
2000–2003-ig a McKinsey & Company 
Inc. tanácsadó cég projektmenedzsere 
volt. 2003-ban csatlakozott az 
OTP Bankhoz és lett a Banküzemgaz-
dasági Igazgatóság ügyvezető igaz-
gatója, a controlling és tervezési fel-
adatokért felelős vezető. 2009 augusz-
tusától az OTP Bank vezérigazgató-
helyettese, a Stratégiai és Pénzügyi 
Divízió vezetője. 2012. március 13-tól 
a DSK Bank Felügyelő Bizottságának 
elnöke.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 10.038 darab volt.

Kiss-Haypál György
vezérigazgató-helyettes
Hitelengedélyezési 
és Kockázatkezelési Divízió

Okleveles közgazdász. Diplomáját 
1996-ban szerezte a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen. Szakmai 
pályafutása kezdetén a Budapest 
Bank Nyrt.-nél dolgozott projektfinan-
szírozási elemzőként, majd 2007-re a 
kockázatkezelési terület első számú 
vezetője lett. 2002 és 2006 között 
Írországban a GE Consumer Finance 
Europe vállalati hitelkockázati port-
fólió menedzsereként, és Ausztriában 
a GE Money Bank fogyasztási hitelek 
portfólió menedzsereként is dolgo-
zott. 2008 és 2015 között a Budapest 
Bank Igazgatóságának tagja. 2015-től 
az OTP Bank Nyrt. Hitelengedélyezési 
és Kockázatkezelési Divízió vezetőjé-
nek helyettese, majd a Divízió megbí-
zott vezetője volt. 2017. május 3-tól 
a Hitelengedélyezési és Kockázatkeze-
lési Divízió vezérigazgató-helyettese.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 3.137 darab volt.
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Erdei Tamás György
az Igazgatóság alelnöke
okleveles üzemgazdász

Diplomát 1978-ban szerzett a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolán. Szakmai 
pályafutását az OTP-nél kezdte, ahol 
különböző ügyviteli munkaköröket 
töltött be (utolsó beosztása: fiókigaz-
gató), majd két évig dolgozott a Pénz-
ügyminisztériumban bankfelügyeleti 
területen. 1983 óta állt a Magyar Kül-
kereskedelmi Bank (ma MKB) alkal-
mazásában, ahol fokozatosan lépett 
egyre feljebb a ranglétrán. 1985-től 
ügyvezető igazgató, 1990-től vezér-
igazgató-helyettes, 1994-től vezérigaz-
gató és 1997 óta elnök-vezérigazgató 
volt 2012. március végéig. 1997–2008 
és 2009–2011 között volt a Magyar 
Bankszövetség választott elnöke. 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
Felügyelő Bizottságának az elnöke. 
2012. április 27-étől tagja az OTP Bank 
Igazgatóságának. 2014-től az OTP Bank 
Kockázatvállalási-kockázatkezelési 
Bizottságának elnöke. 2014–2020 között 
a Jelölő Bizottság tagja. 2019 áprilisá-
tól az OTP Bank Nyrt. Igazgatóságának 
alelnöke, 2019 októberétől Work-out 
Bizottságának elnöke. 2019 decembe-
rétől az OTP Faktoring Zrt. Igazgató-
ságának elnöke.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 32.285 darab volt.

Az OTP Bank
Igazgatóságának külső tagjai3

Társaságirányítás

Nagy György
külgazdasági szakos közgazda

Dr. Vörös József Zoltán
professzor emeritus, akadémikus
Pécsi Tudományegyetem

1989-ben nemzetközi külgazda szakon 
szerzett diplomát a Nemzetközi Kap-
csolatok Egyetemén (Moszkva). 
Az 1990-ben alapított Wallis Holding 
alapító tulajdonosa, 2000-ig vezér-
igazgatóként irányította a csoportot. 
2004-ben alapította meg a Westbay 
Holding Kft.-t mely társaság portfólió-
jába számos sikeres befektetés tarto-
zik. 2012 óta a Magyar Sportlövők 
Szövetségének elnöke, 2013 óta az 
Európai Sportlövő Szövetség (ESC) 
elnökségének tagja, 2021-ben az ESC 
alelnökének választották, 2019 óta 
pedig a Nemzetközi Sportlövő Szövet-
ség (ISSF) Adminisztratív Tanácsának 
tagja. 2021. április 16-tól az OTP Bank 
Igazgatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 0 darab volt 
(közvetlen és közvetett tulajdonában 
lévő OTP részvények darabszáma 
600.000).

1974-ben szerzett okleveles közgazda 
diplomát a Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetemen. 1984-ben kandi-
dátusi fokozatot, 1993-ban a közgazda-
ságtudomány akadémiai doktora 
címet szerezte, 2013-tól tagja az MTA-
nak. 1990–1993 között a JPTE Közgaz-
daságtudományi karának dékánja. 
1993-ban elvégezte a Harvard felső-
vezetői programját, 1994-től a JPTE 
professzora, 2021-től professzor 
emeritusa. 2004-2007 között a Pécsi 
Tudományegyetem általános rektor-
helyettese, 2007–2011 között a Pécsi 
Tudományegyetem Gazdasági Taná-
csának elnöke. 1992 óta az OTP Bank 
Igazgatóságának külső tagja. 2009-től 
az OTP Bank Javadalmazási Bizottsá-
gának elnöke, 2014-től a Kockázat-
vállalási-kockázatkezelési Bizottságá-
nak tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 171.114 darab volt.

Balogh Gabriella
marketing szakközgazdász

Baumstark Mihály
okleveles mezőgazdasági 
üzemgazdász, okleveles közgazda

1993-ban szervező vegyészmérnök 
végzettséget szerzett a Veszprémi 
Egyetemen, majd 1997-ben marketing 
szakközgazdász végzettséget a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi Egyete-
men. 1993–1998 között marketing 
munkatársként, 1998–2005 között 
a Marketing Főosztály igazgatójaként, 
2005–2008 között pedig a Marketing 
és Értékesítési Igazgatóság ügyvezető 
igazgatójaként tevékenykedett az 
OTP Bank Nyrt.-ben. 2008 óta a 
GoodStep Consulting Kft. ügyvezető 
igazgatója. 2010–2017 között a Közép 
Európai Média és Kiadó igazgatósági 
tagjaként cégcsoport irányítási felada-
tokat látott el. 2016 óta a Net Média Zrt. 
igazgatósági tagja és társtulajdonosa. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnök-
ségi tagja, valamint Marketing és 
Média Bizottságának elnöke. 
2021. április 16-tól az OTP Bank Igaz-
gatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 1.393 darab volt.

Mezőgazdasági üzemgazdászként a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 
(1973), okleveles közgazdaként a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egye-
temen (1981) végzett. A Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Minisztérium 
alkalmazottja 1978 és 1989 között. 
Távozásakor a Minisztérium Beruhá-
záspolitikai Osztályának helyettes 
vezetője, ezt követően a Hubertus Bt. 
ügyvezető igazgatója lett, majd 
1999-től 2011-ig a Csányi Pincészet Zrt. 
vezérigazgató-helyettese, majd elnök-
vezérigazgatója volt. Jelenleg nyug-
díjas. 1992–1999 között az OTP Bank 
Felügyelő Bizottságának, majd 1999 
óta Igazgatóságának külső tagja. 
2010-től az OTP Bank Etikai Bizottsá-
gának elnöke, 2011-től a Javadalma-
zási Bizottságának a tagja. 2014–2020 
között a Jelölő Bizottság tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 44.000 darab volt.

Dr. Gresa István
okleveles üzemgazdász, 
okleveles közgazda

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 
diplomázott 1974-ben, majd a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egye-
temen szerzett okleveles közgazda 
diplomát 1980-ban. A Közgazdaság-
tudományi Egyetemen 1983-ban lett 
egyetemi doktor. 1989 óta dolgozik a 
bankszektorban. 1989 és 1993 között 
a Budapest Bank Rt. zalaegerszegi 
fiókigazgatójaként dolgozott. 1993-tól 
az OTP Bank Zala Megyei Igazgató-
ságának megyei igazgatója, majd 
1998-tól ügyvezető igazgatóként a 
hitelintézet Nyugat-dunántúli Régió-
jának vezetője volt. 2006. március 1-től 
2016. április 14-ig – nyugdíjba vonulá-
sáig – az OTP Bank Hitelengedélyezési 
és Kockázatkezelési Divíziójának vezér-
igazgató-helyettese. 2006 és 2017 
között az OTP Faktoring Követelés-
kezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke. 
2012. április 27-étől tagja az OTP Bank 
Igazgatóságának.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 173.258 darab volt.

3 2021. április 16-án Dr. Bíró Tibor, Dr. Pongrácz Antal és Dr. Utassy László igazgatósági tagsága megszűnt.

Dr. Vági Márton Gellért 
főtitkár
Magyar Labdarúgó Szövetség

1987-ben végzett a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem külgaz-
dasági szakán. 1987–2000 között 
a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen (ma Budapesti Corvinus 
Egyetem) egyetemi oktató, 1994-től 
tanszékvezető egyetemi docens. Egye-
temi doktori címmel és a közgazdaság-
tudomány PhD doktora fokozattal 
rendelkezik. Több mint 80 tanulmány, 
cikk és szakkönyv szerzője, társszerzője. 
2000–2006 között az ÁPV Zrt. ügy-
vezető igazgatójaként, vezérigazgató-
helyetteseként, majd vezérigazgató-
jaként dolgozott. 2006–2010 között 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
elnöke. 2010-től a Magyar Labdarúgó 
Szövetség főtitkára. 2000–2010 között 
különböző időszakokban a Magyar 
Villamos Művek, a Paksi Atomerőmű 
és a Nemzeti Tankönyvkiadó igazgató-
ságának elnöke. 2002 és 2010 között 
a Földhitel és Jelzálogbank Nyrt. igaz-
gatósági tagja, 4 évig az Igazgatóság 
elnöke. 2011 óta tagja az UEFA HatTrick 
Bizottságának, 2017 óta tagja a FIFA 
Pénzügyi Bizottságának. 2011–2021 
között tagja az OTP Bank Felügyelő 
Bizottságának. 2014–2021 között tagja 
az OTP Bank Audit Bizottságának. 
2020–2021 között tagja az OTP Bank 
Jelölő Bizottságának. 2021. április 16-tól 
az OTP Bank Igazgatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 0 darab volt.
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Az OTP Bank
Felügyelő Bizottságának tagjai4, 5

Független tagok: Munkavállalói küldöttek:

Bella Klára 
igazgató
Nagyvállalati Főosztály

Michnai András 
ügyvezető igazgató

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, 
majd a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen szerzett diplomát. 
1992–1994 között ügyintéző az 
OTP Bank Fertőszentmiklósi Fiókjában. 
1994–1995 között hitelezési tanácsadó 
a Polgári Bankban. 1995–1996 között 
kockázatkezelő az OTP Bank Központi 
Fiókjában. 1996–1997 között hitelenge-
délyező a Hitelengedélyezési és Kocká-
zatkezelési Divízióban. 1997–2010 
között ügyvezető igazgató-helyettes 
a Központi Fiókban. 2010–2016 között 
igazgató a Központi Fiókban. 
2017–2020 a Nagyvállalati Igazgatóság 
igazgatója. 2020. július 1. óta a Speci-
ális Finanszírozási Igazgatóság Nagy-
vállalati Főosztályának igazgatójaként 
tevékenykedik. 2019. április 12-től 
az OTP Bank Felügyelő Bizottságának 
tagja, a Bank alkalmazottainak kép-
viselője.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 344 darab volt.

1981-ben a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán szerzett okleveles szak-
üzemgazdász diplomát. 1974 óta a 
Bank alkalmazottja és 1981-ig a fiók-
hálózatában dolgozott különböző 
beosztásokban. Ezt követően a köz-
ponti hálózatirányítási területen, majd 
ismét a hálózatban végzett vezetői 
munkát. 1994-től ügyvezető igazgató-
helyettesként a fiókhálózat központi 
irányításában működött közre. 
2005-től 2014-ig a Bank Compliance 
területét vezette ügyvezető igazgató-
ként. Szakmai ismereteit a BGF másod-
diplomával bővítette, bejegyzett 
adószakértő. 2008 óta az OTP Bank 
Felügyelő Bizottságának tagja, 
a Bank alkalmazottainak képviselője. 
2011 decemberétől az OTP Bank 
Dolgozói Szakszervezetének titkára.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 100 darab volt.

Tolnay Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Horváth József Gábor
a Felügyelő Bizottság alelnöke
ügyvéd

1978-ban a Budapesti Műszaki Egyete-
men végzett mint okleveles építőmér-
nök. 1983-ban a gazdasági mérnöki 
szakot végezte el a BME-n. 1993-ban 
a Budapesti Közgazdasági Egyetemen 
mint szakközgazdász fejezte be tanul-
mányait. 1989-től 1994-ig a 21. sz. 
Állami Építőipari Vállalat igazgatója. 
1994-től 2015-ig a már privatizált 
Magyar Építő Részvénytársaság elnök-
vezérigazgatója. 1994-től az Érték Kft. 
ügyvezető igazgatója. 2020-tól a 
Fenyves Garden Kft. ügyvezető igazga-
tója. 2018-tól 2021-ig a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségének 
elnöke, 2021-től társelnöke. 1992-től 
az OTP Bank Felügyelő Bizottságának 
tagja, 1999-től a Felügyelő Bizottság 
elnöke. 2007-től 2011-ig, valamint 
2014-től az OTP Bank Audit Bizottsá-
gának tagja és elnök-helyettese. 
2020-tól az OTP Bank Jelölő Bizottsá-
gának elnöke.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 54 darab volt.

1980-ban a Budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán szerzett diplomát. 
1983-tól az Állami Fejlesztési Banknál 
dolgozott. 1986-tól ügyvéd. 1990-től 
saját ügyvédi irodát vezet. Fő tevékeny-
ségi köre a vállalatfinanszírozás 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 Felügyelő Bizottságának 
alelnöke. 2007–2011-ig, valamint 
2014-től az OTP Bank Audit Bizottsá-
gának elnöke. 2020-tól az OTP Bank 
Jelölő Bizottságának tagja. 2014-től 
2018-ig az INA Industija Nafte d.d. 
Igazgatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 0 darab volt.

Dr. Gudra Tamás
okleveles üzemgazdász, jogász

Olivier Péqueux
Groupama International SA 

1993-ban üzemgazdász végzettséget 
szerzett a Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Főiskolán, 1997-től magyar 
okleveles könyvvizsgáló, majd 2010-ben 
jogászként diplomázott a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Állam 
és Jogtudományi Karán, Pécsen. 
1993–2001 között könyvvizsgáló 
a Deloitte & Touche-nál, 2001–2003 
között leányvállalati számviteli koor-
dinátor a MOL Rt. Számviteli és Adó 
Igazgatóságán, 2003–2007 között ügy-
vezető igazgató az ÁPV Zrt. Könyvszak-
értő, Pénzügyi és Számviteli Igazgató-
ságán, 2008–2010 között igazgató az 
MNV Zrt. Kontrolling Igazgatóságán, 
majd 2011–2020 júniusa között a 
Magyar Labdarúgó Szövetség gazda-
sági igazgatója. 2020 júliusa óta a 
Bonafarm Zrt. csoportszintű gazda-
sági igazgatója. 2012–2021 között 
az OTP Lakástakarék Zrt. Felügyelő 
Bizottságának tagja, 2016 óta a Magyar 
Paralimpiai Bizottság Felügyelő Bizott-
ságának elnöke. 2021 óta a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem 
vagyonellenőre, a Pick Szeged Zrt., a 
SOLE-MiZo Zrt. és az MCS Vágóhíd Zrt. 
igazgatóságának tagja. 2021. április 
16-tól az OTP Bank Felügyelő Bizott-
ságának tagja. 2021. április 16-tól az 
OTP Bank Audit Bizottságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 0 darab volt.

A Francia Aktuáriusi Intézeten és a 
Polytechnique School és ENSAE Paris 
Tech-en szerzett diplomát. 1998-ban 
a francia Biztosítási Felügyelet Ható-
ságnál kezdett dolgozni felügyelő 
biztosként. 2003-ban a francia Pénz-
ügyminisztériumban részt vett a 
nyugdíjtörvény reformjában, illetve 
a köztisztviselők nyugdíjalapjának 
létrehozásában. Ezt követően a francia 
egészség- és nyugdíjügyi miniszter 
technikai tanácsadójaként dolgozott. 
2005-ben csatlakozott a Groupama 
csoporthoz, először mint a Gan 
Patrimoine életbiztosító aktuáriusi és 
könyvelési osztályának vezetője, ezt 
követően 2007-ben a Groupama Paris 
Val de Loire gazdasági vezetőjeként. 
2011 márciusában Kínába költözött 
a Groupama China vezérigazgató-
helyetteseként, ahol a Groupama és 
az AVIC közös vállalat pénzügyekért, 
aktuáriusi kérdésekért és befekteté-
sekért volt felelős. 2015–2017 között 
a Groupama AVIC vezérigazgatója. 
2018 márciusa óta a Groupama 
Assurances Mutuelles nemzetközi 
igazgatója. 2020 szeptembere óta 
a Groupama Assurances Mutuelles 
vezérigazgató-helyettese. 2018 óta 
tagja az OTP Bank Felügyelő Bizottsá-
gának és az Audit Bizottságának.
OTP törzsrészvény tulajdona 
2021. december 31-én 0 darab volt.

4 A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól.
5 Dr. Vági Márton Gellért Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tisztsége 2021. április 16-án megszűnt, ettől a naptól kezdve 

az OTP Igazgatóságának tagja.
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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: 06 1 473 5000

Fax: 06 1 473 5955

Alaptőke:

Az OTP Bank alaptőkéje 2021. december 31-én 

28.000.001.000 forint volt, amely  

280.000.010 db, egyenként 100 forint név- 

értékű törzsrészvényre oszlott. 

1  A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
2  A saját részvényszám nem tartalmazza az MRP szervezetnél lévő OTP részvény állományt. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az MRP szervezetnél 

lévő OTP részvény állomány nem minősül saját részvénynek, de az IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások standard alapján konszolidálni kell az MRP szervezetet.  
Az MRP tulajdonában 2021. december 31-én 7.656.897 darab OTP részvény volt. 

3 A nem azonosított részvények állománya.

Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 2021. december 31-én:

Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke
          Tárgyév elején (január 1-jén)              Időszak végén (december 31-én)

Tulajdoni 
hányad

Szavazati 
hányad

Részvény
1            darabszám

Tulajdoni 
hányad

Szavazati 
hányad

Részvény
1            darabszám

Belföldi intézményi/társaság 20,93% 21,26% 58.605.628 26,66% 26,97% 74.637.180
Külföldi intézményi/társaság 71,60% 72,73% 200.480.153 66,69% 67,47% 186.733.858
Belföldi magánszemély 4,79% 4,87% 13.424.090 4,57% 4,63% 12.805.389
Külföldi magánszemély 0,11% 0,12% 319.346 0,11% 0,12% 319.712
Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,85% 0,87% 2.393.390 0,69% 0,70% 1.941.018
Saját részvények2 1,55% 0,00% 4.334.140 1,16% 0,00% 3.251.484
Államháztartás részét képező tulajdonos 0,08% 0,08% 219.800 0,07% 0,07% 188.326
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 0,04% 0,04% 108.981 0,04% 0,04% 120.871
Egyéb3 0,04% 0,04% 114.482 0,00% 0,00% 2.172
Összesen 100,00% 100,00% 280.000.010 100,00% 100,00% 280.000.010

Tőzsdei jegyzés

Az OTP Bank Nyrt. törzsrészvényeit a Budapesti 

Értéktőzsdén „Prémium” kategóriában jegy- 

zik, a törzsrészvényeket képviselő külföldön 

forgal mazott globális letéti jegyeket (GDR) 

a Luxemburgi Értéktőzsdén és a Londoni 

Értéktőzsdén jegyzik. (2 GDR 1 törzsrészvényt 

jelent.) Az OTP GDR-ok letétkezelő bankja a 

Bank of New York Mellon. (Az OTP Bank rész-

vényeinek tőzsdei jele: OTP, Reuters: OTPB.BU).

A Közgyűlésen való részvétel  
és szavazati jog

A Közgyűlés a részvételre jogosultak szemé-

lyes megjelenése mellett kerül lebonyo lí tásra.  

A Közgyűlésen minden részvényes szemé lye - 

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.
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A közgyűlési képviseletre vonatkozó megha-

tal mazásnak meg kell felelnie a vonatkozó 

ma gyar jogszabályi előírásoknak. A meghatal-

mazásnak egyértelműen és kifejezet ten tartal-

maznia kell a meghatalmazó meghatalma-

zásra irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó 

és a meghatalmazott megjelölését és a meg-

hatalmazás esetleges korlátait. A meghatal-

mazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet,  

azonban minden egyes képviselt részvényes 

vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba,  

vagy teljes bizonyító erejű magánok iratba  

fog  lalt meghatalmazással. Amennyi ben egy  

meg ha tal mazásban több meghatalmazott 

szere pel, akkor fel kell tüntetni, hogy a megha-

talmazás alapján mindegyik meghatalmazott 

önállóan gyakorolhatja képviseleti jogát. 

Amennyiben a részvényest több képviselő kép - 

viseli, ezek egymástól eltérően nem szavaz-

hatnak vagy nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, 

vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hó - 

napra szólhat. A meghatalmazás – eltérő ren-

delkezés hiányában – kiterjed a felfüggesz tett 

közgyűlés folytatására és a határozatképte len-

ség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

Amennyiben a Közgyűlésen a részvénytulaj-

donos szervezet törvényes képviselője jár el  

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

viseleti jogosultságot igazoló – eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati formában, 

30 napnál nem régebben kiállított – bírósági, 

cégbírósági okiratot, illetve a polgármester 

megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés 

helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegy-

zett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) 

létezésének és a meghatalmazást adó kép vi-

se leti jogosultságának igazolása esetén lénye-

ges, hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilván-

tartó 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 

alaki ságának meg kell felelnie a külföldön 

kiállí tott okiratok hitelesítésére, illetve felül-

hitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek  

szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nem zetközi  

egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomá-

ciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy 

(ii) – amennyiben az adott ország részese 

a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – 

Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 

44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya 

alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek  

által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító ere - 

jé hez diplomáciai hitelesítés vagy felül hite le sí-

tés, illetve Apostille tanúsítvány nem szük sé - 

ges. A vonatkozó szabályokról részletes tájé koz - 

tatást a magyar külképviseleti szervek adnak.  

Amennyiben az okirat nem magyar nyelven 

vagy angol nyelven készült, úgy az okirat 

ma gyar nyelvű, hiteles fordításának bemuta-

tása is szükséges.

A meghatalmazást és a kapcsolódó okirato kat  

a X. pont szerinti kijelölt OTP Bank fiókok ban 

vagy – ha a meghatalmazott külföldi okirat 

alapján egynél több részvényest képvisel – 

az OTP Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságán  

(1051 Budapest, Nádor utca 16.) legkésőbb 

2022. április 8-án (péntek) budapesti idő 

szerint 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. pont - 

jában megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve;

c) a részvényes részvénytulajdona, illetve 

szavazati joga nem sérti a jogszabályok, 

illetve a Társaság Alapszabályának rendel-

kezéseit, amely körülményt a Társaság ellen - 

őrzéssel állapít meg.

Osztalékfizetés

Az OTP Bank Nyrt. 2022. április 13-i Közgyűlése 

úgy határozott, hogy az osztalék mértéke rész vé- 

nyenként 2019. és 2020. évek vonatkozásá ban 

425,89 forint, illetve a 2021. év vonatkozásában 
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3,57 forint, összességében 429,46 forint, amely 

a részvények névértékére vetítve 429,46%-os  

osztaléknak felel meg. A részvényeseknek 

tény legesen kifizetendő osztalék mértéke 

a Bank Alapszabályának megfelelően kerül 

kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság 

a saját részvénynek minősülő részvényekre 

eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult 

részvényesek között.

Az osztalék kifizetésére 2022. május 30-tól 

kerül sor az Alapszabályban meghatározott 

eljárási rend szerint

Hirdetmények

Az OTP Bank Nyrt. a társasági eseményekkel 

kapcsolatos, illetve a 2001. évi CXX. törvény- 

ben 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: 06 1 473 5460

Fax: 06 1 473 5951

E-mail: investor.relations@otpbank.hu

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 megkísérelhe- 

tik igénybe venni a pénzügyi intézmények 

szolgáltatásait.

Annak érdekében, hogy Bankunkat ne hasz-

nál hassák fel pénzmosásra, mindent meg-

teszünk azért, hogy megállapítsuk a Bank szol-

gáltatásait igénybe venni szándékozók valódi 

kilétét és az egyes igénybe vett szolgáltatások 

indokoltságát. Az OTP Bank csak olyan ügy-

féllel létesít üzleti kapcsolatot, aki a törvényi  

előírásoknak megfelelően igazolja személy-

azonosságát. 

Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény rendelkezéseivel 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 26/2020.  

(VIII. 25.) MNB és a 21/2017. (VIII. 3.) NGM  

rendeletnek megfelelően belső szabály zat-

tal rendelkezik, melyet a Bank vala mennyi 

munkatársa köteles alkalmazni.

• A Bank munkatársai kötelesek eleget tenni 

ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezett-

ségüknek.

• A bejelentési kötelezettség teljesítése nem 

tekinthető bank-, értékpapír-, biztosítási 

vagy üzleti titok megsértésének.

• A bejelentési kötelezettség elmulasztása bün- 

tetőjogi felelősségre vonást von maga után.

• Az OTP Bank együttműködik a bűnüldöző 

szervekkel minden, pénzmosásra utaló 

körülmény feltárásában.

Az OTP Bank Hirdetményben közzéteszi min-

den az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiség-

ben a Banknál követett ügyfél-azonosításra 

vonatkozó eljárást és a kapcsolódó adatke ze-

lési tájékoztatást.
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Bizalommal és felelősséggel  
egymásért

Az OTP Bank Magyarország egyik legnagyobb 

adományozójaként 2,3 milliárd Ft pénzbeli 

támogatást nyújtott 2021-ben, amelynek közel 

felét az oktatási cél, elsősorban a pénzügyi 

kultúra fejlesztése tette ki.  

Adományozási tevékenységünk során minden 

esetben célunk, hogy valós és hathatós segít sé - 

get nyújtsunk a társadalom érdekeit szol gáló  

programok és ügyek támogatásával. Támoga-

tási forrásainkat koncentráljuk, és nyomon 

követjük felhasználásukat, eredményüket. Erő-

feszítéseink 2021 során is az alábbi területekre 

fókuszáltuk:

• pénzügyi kultúra fejlesztése, szemlélet-

formálás;

• kultúra és művészet támogatás: érték-

teremtés és -megőrzés; 

• esélyteremtés: hátrányos helyzetűek, 

rászorulók segítése;

• sport.

A pénzügyi kultúra részeként tekintünk az ado - 

mányozási szokásokra is, ezért 2021-ben fon- 

tos lépést tettünk annak érdekében, hogy ügy-

felein ket is ösztönözzük, támogassák anyagi-

lag az általuk fontosnak tartott társadalmi 

kezdeményezéseket. A digitális adományozási 

program keretében egyszerűen, a mindennapi 

pénzügyek intézése közben nyílt lehetőség az 

adakozásra. Elérhetővé vált az adományozás 

lehetősége digitális platformjainkon, így web-

olda lunkon, az internetbankon, mobilappliká-

ción keresztül, a Simple alkalmazásban, vala-

mint 750 ATM-en és 80 fiók digitális pontján is.  

Bankunk az adakozás valamennyi plusz költ - 

sé gét átvállalja, ideértve az ügyfelek részéről  

a tranz akciós illetéket és a civil szerveze tek 

költ ségeit egyaránt. A támogatott szerve  ze tek  - 

kel bankunk is együttműködik, az ügyfe lek 

adományát kiegészítjük. Emellett azt tapasz-

taltuk, hogy bankunk kapcsolódása ügyfeleink 

számára is garanciát jelent arra, hogy ado má-

nyaik valóban jó helyre kerülnek. 2021-ben  

összesen 6 alapítvány kezdeményezéseit segí-

tettük az ügyféladományok révén, több mint 

250 millió Ft összegben.    

Két alapítványunk közül a Humanitás Szociális  

Alapítvány az egészségügyre, illetve oktatásra 

koncentrálva nyújt támogatást hátrányos hely - 

zetű közösségek és személyek részére, pályá-

zati rendszerben. 2021-ben 30 kórházat, 18 okta - 

 tási intézményt és egy alapítványt támogat-

tunk az Alapítványon keresztül. A hatékonyabb 

segítség érdekében az intézmények számára 

célirányos, igényre szabott eszköztámogatást 

nyújtottunk.

Pénzügyi kultúra fejlesztése

Az OTP Fáy András Alapítvány a pénzügyi- 

gaz dasági edukációt végzi, amelynek egyik köz- 

ponti feladata az OK Oktatási és Innovációs 

Központ irányítása. Az Alapítvány ifjúsági, fel-

nőtt és szakmai képzéseket valósít meg. Tevé-

keny ségét 2021-ben is nagyban meghatározta 

a koronavírus-járvány, több tervezett cél sem 

valósulhatott meg emiatt. Az Alapítvány 30 tan- 

órára szabott tananyagot fejlesztett le 2021-ben.  

Az év során továbbra is a digitális programok 

voltak hangsúlyosak, több mint 17 ezer diák 

vett részt online oktatásban, míg tantermi kép-

zé seken közel 2500-an voltak jelen. A Roma  

Education Fund oktatási alap révén roma fiata-

lok is részt vettek pénzügyi-gazdasági trénin-

gen. Jelentős előrelépés volt a felnőttoktatás 

terén a Pénzügyi Alapműveltségi Program 

Az OTP Bank társadalmi szerepvállalása
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jának 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 vál-

laló civilek mellé állni, ráirányítva a figyelmet 

a társadalmi problémákra.

Önkéntesség – OTP Helyi Érték
Bankunknál több mint tízéves hagyomány az 

önkéntesség. A munkatársak helyi közössé gek-

kel együttműködve segítenek rászorulók nak,  

és a program forrásaira évi két alkalom mal  

pályázhatnak. A pályázati rendszerben meg-

való sított programok mellett központi önkén-

tes eseményekhez is csatlakozhattak, így az év  

során közel 2000 munkatárs vett részt a prog-

ram keretében.

A munkatársi helyi kezdeményezések mellett 

Bankunk is csatlakozott a Magyar Bank szövet - 

ség által meghirdetett Jótett Bank szektor-

kialakítása és tesztelése. A térítésmentesen és 

előképzettség nélkül elvégezhető képzés során 

a felhasználók megszerzik a legszükségesebb 

személyes pénzkezelési, gazdálkodási és álta lá- 

nos gazdasági ismereteket, elsajátítják a helyes  

pénzkezelési viselkedéskultúrát. Az Alapítvány  

korábbi programjai is folytatód tak 2021-ben,  

így megvalósult az ELTE (Eötvös Lóránd Tudo-

mányos Egyetem) tanár-továbbképző prog-

ramja, a rendszeres Pedagógus Klub, valamint  

a nyári táborok. Szintén folytatódott az Alapít-

vány országos szemléletformáló és ismeret-

terjesztő programja, melynek keretében mint - 

egy 400 alkalommal vetítették országos keres- 

 kedelmi televíziós csatornákon a lakásfelújí tás,  

vállalkozás indítás, adatbiztonság és adomá-

nyozás témaköreit körül járó kisfilmeket. 

Esélyteremtés

Az OTP Bank társadalmi szerepvállalásának 

középpontjában a lakosság pénzügyi kultú rá-
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szintű közös önkéntes programhoz, amelynek 

keretében a szervezet tagjai együttműködnek 

különböző társadalmilag hasznos tevékenysé-

gek megvalósításában.

A koronavírus-járvány okozta helyzet új kihívá-

sok elé állította a társadalmat, még fonto sabbá  

vált a jószolgálati tevékenység. A Magyar Bank- 

 szövetség, a tagszervezetek, az Országos Vér - 

ellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös  

kezdeményezésén, a Banki Véradók Hetén az  

OTP Bank munkatársai is részt vettek. A Bank - 

szövetség Jótett Bank Zöld hét kezde ménye zé - 

sével a bankunk támogatásával 1000 fát ülte-

tett a Pilisi Parkerdő.

Humanitás Szociális Alapítvány 
A Humanitás Szociális Alapítvány fő célja,  

hogy szociális helyzetük és megromlott egész - 

ségi állapotuk okán rászorulók részére támo- 

gatást nyújtson gyógyszerek, gyógyászati 

segédesz közök, beszerzéséhez, valamint 

gyógykezelés finanszírozásához. Az esély- 

egyenlőség jegyé ben az Alapítvány az alapító 

OTP Bankkal együtt működve rendszeresen 

tesz közzé pályá  zatokat honlapján, ahol 

magánszemélyek pályáz hatnak az alapítványi 

támogatásra. 

A Humanitás Szociális Alapítvány az  

egészség ügyre, illetve oktatásra koncent- 

rálva nyújt támogatást hátrányos helyzetű 

közösségek és személyek részére, pályázati 

rendszerben. 2021-ben a kórházaknak  

nyújtott kiemelt támo gatás volt legjelen tő-

sebb tevékenysége.

A tavalyi évben is folytatódtak hagyományos 

programjaik. 2021-ben a bank felajánlásának 

köszönhetően összesen 265 db monitor és szá-

mítógépet adományoztak iskolák, gyermek-

otthonok, fogyatékos embereket ellátó intéz-

mények és kórházak részére. 

Játszva megelőzni
Az OTP Bank 2011 óta támogatja a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat „Játszva megelőzni” 

programját, mely 825 „leghátrányosabb hely-

zetű” kistelepülésre jutott el közel 25 ezer gye- 

 rekhez. Bankunk az elmúlt időszakban össze-

sen 275 millió forinttal támogatta a kez de mé-

nyezést, mely révén a program az OTP Banktól 

kapott öt mozgó játszótérrel (kisbusz) indult 

útjára és helybe viszi a játékot kicsiknek és 

nagyoknak, mert hátrányos helyzetből induló 

gyermekek többsége nem képes ledolgozni  

a háttér okozta lemaradásokat.  

A Szeretszolgálat közvetítésével további pénz- 

 beli adományt és számítógépet aján lot tunk 

fel  a hátrányos helyzetű településeken élő, 

nehézsorsú családok gyermekei részére, akik 

így  bekapcsolódhattak a digitális okta tásba.

Az OTP Bank saját vállalati felelősségvállalási 

irányelveiről, céljairól, valamint aktuális prog-

ramjairól honlapján nyújt átfogó képet az 

érdeklődőknek: www.otpfenntarthatosag.hu 


