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200.000.000.000 Forint 
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Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen 

dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: Alaptájékoztató), amelyek alapján a Kötvényprogram 

keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett 

Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. Az Alaptájékoztató egy dokumentumban tartalmazza a 

tartalomjegyzéket, az ajánlattételi program általános leírását, a releváns kockázati tényezőket, a regisztrációs 

okmányt, az értékpapírjegyzéket és a végleges feltételek sablonját. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alaptájékoztató 10. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2021. március 24-én kelt  

H-KE-III-164/2021. számú határozatával hagyta jóvá. 
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Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék  

Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint 

kibocsátó az OTP Bank Nyrt. 2020/2021. évi 200.000.000.000 (kétszázmilliárd) forint keretösszegű 

Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Magyar 

Nemzeti Bank a 2020. július 9-én kelt H-KE-III-336/2020. számú határozatával engedélyezte, a mai 

napon az alábbiak szerint egészíti ki. 

 

I. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2021. március 12-én az alábbi közzétételt jelentette meg:  

„Rendkívüli tájékoztatás – Vezérigazgató-helyettes munkaviszonyának megszűnése és új vezérigazgató-

helyettes kinevezése” – a fenti közzétételben foglalt információ olyan lényeges tény vagy körülmény, 

amely indokolttá teszi az Alaptájékoztató kiegészítését. 

 

(i) Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet 9.1.3. pontja „Az Ügyvezetés” az 

alábbiakkal egészül ki: 

 

„Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása szerint a felek 2021. március 12. napján Johancsik Tibor informatikai 

vezérigazgató-helyettes munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették. Az OTP Bank Nyrt. IT 

Divíziójának új vezetője vezérigazgató-helyettesi kinevezését követően Csányi Péter, az OTP Bank Nyrt. 

eddigi digitális fejlesztési és értékesítési ügyvezető igazgatója. Az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága 

hamarosan döntést hoz az IT Divízió tevékenységének és létszámának kibővítéséről, amely – a vezető 

testület pozitív döntése esetén – Digitális Divízió néven működik tovább.” 

 

(ii) Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet 9.1.3. pontja „Az Ügyvezetés tagjai” 

Johancsik Tibor Andrásra vonatkozó bekezdése a következő bekezdésre módosul: 

 

„Csányi Péter 

2006-ban a londoni City University gazdaságtudományi szakán diplomázott, majd 2007-ben a madridi IE 

Business School-ban tett pénzügyi mesterdiplomát, illetve 2015-ben az amerikai Kellogg School of 

Management-en szerzett Master of Business Administration (MBA) diplomát. Pályafutását 2006-ban a 

Merrill Lynch londoni irodájában kezdte, ahol pénzügyi szervezetek vállaltfinanszírozási projektjein 

dolgozott az egyetem mellett részmunkaidőben. 2007-2011 között a Deutsche Bank londoni irodájában 

dolgozott, kezdetben elemzőként, 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 igazgatójaként, 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 vezetője. 2020-tól a horvátországi OTP banka d.d. Felügyelő 

Bizottságának elnöke, emellett az OTP Mobil Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, a magyar 

Bankszövetség Digitalizációs Munkacsoportjának vezetője és a Mastercard European Advisory Board 

tagja.” 

 

(iii) Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány fejezet 9.1. pontjának táblázata Vezetői 

feladatokat ellátó személyek, stratégiai alkalmazottak táblázat az alábbira változik: 

 

Jelleg1 Név Beosztás 
Megbízás 

kezdete 

Megbízás 

vége/megszűnése 

IT dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató 1992.05.15. 2021 

IT Baumstark Mihály tag 1999.04.29. 2021 

IT dr. Bíró Tibor tag 1992.05.15. 2021 

IT Erdei Tamás alelnök 2012.04.27. 2021 

IT dr. Gresa István tag 2012.04.27. 2021 

IT Kovács Antal tag, vezérigazgató-helyettes 2016.04.15. 2021 

IT dr. Pongrácz Antal tag 2002.04.26. 2021 

IT dr. Utassy László tag 2001.04.25. 2021 

IT dr. Vörös József tag 1992.05.15. 2021 
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IT Wolf László tag, vezérigazgató-helyettes 2016.04.15. 2021 

FB Tolnay Tibor elnök 1992.05.15. 2023 

FB dr. Horváth Gábor alelnök 1995.05.19. 2023 

FB Bella Klára tag 2019.04.12. 2023 

FB Michnai András tag 2008.04.25. 2023 

FB Olivier Péqueux tag 2018.04.13. 2023 

FB dr. Vági Márton Gellért tag 2011.04.29. 2023 

SP Bencsik László vezérigazgató-helyettes     

SP Kiss-Haypál György vezérigazgató-helyettes     

SP Csányi Péter vezérigazgató-helyettes     
1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelőbizottsági tag (FB) 

 
Forrás: OTP Bank Nyrt. saját adatok 

 

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. 

 

A BEFEKTETŐ ELÁLLÁSI JOGA 

Az a befektető, aki, illetve amely a jelen kiegészítés közzététele előtt Kötvény lejegyzésére vagy 

megvásárlására megállapodást kötött, jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, illetőleg a 

megállapodástól való elállásra. Az elállási jog a befektetőt csak abban az esetben illeti meg, ha a 

Kötvények még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató kiegészítését szükségessé tevő jelentős 

új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült vagy azt észlelték. A befektető az elállási 

jogát a kiegészítés közzétételét követő két munkanapon belül gyakorolhatja (ez az elállási jog végső 

határideje) a Kötvény Végleges Feltételeiben megjelölt jegyzési helyeken, az ott meghatározott jegyzési 

időben.  

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

Az Alaptájékoztató 10. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. 

(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel. 

 

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint 

készített jelen Alaptájékoztató 10. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem 

hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó megítélése 

szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek 

befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz 

félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés 

megalapozott megítélését veszélyezteti. 

 

Budapest, 2021. március 18. 

 

 

OTP Bank Nyrt. 

 


