Az OTP Bank felsô vezetése
és az igazgatóság belsô tagjai

Dr. Csányi Sándor

Dr. Pongrácz Antal

Bencsik László

Dr. Gresa István

elnök-vezérigazgató

az Igazgatóság alelnöke,

vezérigazgató-helyettes

vezérigazgató-helyettes

adminisztratív vezérigazgató-

Stratégiai és Pénzügyi Divízió

Hitelengedélyezési

helyettes

és Kockázatkezelési Divízió

Törzskari Divízió
Dr. Csányi sándor (59) 1974-ben

Dr. Pongrácz Antal (66) a Budapesti

Bencsik lászló (42) 2009 augusz-

Dr. Gresa istván (59) a Pénzügyi

a Pénzügyi és számviteli Fôiskolán

közgazdaságtudományi egyetemen

tusától az OTP Bank vezérigazgató-

és számviteli Fôiskolán diplomázott

üzemgazdász, 1980-ban a Budapesti

diplomázott, majd doktori címet szer-

helyettese, a stratégiai és Pénzügyi

1974-ben, majd a Budapesti

közgazdaságtudományi egyetemen

zett 1971-ben. 1969-tôl a Petrolké-

Divízió vezetôje.

közgazdaságtudományi egyetemen

közgazdász diplomát szerzett. Pénzügy

miai Beruházási vállalatnál elemzô

2003 szeptemberében csatlakozott

szerzett okleveles közgazda diplo-

szakos közgazda, okleveles árszakértô,

közgazdászként, majd a Bevételi

az OTP Bankhoz és lett a

mát 1980-ban. A közgazdaságtudo-

bejegyzett könyvvizsgáló. Az egyetem

Fôigazgatóságon csoportvezetôként

Banküzemgazdasági igazgatóság

mányi egyetemen 1983-ban lett

után a Pénzügyminisztérium Bevételi

dolgozott 1975-ig. 1976-tól a Pénz-

ügyvezetô igazgatója, a controlling

egyetemi doktor. 1989 óta dolgozik

Fôigazgatóságán, illetve a Pénzügymi-

ügyminisztériumban különbözô terü-

és tervezési feladatokért felelôs

a bankszektorban. 1989 és 1993

nisztérium Titkárságán dolgozott, majd

leteken, vezetôként dolgozott. 1986-

vezetô.

között Budapest Bank Rt. zalaeger-

1983-tól 1986-ig osztályvezetô volt

87-ig az Állami ifjúsági és sporthivatal

2000-tôl, az OTP Bankhoz történô

szegi fiókigazgatójaként dolgozott.

a Mezôgazdasági és élelmiszeripari

elsô elnökhelyettese. 1988 és 1990

csatlakozásáig a Mckinsey &

1993-tól az OTP Bank zala Megyei

Minisztériumban. 1986-tól 1989-ig

között az OTP Bank elsô vezérigazga-

Company inc. tanácsadó cég pro-

igazgatóságának megyei igazgatója,

a Magyar Hitel Bank Rt.-nél fôosz-

tó-helyettese. 1991-tôl 1994-ig az

jektmenedzsere. 1996-tól 2000-ig

majd 1998-tól ügyvezetô igazgató-

tályvezetô. A k&H Bank vezérigazgató-

európai kereskedelmi Bank Rt. vezér-

az Andersen Consulting

ként a hitelintézet nyugat-dunántúli

helyettese 1989 és 1992 között.

igazgatója, majd elnök-vezérigazgató-

(Accenture) cégnél dolgozott ta-

Régiójának vezetôje volt. 2006.

1992-tôl az OTP Bank elnök-vezér-

ja. 1994 és 1998 között a szerencse-

nácsadóként. 1996-ban, a Buda-

március 1-jétôl az OTP Bank vezér-

igazgatója és a Bank stratégiájáért,

játék Rt. elnök-vezérigazgatója, majd

pesti közgazdaságtudományi

igazgató-helyettese, a Hitelengedé-

valamint általános mûködéséért

1998-99-ben a Malév Rt. vezérigaz-

egyetem Gazdálkodástudományi

lyezési és kockázatkezelési Divízió

felelôs. Tagja az egyik legjelentôsebb

gatója. 2001-tôl az OTP Bank Törzs-

karán diplomázott, majd 1999-ben

vezetôje és az OTP Faktoring

nemzetközi kártyatársaság, a

kari Divíziójának ügyvezetô igazgatója,

a franciaországi inseAD Business

követeléskezelô zrt. igazgatóságá-

MasterCard európai igazgatóságának,

késôbb vezérigazgató-helyettes.

school Programján szerzett Master

nak elnöke, majd 2007. május 22-

valamint alelnöke a MOl nyrt. igazga-

2002-tôl az OTP Bank igazgatóságá-

of Business Administration (MBA)

tôl az OTP egészségpénztár zrt.

tóságának és társelnöke a vállalkozók

nak tagja. 2009. június 9-tôl az OTP

diplomát.

igazgatótanácsának elnöke.

és Munkáltatók Országos szövetségé-

Bank nyrt igazgatóságának alelnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

nek (vOsz), 2011 áprilisáig tagja a

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

december 31-én 0 darab volt.

december 31-én 63.758 darab volt.

Magyar Bankszövetség elnökségének.

december 31-én 200.000 darab volt.

Az Mlsz elnöke 2010. július óta.
OTP törzsrészvény tulajdona 2011.
december 31-én 200.000 darab volt
(közvetlen és közvetett tulajdonában
lévô OTP részvények darabszáma
2.700.000 db).
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Gyuris Dániel

Kovács Antal

Takáts Ákos

Wolf László

vezérigazgató-helyettes

felügyelô bizottsági tag,

vezérigazgató-helyettes

vezérigazgató-helyettes

Ingatlan, Kisvállalkozási

vezérigazgató-helyettes

IT és Banküzemi Divízió

Kereskedelmi Banki Divízió

és Agrár Divízió

Retail Divízió

kovács Antal (59) 1985-ben a Buda-

Takáts Ákos (52) a kertészeti és élelmi-

Wolf lászló (52) 1983-ban végzett

pesti közgazdaságtudományi egye-

szeripari egyetemen diplomázott 1982-

a Budapesti közgazdaságtudományi

temen szerzett közgazdász diplomát.

ben, majd ugyanitt szerzett okleveles

egyetemen. A diploma megszerzése

Gyuris Dániel (53) a Gödöllôi Agrártu-

szakmai pályafutását 1990-ben a ke-

mérnök diplomát 1985-ben. 1987 óta

után a Magyar nemzeti Bank Bankkap-

dományi egyetem Társadalomtudomá-

reskedelmi és Hitelbank nagyatádi fiók-

dolgozik a bankszektorban. 1993-tól az

csolatok Fôosztályán dolgozott 8 évig,

nyi karán szerzett okleveles agrármér-

jában kezdte, ahol 1993-95-ig fiókigaz-

OTP Bank fôosztályvezetô-helyettese,

majd a BnP-kH-Dresdner Bank treasury

nöki diplomát 1988-ban. 1996-ban

gatóként dolgozott. 1995-tôl az OTP

majd 1995-tôl ügyvezetô igazgatóként

vezetôje volt 1991–93 között. 1993

a Budapesti közgazdaságtudományi

Bank munkatársa, elôbb megyei igaz-

a hitelintézet iT Fejlesztési igazgatóságá-

áprilisától az OTP Bank Treasury igazga-

egyetemen bankmenedzser szakokle-

gató, majd 1998-tól az OTP Bank Dél-

nak vezetôje volt. 2006. október 1-jétôl

tóságának ügyvezetô igazgatója, majd

veles közgazdász diplomát, és ugyan-

dunántúli Régiójának ügyvezetô igazga-

az OTP Bank vezérigazgató-helyettese,

1994-tôl a kereskedelmi Banki Divízió

ebben az évben a Pénzügyi és számvi-

tója. 2007. július 1-jétôl az OTP Bank

az iT és Banküzemi Divízió vezetôje.

vezérigazgató-helyettese.

teli Fôiskola pénzügyi szakán,

vezérigazgató-helyettese. szakmai is-

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

pénzintézeti szakirányon szakközgazda

mereteit a nemzetközi Bankárképzô

december 31-én 153.347 darab volt.

december 31-én 644.640 darab volt.

oklevelet szerzett. Mérlegképes köny-

központ, illetve a World Trade institute

velô, felsôfokú ingatlan értékbecslô.

tanfolyamain bôvítette. 2004-tôl tagja

szakmai pályafutását agrármérnökként

az OTP Bank Felügyelô Bizottságának.

vegyesipari szövetkezetnél kezdte, ter-

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

melési elnök-helyettesként felelt a ter-

december 31-én 23.000 darab volt.

elnök-vezérigazgató
OTP Jelzálogbank Zrt.
és OTP Lakástakarék Zrt.

melôágazatok irányításáért. 1989-tôl
az Agrobank Rt. fôosztályvezetôje, majd
1991-tôl az inter-európa Bank Rt.
fôosztályvezetôje volt. 1999-tôl az FHB
Jelzálogbank nyrt. vezérigazgatója,
és a bankcsoport mûködéséért felelôs
ügyvezetô igazgatója volt. 2010. november 1-jétôl az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, az ingatlan, kisvállalkozási és Agrár Divízió vezetôje, valamint
az OTP Jelzálogbank zrt. és az OTP
lakástakarék zrt. elnök-vezérigazgatója.
OTP törzsrészvény tulajdona 2011.
december 31-én 0 darab volt.

Társaságirányítás
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Az OTP Bank
igazgatóságának külsô tagjai

Baumstark Mihály

Dr. Bíró Tibor

Braun Péter

Hernádi Zsolt

agrármérnök, közgazdász

tanszékvezetô

villamosmérnök,

elnök-vezérigazgató

Budapesti Gazdasági Fôiskola

volt vezérigazgató-helyettes,

MOL Nyrt.

OTP Bank Nyrt.

Baumstark Mihály (63) agrármérnök és

Dr. Bíró Tibor (60) közgazdászként

Braun Péter (76) villamosmérnöki dip-

Hernádi zsolt (52) 1986-ban végzett

agrárközgazdász. A Mezôgazdasági és

végzett a Budapesti közgazdaságtudo-

lomát szerzett a Budapesti Mûszaki

a Marx károly közgazdaságtudományi

élelmiszeripari Minisztérium alkalma-

mányi egyetemen. Okleveles könyv-

egyetemen. 1954 és 1989 között a

egyetem ipari-tervezô szakán. 1989 és

zottja 1978 és 1989 között. Távozása-

vizsgáló, bejegyzett könyvszakértô.

villamosenergiai kutatóintézet munka-

1994 között számos pozíciót töltött be

kor a Minisztérium Beruházáspolitikai

A Tatabányai városi Tanács Pénzügyi

társa, távozásakor fôosztályvezetô. Utá-

a kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél,

Osztályának helyettes vezetôje, ezt

Osztályának vezetôje 1978–82 kö-

na a k&H Bank Rt. ügyvezetô igazgató-

ahol 1992–1994 között a pénzintézet

követôen a Hubertus Rt. ügyvezetô

zött. 1982 óta Fôiskolai tanár a Pénz-

ja, a bank számítástechnikai és

vezérigazgató-helyettese volt.

igazgatója lett, majd 1999-tôl 2012-ig

ügyi és számviteli Fôiskolán, 1992-tôl

információs központjában. A GiRO Rt.

1994–2001 között a Magyar Takarék-

a villányi Borászat Rt. (jelenleg Csányi

tanszékvezetô. A Magyar könyvvizsgá-

igazgatóságának tagja, az OTP Bank

szövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója,

Pincészet zrt.) vezérigazgató-helyettese,

lói kamara Oktatási Bizottságának tag-

nyrt. vezérigazgató-helyettese 1993-tól

és igazgatósági tagja. 1994-tôl a MOl

majd elnök-vezérigazgatója.

ja. 1992 óta az OTP Bank igazgatósá-

2001-ig, nyugdíjba vonulásáig. 2009.

igazgatóságának tagja, 2000-tôl elnöke,

1992–1999 között az OTP Bank

gának külsô tagja.

év ii. felétôl a vezetô informatikusok

majd 2001. június 11-tôl a társaság el-

Felügyelô Bizottságának, majd 1999

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

szövetségének az elnöke. Az OTP Bank

nök-vezérigazgatója. Tagja a MOl igaz-

óta igazgatóságának külsô tagja.

december 31-én 30.681 darab volt.

igazgatóságának 1997 óta tagja.

gatóság Társaságirányítási és Javadalma-

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

zási Bizottságának. 2011. április 29-tôl

december 31-én 0 darab volt.

december 31-én 527.905 darab volt.

az OTP Bank igazgatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 2011.
december 31-én 0 darab volt.
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Dr. Kocsis István

Dr. Utassy László

Dr. Vörös József

ügyvezetô igazgató

elnök-vezérigazgató

professzor, intézetigazgató

Merkantil Bank Zrt.

Merkantil Bank Zrt.

Pécsi Tudományegyetem

Dr. kocsis istván (60), 1976-ban

Dr. Utassy lászló (60) az elTe Jogi

Dr. vörös József (61) 1974-ben szer-

a BMe, Gépészmérnöki karán,

karán diplomázott 1978-ban.

zett közgazdász diplomát a Budapesti

okl. gépészmérnöki diplomát, 1985-

1978 és 1995 között az Állami Biz-

közgazdaságtudományi egyetemen.

ben egyetemi doktori fokozatot szer-

tosítónál, majd az ÁB-AeGOn Rt.-nél

1984-ben kandidátusi fokozatot,

zett. Pályafutásának állomásai:

dolgozott különbözô vezetô pozíciók-

1993-ban a közgazdaságtudomány

2002-2005-ig a Paksi Atomerômû

ban. 1996–2008 között az OTP Ga-

akadémiai doktora címet szerezte meg

vezérigazgatója; 2005–2008 az MvM

rancia Biztosító elnök-vezérigazgató-

az MTA-n. 1990-93 között a JPTe köz-

zrt. vezérigazgatója; 2008–2011. a

ja. 2009–2010-ig az OTP Bank nyrt.

gazdaságtudományi karának dékánja.

Bkv zrt. vezérigazgatója, 2011-tôl a

ügyvezetô igazgatója. 2011. január

1993-ban elvégzi a Harvard

Merkantil Bank zrt. ügyvezetô igazgató-

1-jétôl a Merkantil Bank elnök

felsôvezetôi programját, 1994-tôl a

ja. Betöltött tisztségei: Jedlik Ányos

vezérigazgatója. 2001-tôl az OTP

JPTe professzora, 2004–2007 között

Társaság, elnök; MATe Méréstechnikai,

Bank nyrt. igazgatóságának tagja.

a Pécsi Tudományegyetem általános

Automatizálási és informatikai Tudomá-

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

rektorhelyettese, 2007–2011 között

nyos egyesület elnök; Pécsi Tudomány-

december 31-én 260.000 darab volt.

a GT elnöke, 2009-tôl intézetigazgató.

egyetem Társadalmi szenátusának

1992. óta az OTP Bank igazgatóságá-

tagja; Magyar kereskedelmi és iparka-

nak külsô tagja.

mara elnökségi tag; Duna-Mecsek Te-

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

rületfejlesztési Alapítvány, kuratórium

december 31-én 117.200 darab volt.

elnöke 1997 óta az OTP Bank igazgatóságának külsô tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona 2011.
december 31-én 81.600 darab volt
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Az OTP Bank
Felügyelô Bizottságának tagjai*

Tolnay Tibor

Dr. Horváth Gábor

Michnai András

a Felügyelô Bizottság elnöke

a Felügyelô Bizottság alelnöke

ügyvezetô igazgató,

elnök-vezérigazgató

ügyvéd

Compliance Igazgatóság
OTP Bank Nyrt.

Magyar Építô Zrt.

Tolnay Tibor (61) építômérnökként,

Dr.Horváth Gábor (56) Budapes-

Michnai András (57) az OTP Bank alkal-

majd gazdasági mérnökként végzett

ten, az elTe Állam-és Jogtudomá-

mazottainak képviselôje, a Pénzügyi és

a Budapesti Mûszaki egyetemen,

nyi karán szerzett diplomát.1983-tól

számviteli Fôiskolán szerzett üzemgaz-

a Budapesti közgazdaságtudományi

az Állami Fejlesztési Banknál dolgo-

dász diplomát.

egyetemi diplomáját, mint szakköz-

zott. 1986-tól ügyvéd. 1990-tôl sa-

1974 óta a Bank alkalmazottja és

gazdász szerezte.

ját ügyvédi irodát vezet. Fô tevékeny-

1981-ig a fiókhálózatában dolgozott

1994-ben kinevezték a Magyar

ségi köre a vállalatfinanszirozás és a

különbözô beosztásokban. 1981-tôl a

építô Rt. elnök-vezérigazgatójává.

corporate governance. 1995 óta az

központi hálózatirányítási területen majd

1999. óta az OTP Bank Felügyelô

OTP Bank Felügyelô Bizottságának,

a hálózatban végzett vezetôi munkát.

Bizottságának elnöke. 2007. április

1999 óta pedig a MOl nyrt. igazga-

1994-tôl ügyvezetô igazgató helyettes-

27. és 2011. április 29. között

tóságának tagja. 2007. április

ként a hálózati terület központi irányítá-

pedig az Audit Bizottság tagja.

27-tôl az OTP Bank Felügyelô Bizott-

sában mûködött közre. 2005 óta a Bank

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

ság alelnöke. 2007. április 27. és

Compliance Önálló Fôosztályát (2011-

december 31-én 54 darab volt.

2011. április 29. között az Audit

tôl igazgatóság) ügyvezetô igazgató-

Bizottságának elnöke.

ként vezeti. szakmai ismereteit a PszF

2011. december 31-én 10.000 db

másoddiplomával bôvítette, bejegyzett

OTP törzsrészvény volt a tulajdonában.

adószakértô. 2008. április 25-étôl tagja
az OTP Bank Felügyelô Bizottságának.
OTP törzsrészvény tulajdona 2011.
december 31-én 15.600 darab volt.

*kovács Antal 2004-tôl tagja az OTP Bank Felügyelô Bizottságának. (lásd 223. oldal)
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Pierre Lefévre

Dr. Vági Márton Gellért

vezérigazgató

fôtitkár

Groupama International SA

Magyar Labdarúgó Szövetség

Pierre lefèvre (55) általános mér-

Dr. vági Márton Gellért (50) 1987-ben

nöki és ipari menedzsment diplomá-

végzett a Marx károly közgazdaságtudo-

val rendelkezik. Pályája 1980-ban, az

mányi egyetem, külgazdasági szakán,

Unilever Benelux belsô ellenôrzési

ahol 1994-ben doktori címet is szerzett.

osztályán indult.

2001–2006 között az ÁPv zrt.

1984-ben belépett az AXA csoport-

ügyvezetô igazgatójaként, vezérigazga-

hoz, ahol különbözô vezetôi beosztá-

tó- helyetteseként, majd vezérigazgató-

sokat töltött be eleinte Belgiumban

jaként dolgozott. 2006–2010 között az

(vezetôi kontroll, élet- és vagyonbizto-

nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke.

sítás), majd 1994-tôl nagy-Britanniá-

2002 júliusától 2011. január 1-jéig az

ban − itt elôször vezérigazgatói, majd

FHB nyrt. igazgatósági tagja, ezen

elnök-vezérigazgatói pozícióban dol-

idôszak alatt 4 évig az igazgatóság el-

gozott. 1998-as kinevezését követôen

nöki tisztét is betöltötte. 2010-tôl a

az AXA nederland Bv igazgatóságának

Magyar labdarúgó szövetség fôtitkára.

elnökeként, 2002-tôl pedig az egye-

Több mint 80 tanulmány, cikk és szak-

sült királysági Groupama insurances

könyv szerzôje, társszerzôje. 2011.

elnök-vezérigazgatójaként dolgozott.

április 29-étôl tagja az OTP Felügyelô

Pierre lefèvre-t 2007. november

Bizottságának.

1-jén nevezték ki az olasz Groupama-

OTP törzsrészvény tulajdona 2011.

leányvállalatok vezérigazgatójává.

december 31-én 0 darab volt.

2011. január 1-jétôl a Groupama
nemzetközi divíziójának vezetôje.
2011. április 29-tôl tagja az OTP
Felügyelô Bizottságának.
2011. december 31-én 0 db OTP
törzsrészvény volt a tulajdonában.
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Részvényeseknek szóló
információk
Általános cégadatok
Az OTP Bank Nyrt. székhelye:
Alapítás dátuma:

1051 Budapest, Nádor utca 16.

1990. december 31., bejegyezve a Fôvárosi

Telefon: (1) 473-5000

Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1991.

Fax: (1) 473-5955

október 28-i dátummal, 01-10-041585 számon.
A jelenleg hatályos alapszabály igényelhetô a

Alaptôke:

társaságtól vagy megtekinthetô és elektronikus

Az OTP Bank alaptôkéje 2011. december 31-én

formában letölthetô a Bank honlapjáról.

28.000.001.000 forint volt, amely 280.000.010 db,
egyenként 100 forint névértékû törzsrészvényre

Jogelôd:

oszlott.

Országos Takarékpénztár,
alapítva 1949. március 1-jén.

Tulajdonosi struktúra 2011. december 31-én:
Tulajdonos
Saját tulajdon
Államháztartás részét képezô tulajdonos*
Külföldi jogi személy**
Külföldi magánszemély
Belföldi jogi személy
Belföldi magánszemély
Egyéb***
Összesen

Tôzsdei jegyzés

Tulajdoni hányad (%)
1,7%
0,4%
61,4%
1,1%
17,2%
12,9%
5,3%
100,0%

Szavazati hányad (%)
0,0%
0,4%
62,5%
1,2%
17,5%
13,1%
5,3%
100,0%

A Közgyûlésen való részvétel
és szavazati jog

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

A Közgyûlés a részvételre jogosultak szemé-

részvényeket képviselô külföldön forgalmazott

lyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra.

globális letéti jegyeket (GDRs) a Luxemburgi

A Közgyûlésen minden részvényes személye-

Értéktôzsde jegyzi. (2 GDR 1 törzsrészvényt

sen vagy meghatalmazottja útján vehet részt.

jelent.) A Regulation S GDR-ok forgalomban

Az OTP Bank Nyrt. jogosult a részvényes és

vannak a londoni SEAQ International-en. A Rule

meghatalmazottja személyazonosságának

144A GDR-okkal a PORTAL rendszerben keres-

okiratok alapján történô ellenôrzésére a

kednek. Az OTP GDR-ok letétkezelô bankja

Közgyûlésre való bebocsátást megelôzôen.

a Bank of New York, letétôrzôje az OTP Bank
Nyrt. (Az OTP Bank részvényeinek tôzsdei jele:

A közgyûlési képviseletre vonatkozó meghatal-

OTP, Reuters: OTP.BU)

mazásnak meg kell felelnie a vonatkozó

*Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.
**Külföldi intézményi/társasági befektetôk, illetve Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (Pl.: EBRD, EIB, stb.)
***Nem azonosított részvényesek
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magyar jogszabályi elôírásoknak. A meghatal-

mény hiányában – (i) az okirat diplomáciai

mazásnak egyértelmûen és kifejezetten tartal-

hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii)

maznia kell a meghatalmazó meghatalmazásra

– amennyiben az adott ország részese a vo-

irányuló nyilatkozatát, a meghatalmazó és a

natkozó nemzetközi egyezménynek –

meghatalmazott megjelölését és a meghatal-

Apostille-jal ellátása szükséges. A vonatkozó

mazás esetleges korlátait. A meghatalmazást

szabályokról részletes tájékoztatást a magyar

közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magán-

külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az

okiratba kell foglalni.

okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven
készült, úgy az okirat magyar nyelvû, hiteles

Egy képviselô több részvényest is képviselhet,

fordításának bemutatása is szükséges.

azonban minden egyes képviselt részvényes
vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba,

A meghatalmazást és a kapcsolódó okiratokat

vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba fog-

a közgyûlési hirdetmény X. pontja szerinti kije-

lalt meghatalmazással. Amennyiben egy meg-

lölt OTP bankfiókokban, vagy – ha a meghatal-

hatalmazásban több meghatalmazott szerepel,

mazott külföldi okirat alapján egynél több rész-

akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás

vényest képvisel – az OTP Bank Nyrt. Társasági

alapján mindegyik meghatalmazott önállóan

Titkárságán a közgyûlési hirdetményben meg-

gyakorolhatja képviseleti jogát, mivel egy rész-

határozott határidôben kell átadni.

vényesnek csak egy képviselôje lehet.
A képviseleti meghatalmazás egy közgyûlésre
vagy meghatározott idôre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A meghatalmazás érvé-

A Közgyûlésen való részvétel és
a szavazati jog gyakorlásának
feltétele, hogy

nyessége kiterjed a felfüggesztett közgyûlés
folytatására és a határozatképesség miatt ismételten összehívott közgyûlésre is.

a) A tulajdonosi megfeleltetés idôpontjában
fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi
megfeleltetés eredménye igazolja;

Amennyiben a Közgyûlésen a részvénytulajdo-

b) A részvény tulajdonosa a Társaság Rész-

nos szervezet törvényes képviselôje jár el (pl.:

vénykönyvébe annak a közgyûlési hirdet-

igazgató, ügyvezetô, polgármester), a képvise-

mény III. pontjában megjelölt lezárásáig be

leti jogosultságot igazoló – eredeti vagy

legyen jegyezve;

közjegyzô által hitelesített másolati formában,

c) A részvényesi meghatalmazott jelölje meg

30 napnál nem régebben kiállított – bírósági,

az általa képviselt részvénytulajdonosokat

cégbírósági okiratot, illetve a polgármester

a III. pontban foglalt felhívás alapján;

megválasztásáról szóló igazolást a Közgyûlés

d) A részvényes részvénytulajdona, illetve sza-

helyszínén kell bemutatni. Külföldön bejegy-

vazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve

zett gazdasági társaságok (egyéb szervezetek)

a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit,

létezésének és a meghatalmazást adó képvise-

amely körülményt a Társaság ellenôrzéssel

leti jogosultságának igazolása esetén lényeges,

állapít meg.

hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó
szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket
közjegyzô tanúsítsa.

Osztalékfizetés

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képvise-

Az OTP Bank Nyrt. 2012. április 27-i Közgyûlése

leti jog igazolására benyújtott bármely okirat

úgy határozott, hogy a 2011. gazdasági évre vo-

nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alaki-

natkozóan az osztalék mértéke részvényenként

ságának meg kell felelnie a külföldön kiállított

100,-Ft, azaz a részvények névértékére vetítve

okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésé-

100%. Az egyes részvényeseknek ténylegesen

re vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint

fizetendô osztalék mértéke a Társaság Alapszabá-

– eltérô tartalmú kétoldalú nemzetközi egyez-

lyának megfelelôen kerül kiszámításra és kifizetés-
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re, azaz a Társaság a saját részvénynek minôsülô

Befektetôi kapcsolatok

részvényekre esô osztalékot felosztja az osztalékra
jogosult részvényesek között. Az osztalék kifizeté-

Az OTP Bank Nyrt. intézményi részvényesei

sére 2012. június 11-étôl kerül sor az Alapszabály

a Bankkal kapcsolatos tájékoztatásért az

szerint meghatározott eljárási rendnek megfelelôen.

alábbi címhez fordulhatnak:
OTP Bank Nyrt. Befektetôi Kapcsolatok
és Tôkepiaci Mûveletek

Hirdetmények

1051 Budapest, Nádor utca 16.
Telefon: (1) 473-5460 Fax: (1) 473-5951

Az OTP Bank Nyrt. a társasági eseményekkel

e-mail: investor.relations@otpbank.hu

kapcsolatos, illetve a 2001. évi CXX. törvényben
elôírt tájékoztatási kötelezettségének az
OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu),
a Budapesti Értéktôzsde honlapján (www.bet.hu)
és a PSzÁF által üzemeltetett honlapon
(www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

Nyilatkozat a felelôs
társaságirányítási gyakorlatról
Az OTP Bank Nyrt. mûködése során maradék-

a Hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról

talanul betartja a rá vonatkozó jogszabályok-

szóló 1996. CXII. törvény (Hpt.) a vezetô állású

ban, felügyeleti rendelkezésekben és Buda

személyekre megállapít.

pesti Értéktôzsde (BÉT) szabályzatokban
foglaltakat. A Társaság felépítését és mûködési

A Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének

feltételeit a Közgyûlés által elfogadott Alapsza-

ellenôrzését a Felügyelô Bizottság végzi.

bály tartalmazza.

A Felügyelô Bizottság maga állapítja meg
ügyrendjét, amelyet a Közgyûlés hagy jóvá.
A bizottsági tagokat a Közgyûlés választja meg,

Vezetô testületek

megbízatásuk három évre szól. A független
felügyelô bizottsági tagok (4 fô) aránya a Felügyelô
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A Társaság ügyvezetô szerve az Igazgatóság.

Bizottság teljes létszámára (6 fô) vetítve 67%.

Az Igazgatóság hatáskörét a hatályos jogszabá

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a

lyok, a Bank Alapszabálya, a közgyûlési határoza-

Közgyûlés nem választhatja a Felügyelô Bizottság

tok, valamint az Igazgatóság ügyrendje szabja

tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hoz-

meg. Az ügyrend tartalmazza az Igazgatóság fel-

zátartozóit. A Felügyelô Bizottság dolgozói tagjá-

építését, az ülések elôkészítésével, lebonyolításá-

nak jelölésével, visszahívásával kapcsolatos sza-

val és a határozatok megfogalmazásával kapcso-

bályokat a Társaságnál mûködô Üzemi Tanács

latos teendôket és egyéb, az Igazgatóság

határozza meg, e tagot a Társaság nem tekinti

mûködését érintô kérdéseket.

függetlennek.

Az Igazgatóság tagjait a Közgyûlés öt évre választja.

A Társaság belsô ellenôrzési szervezetének a

Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a

Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítá-

kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket

sa a Felügyelô Bizottság feladata. A Felügyelô

OTP Bank Éves jelentés 2011

Bizottság elôzetes egyetértési jogot gyakorol a

Közgyûlése 9/2011. számú határozatával elfo-

belsô ellenôrzési szervezet vezetôi és alkalma-

gadta az OTP Bank Nyrt. és bankcsoport javadal-

zottai munkaviszonyának létesítésével, megszün-

mazási politikájának irányelveit és szabályait, az

tetésével, díjazásuk megállapításával kapcsolatos

Igazgatóság pedig kiadta a végrehajtás érdeké-

döntéseknél.

ben szükséges belsô szabályzatokat és eljárási

2011. évben az Igazgatóság és a Felügyelô Bi-

rendeket. Az Igazgatóság az éves rendes

zottság 8 alkalommal, a 2011. április 29-én meg-

Közgyûlésen tájékoztatást ad a teljesítményjava-

szüntetett Audit Bizottság 1 alkalommal ülésezett.

dalmazáshoz kapcsolódó értékelés alapját
képezô éves és középtávú célkitûzésekrôl és

Az Igazgatóság üléseit az elnök-vezérigazgató

azok teljesülésérôl egyaránt.

hívja össze írásbeli meghívóval, a munkaterv

A Társaságnál az Igazgatóság, illetve a Felügyelô

figyelembe vételével.

Bizottság munkáját segítendô a következô

Az elnök-vezérigazgató köteles összehívni az

vezetôi testültek kerültek kialakításra: Vezetôi

Igazgatóság ülését akkor is, ha

Bizottság (Management Committee), Leányválla-

– igazgatósági határozat rendkívüli igazgatósági
ülésrôl döntött;
– legalább három igazgatósági tag az ok és cél

lati Integrációs és Irányító Bizottság, Vezetôi
Koordinációs Bizottság, Javadalmazási Bizottság.
Továbbá a Társaságnál meghatározott feladatok

megjelölésével, a napirendi pont meghatározá-

ellátására további állandó és speciális bizottsá-

sával, a hozandó döntésre vonatkozó írásbeli

gok mûködnek: Eszköz-Forrás Bizottság, Hitel-

elôterjesztés rendelkezésre bocsátásával azt

Limit Bizottság, Termékfejlesztési Értékesítési és

írásban kéri;
– a Felügyelô Bizottság, vagy a könyvvizsgáló
írásban indítványozza;

Árazási Bizottság, Work Out Bizottság, Informatikai
Irányító Bizottság, Beruházási Bizottság,
Csoportszintû Mûködési Kockázatkezelési Bizott-

– a Felügyelet erre kötelezi;

ság, Etikai Bizottság, Kommunikációs Egyeztetô

– törvény alapján rendkívüli közgyûlés összehívá-

Bizottság.

sáról kell dönteni.
A Felügyelô Bizottság ülését az elnök hívja össze,

Ellenôrzés

az ülést össze kell hívni akkor is, ha azt az FB egy
tagja, vagy az IG legalább két tagja, vagy a könyv-

A belsô ellenôrzés legfôbb funkciója az Ügyfelek,

vizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.

illetve a Társaság eszközeinek és a Tulajdonosok
érdekeinek védelme.

Az Igazgatóság, Felügyelô Bizottság üléseirôl

A hatékony auditálás érdekében a Társaság

jegyzôkönyv készül, és határozataik dokumentá-

belsô ellenôrzési rendszerének felépítése verti-

lásra kerülnek.

kálisan és horizontálisan tagolt. A rendszer egy-

A Társaság ügyvezetôivel kapcsolatos munkálta-

részt három egymással összefüggô, egymásra

tói jogokat az Igazgatóság az elnök-vezérigazgató

épülô kontroll szinten valósul meg, másrészt te-

útján gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-he-

rületi bontás szerint is tagolt. A folyamatba épí-

lyettesek kinevezéséhez és a kinevezés visszavo-

tett, a vezetôi és a függetlenített belsô ellenôrzés

násához az Igazgatóság elôzetes tájékoztatása

alkotják a belsô ellenôrzési rendszer elemeit.

szükséges.

A független belsô ellenôrzési szervezet támogat-

Az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság tagjai dí-

ja a biztonságos üzletmenetet, a hatékony

jazásának megállapítása a Társaság legfôbb szer-

mûködést, a kockázatok minimalizálását, továbbá

vének, a Közgyûlésnek a hatásköre. A vezetô ál-

– a compliance szervezet mellett – ellenôrzi a

lású munkavállalók hosszú távú díjazási,

törvényi elôírásoknak való megfelelést. Fô ismér-

ösztönzési rendszerének irányelveit és kereteit

ve, hogy olyan önálló, szakmai, objektív szerve-

szintén a Közgyûlés állapítja meg. Ezzel össz-

zet, amely valamennyi kontroll szintet vizsgálja.

hangban – a vonatkozó Uniós irányelveknek

A szervezet Hpt. által meghatározott keretek közöt-

megfelelô, a Hpt. javadalmazási politikára vonat-

ti szakmai irányítását a Felügyelô Bizottság látja el.

kozó rendelkezései alapján – a Bank 2011. évi

A független belsô ellenôrzési szervezet éves
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ellenôrzési tervvel rendelkezik, melyet a Felü

Compliance

gyelô Bizottság hagy jóvá. Az éves terv kockázat
alapú módszertan szerint készül, és amellett

Az Európai Unió és a magyar jogszabályi

hogy a szabályozási, üzleti, mûködési és a fô

elôírásoknak megfelelôen a Társaságnál a

kockázati kitettségeket hordozó területekre

compliance kockázatok feltárására és kezelésére

fókuszál, az éppen aktuális gazdasági helyzet

önálló szervezeti egység mûködik (Compliance

változásait is figyelembe veszi.

Igazgatóság). A funkció rendelkezik a megfelelô

A belsô ellenôrzés rendszere magába foglalja a

szabályozási dokumentumokkal: compliance poli-

külföldi és belföldi csoporttagoknál végzett tulaj-

tika, stratégia, munkaterv. A compliance politika

donosi ellenôrzéseket, valamint a hitelintézeti

célja, hogy megalapozza az OTP Bankcsoport

törvényben meghatározott összevont felügyelet

egészére vonatkozó compliance tevékenység ke-

alá tartozó leányvállalatok belsô ellenôrzési szer-

reteit, a funkció fogalmát, célját, feladatait és ha-

vezeteinek szakmai felügyeletét is. Ennek eszkö-

táskörét. A compliance politika másik fontos do-

zeként kerülnek kidolgozásra, folyamatos fejlesz-

kumentuma az OTP Bankcsoport compliance

tésre és alkalmazásra a bankcsoporttagok

stratégiája. A compliance politikát az OTP Bank

ellenôrzési szervezeteinek mûködésére, tevé-

Nyrt. Igazgatósága hagyja jóvá. A Compliance

kenységére vonatkozó egységes belsô

Igazgatóság évente átfogó jelentést készít a Bank-

ellenôrzési módszerek.

csoport compliance tevékenységérôl és

A belsô ellenôrzési szervezet a vezetô testületek

helyzetérôl, melyet a Bank Igazgatósága hagy jó-

részére negyedéves, illetve éves rendszeresség-

vá. A compliance politika gyakorlati megvalósulá-

gel objektív és független beszámolókat készít.

sáért az OTP Bankcsoport felsô vezetése felel.

Negyedéves jelentés keretében csoportszintû
összesített jelentésben beszámol az adott negyedévben végzett vizsgálatokról, a saját vizsgá-

Tájékoztatás

latai és a hatósági vizsgálatok során feltárt kockázatokról, illetve az azok kiküszöbölésére hozott

A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a Tpt,

intézkedések teljesülésérôl. Az ellenôrzési szer-

Hpt., Bszt., Gt., valamint a BÉT vonatkozó Sza-

vezet éves gyakorisággal számol be a csoport

bályzatában foglalt rendelkezéseket szigorúan

szintû éves tervben elôirányzott feladatok

betartva teljesíti. A Társaság emellett rendelke-

teljesítésérôl, a végrehajtott vizsgálatokról és

zik a nyilvánosságra hozatali kötelezettség telje-

egyéb tevékenységekrôl, továbbá a szervezet

sítését biztosító hatályos belsô szabályzattal.

mûködési körülményeirôl, valamint a belsô

A hivatkozott szabályozások biztosítják, hogy

ellenôrzési rendszerben bekövetkezett változá-

minden, a Társaságot érintô, a Társaság érték-

sokról.

papírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentôs

A szervezet a Felügyelô Bizottság részére éves

információ pontosan, maradéktalanul és

gyakorisággal jelentést készít a kockázatkezelés,

idôben közzétételre kerüljön.

a belsô kontroll mechanizmusok, valamint a vál-

Az Igazgatóság minden éves rendes

lalatirányítási funkciók mûködésérôl.

Közgyûlésen tájékoztatás ad az adott év üzleti,

Azonnali beavatkozást igénylô, rendkívüli esetek-

stratégiai céljairól, középtávú stratégiai terveirôl.

ben az ellenôrzési szervezet rendkívüli vizsgálat

A Közgyûlés számára készített elôterjesztést a

végrehajtására jogosult.

Társaság a BÉT honlapján nyilvánosságra hozatali szabályainak, illetve a BÉT vonatkozó Sza-
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A könyvvizsgálatot végzô gazdálkodó szervezet

bályzataiban foglalt rendelkezéseknek

megválasztására, illetve a könyvvizsgálatért

megfelelôen közzéteszi.

felelôs tag kijelölésének jóváhagyására a

A Társaság a jogszabályi elôírásoknak meg

Közgyûlés jogosult.

felelôen a Társaság honlapján és Éves
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jelentésében nyilvánosságra hozza az Igazgató-

A Társaság részletes, a bennfentes és a poten-

ság, a Felügyelô Bizottság és a menedzsment

ciálisan bennfentes személyekre kiterjedô

tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó in-

belsô szabályozással rendelkezik, mely a hatá-

formációkat.

lyos Tpt. által részletesen szabályozott korlátok-

Az Igazgatóság elnökének és tagjainak, illetve

nak és tilalmaknak teljes mértékben megfelel.

a Felügyelô Bizottság elnökének és tagjainak

Az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság tagjainak

javadalmazására vonatkozó javaslat része a

a Társaság részvényeivel kapcsolatos tranzakci-

közgyûlési elôterjesztéseknek.

óit a Társaság a nyilvánosságra hozatali szabá-

A Társaság részletes, a kockázatok minden típusára

lyoknak megfelelôen közzéteszi, Éves jelenté-

(likviditási, piaci és hitelkockázat) kiterjedô kockázat-

sében feltünteti a vezetô állású személyek

kezelési szabályokkal rendelkezik, melyek összhang-

Társaságban fennálló érdekeltségét (részvé-

ban állnak a prudens banki mûködést szabályozó

nyek száma).

jogszabályokkal. A Társaság által követett kockázat-

Az Igazgatóság felmérte a 2011-es nyilvános-

kezelési gyakorlatról, az alkalmazott limitekrôl és

ságra hozatali folyamatok hatékonyságát,

azok betartásáról az Éves jelentés ad tájékoztatást.

és megfelelônek találta.

Pénzmosás elleni intézkedések
Pénzmosásról beszélünk, amikor a bûncselek

• Az OTP Bank a törvénynek, a 35/2007. (XII.

ményekbôl származó pénz eredetének eltitkolá

29.) PM rendeletnek, illetve a Pénzügyi Szer

sára/elfedésére az elkövetôk, vagy más szemé-

vezetek Állami Felügyelete ajánlásának

lyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi

megfelelôen belsô szabályzattal rendelkezik,

intézmények szolgáltatásait.

melyet a Bank valamennyi munkatársa alkal

Annak érdekében, hogy Bankunkat ne használ-

mazni köteles.

hassák fel pénzmosásra, mindent megteszünk
azért, hogy megállapítsuk a Bank szolgáltatásait
igénybe vevôk valódi kilétét, és az OTP Bank nem
teljesíti az olyan ügyfél megbízásait, aki nem bizonyítja a törvényi elôírásoknak megfelelôen személyazonosságát.
Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus finan-

• A Bank munkatársai kötelesek eleget tenni ügyfél-átvilágítási, és bejelentési kötelezettségüknek.
• A bejelentési kötelezettség teljesítése nem
tekinthetô bank-, értékpapír-, biztosítási és üzleti
titok megsértésének.
• A bejelentési kötelezettség elmulasztása
büntetôjogi felelôsségre vonást von maga után.

szírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról

• Az OTP Bank együttmûködik a bûnüldözô szer-

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseivel

vekkel minden, pénzmosásra utaló körülmény

összhangban:

feltárásában.

• Belsô ellenôrzô és információs rendszert mûköd

Az OTP Bank Hirdetményben közzéteszi minden

tet a pénzmosást lehetôvé tevô, illetôleg megva-

az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben a Bank-

lósító bank-, vagy pénzügyi mûveletek megakadá-

nál követett ügyfél-azonosításra vonatkozó eljárást.

lyozása érdekében.

Társaságirányítás
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Bizalommal és felelôsséggel
egymásért
Az OTP Bank társadalmi szerepvállalása 2011

A régió meghatározó és felelôs pénzpiaci sze

nek Alapok Programja évek óta középiskolások

replôjeként a stabil, fenntartható gazdálkodás

és tanáraik számára nyújt gazdasági képzést.

valamint a társadalmi kérdésekben történô

A hitelintézet tavaly indította el „Vissza az

aktív részvétel továbbra is az OTP Csoport leg-

Alma Materbe” elnevezésû programját,

fontosabb céljai között szerepel, annak érdeké-

amelynek keretében a bank vezetôi tartanak

ben, hogy ügyfeleinkkel, munkatársainkkal és

elôadásokat volt középiskolájukban. Mindezen

a támogatást igénylô szervezetekkel a megszo-

programok mellett továbbra is részesei

kott eredményeket felmutató, minôségi mun-

vagyunk a Mindennapi Pénzügyeink – Pénz-

kát végezhessük nap mint nap.

ügyi Navigátor Programnak, amely egy országos ismeretterjesztô kampány. Hiszünk abban,
hogy a megfelelô tudás birtokában könnyebb a
választás, a megfelelô ismeretek megszerzésében pedig segítô kezet nyújtunk mindenkinek.

Közösségi szerepvállalás
Tudatos, aktív és hosszú távú együttmûködésre
törekszünk a civil szereplôkkel és a helyi
közösségekkel egyaránt. Támogatási elveink
között szerepel, hogy lehetôségeink szerint
olyan kezdeményezések mögé állunk, amelyek
hosszú távon szolgálják az esélyteremtési és
közösségépítési célok megvalósulását. A Bankcsoport több száz kezdeményezést és szervezetet támogat éves szinten. Büszkék vagyunk
arra, hogy több olyan szervezet mellett lehetünk jelen felelôs partnerként, amelyek fontos
társadalmi misszióra vállalkoznak, ilyen a NIOK

Pénzügyi edukáció

(Nonprofit Információs és Oktató Központ),
a Kézenfogva Alapítvány, a Nemzetközi
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Az OTP Bank vallja, hogy mindennapi pénz-

Gyermekmentô Szolgálat és a Magyar Máltai

ügyeink túlmutatnak az egyszerû tranzakciókon

Szeretetszolgálat.

és átutalásokon. Az OTP Bank a pénzügyi tuda-

Az OTP Bank fontosnak tartja az értékek

tosság terjesztését nemcsak termékei és szol-

megôrzését. A magyar népi hagyományok,

gáltatásai érthetô, körültekintô bemutatásával

a zene, a tánc és a kézmûvesség megôrzése

segíti elô, hanem az OTP Fáy András Alapít-

a jövô nemzedéke számára fontos feladat. Az

vány létrehozásával és mûködtetésével, mely-

OTP Bank tevékenyen részt vesz olyan esemé-

OTP Bank Éves jelentés 2011

nyek létrehozásában, amelyeknek köszön

nyokra visszatekintô önkéntesség a véradás

hetôen országunk kultúrája megôrizhetô

volt, melynek eredményeképpen 808 munka-

és sok ezer emberhez eljuttatható:

társ összesen 1421 alkalommal adott vért. Az

Táncháztalálkozó, Veszprémi Ünnepi Játékok,

önkéntes véradóknak köszönhetôen Bankunk

Halasi Csipkefesztivál, Csángó Fesztivál, Jászok

tavaly év végén kiérdemelte a Magyar Vöröske-

Világtalálkozója.

reszt Véradó Barát Munkahely címét. A második

Évek óta tartó együttmûködéseinkrôl honlapun

legtöbb kollégát bevonó és legnagyobb hatású

kon, illetve az OTP Csoport vállalati felelôss ég

program az OTP Önkéntes Pályázati program

vállalási jelentésében olvashatnak az érdek

volt, melynek eredményeképpen 38 csapat

lôdôk. 2011-ben kiemelt figyelmet kapott

valósíthatta meg saját kezdeményezésû önkén-

közösségi szerepvállalásunkban az Együttható

tes projektjét országszerte. Továbbá lehetôséget

és az Önkéntes Program.

biztosítottunk a csapatépítô programok keretében, illetve a Bank által támogatott alapítványoknál önkéntes munka végzésére is.

Együttható
A társadalmi, környezeti fenntarthatóság, valaÚj kezdeményezésként indítottuk el az Együtt-

mint érintettjei szempontjait figyelembe véve az

ható pályázati programot, amelyen keresztül,

OTP Bank változatlanul felelôs vállalati szemlé-

támogatást igénylô, értékes, újszerû ügyeket

letet képvisel. Ez a szemlélet megjelenik a bank

kerestünk. A program célja, hogy az érintettek

szinte valamennyi mûködési területén; a kör-

bevonásával sokszorozza meg a program hatá-

nyezetre gyakorolt hatások optimalizálásában,

sát. A program három kulcsszereplôje: a civil

ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások összetétel-

szevezet, aki a szakmai oldalt képviseli; a pályá-

ében, a munkavállalóinkkal szemben tanúsított

zók, akik konkrét társadalmi problémára kínál-

magatartásunkban, a helyi közösségek, és bizo-

nak megoldást és a bank, aki a társadalmi célo-

nyos társadalmi csoportok esetében az esély

kat szolgáló önkéntes összefogásokat, nem

egyenlôségi törekvések támogatásában. A Tár-

csupán hangzatos díjakkal ismerte el: hosszú

saság jól átgondolt stratégia mentén valósítja

távú célja a felelôsségvállalás és a segítségnyúj-

meg évrôl évre programjait, melyek eredmé

tás minél szélesebb körû népszerûsítése. A

nyeirôl Vállalati felelôsségvállalási jelentéseiben

pályázatra több mint 11 ezer szavazat érkezett

számol be.

és több mint 600 önkéntes civil személy állt a
jó ügyek mellé. A 7 millió forintos összdíjazású
támogatást végül három szervezet kapta: az
Au-Pont Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány,
a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány, illetve
a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület.

OTP Önkéntes 50 Program
Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódva
Bankunk 2011-ben meghirdette az OTP Önkéntes 50 Programot, amely egyben keretet adott
az OTP Bank által támogatott önkéntes tevékenységek összefogására. A programhoz bármely munkatárs csatlakozhatott, aki kedvet
érzett a közösségi munkához, több lehetôség
közül választva. Mindközül a legnépszerûbb és
egyben a bankon belül legnagyobb hagyomá-
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