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Az OTP Bank felső vezetése

és az Igazgatóság belső tagjai

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 

Titkárságán 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 

tanácsadó testületének, valamint 

alelnöke a MOL Nyrt Igazgatóságá-

nak, társelnöke a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetségé-

nek (VOSZ), valamint a Kínai-Magyar 

Üzleti Tanács társelnöke. Az MLSZ 

elnöke 2010. július óta, 2015 márci-

usától az UEFA Végrehajtó Bizottsá-

gának tagja. 2017. januárjától a 

FIFA Pénzügyi Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 416.753 darab 

volt (közvetlen és közvetett tulajdo-

nában lévő OTP részvények darab-

száma 2.216.753 db).

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) 

diplomát.

1996-tól 2000-ig az Andersen 

Consulting (Accenture) cégnél dol-

gozott tanácsadóként. 2000–2003-ig 

a McKinsey & Company Inc. tanács-

adó cég projektmenedzsere volt. 

2003 szeptemberében csatlakozott 

az OTP Bankhoz és lett a Banküzem-

gazdasági Igazgatóság ügyvezető 

igazgatója, a controlling és tervezési 

feladatokért felelős vezető.

2009 augusztusától az OTP Bank 

vezérigazgató-helyettese, a Straté-

giai és Pénzügyi Divízió vezetője. 

2012. március 13-tól a DSK Bank 

Felügyelő Bizottságának elnöke. 

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

30.033 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) 

magyarországi vállalatainál töltött 

be vezető pozíciókat. 2001-től infor-

matikai és szervezetfejlesztési 

területeken tanácsadói feladatokat 

látott el, majd 2003-tól a JET-SOL Kft. 

ügyvezetőjeként vett részt számos 

hazai és külföldi informatikai rend-

szer kialakításában. 

2016. február 24-étől az OTP Bank 

IT és Banküzemi Divíziójának vezér-

igazgató-helyettese. 

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 0 darab volt.
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Wolf László
vezérigazgató-helyettes

Kereskedelmi Banki Divízió

Wolf László 1983-ban végzett 

a Marx Károly Közgazdaság-

tudományi Egyetemen. 

A diploma megszerzése után 

a Magyar Nemzeti Bank Bank-

kapcsolatok 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 vezér-

igazgató-helyettese, a DSK Bank 

Felügyelő Bizottságának 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 

2016. december 31-én 

595.791 darab volt.

Társaságirányítás

Kovács Antal György
vezérigazgató-helyettes

Kovács Antal György a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen 

szerzett okleveles közgazda diplomát. 

Szakmai pályafutását 1990-ben 

a Kereskedelmi és Hitelbank 

Nagyatádi fi ókjában kezdte, ahol 

1993–95-ig fi ókigazgatóként dolgo-

zott. 1995-től az OTP Bank munka-

társa, előbb megyei igazgató, majd 

1998-tól az OTP Bank Dél-dunán túli 

Régiójának ügyvezető igazgatója. 

2007. július 1-jétől az OTP Bank 

vezérigazgató-helyettese. Szakmai 

ismereteit a Nemzetközi Bankár-

képző Központ, illetve a World 

Trade Institute tanfolyamain 

bővítette. 

2009. április–2012. április között 

az OTP Banka Hrvatska Felügyelő 

Bizottságának elnöke volt.

2012. december 12-től az OTP Bank 

Romania SA Felügyelő Bizottságá-

nak elnöke. 2014. április 24-től 

az OTP Jelzálogbank Zrt. és az 

OTP Lakástakarék Zrt. Igazgatósá-

gának 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 

2016. december 31-én 

22.000 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 

Agrártudományi Egyetemen (1973), 

okleveles közgazdaként a Marx 

Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen (1981) végzett. 

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Minisztérium alkalmazottja 1978 és 

1989 között. Távozásakor a Minisz-

térium Beruházáspolitikai Osztályá-

nak 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 

2016. december 31-én 

44.800 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 1978–1982 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 keresztül, 5 évig a 

Könyvvizsgálói Kamara Oktatási 

Bizottságának tagjaként is dolgozott. 

1992 óta az OTP Bank Igazgatósá-

gának külső tagja. 2009-től az 

OTP Bank Javadalmazási Bizottsá-

gának tagja, 2014-től a Jelölő Bizott-

ságának elnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

31.956 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: fi ókigazgató), 

majd két évig dolgozott a Pénzügy-

minisztériumban 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 

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 és a Jelölő Bizottságának 

tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

6.439 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 Bevételi Főigazgatóságon 

csoportvezetőként dolgozott 

1975-ig. 1976-tól a Pénzügyminisz-

tériumban különböző területeken, 

vezetőként dolgozott. 1986–87-ig az 

Állami Ifjúsági és Sporthivatal első 

elnökhelyettese. 1988 és 1990 

között az OTP Bank első vezér-

igazgató-helyettese. 1991-től 

1994-ig az Európai Kereskedelmi 

Bank Rt. vezérigazgatója, majd 

elnök-vezérigazgatója. 1994 és 

1998 között a Szerencsejáték Rt. 

elnök-vezérigazgatója, majd 

1998–99-ben a Malév Rt. vezér-

igazgatója. 2001-től az OTP Bank 

Törzskari Divíziójának ügyvezető 

igazgatója, később – 2016. április 

14. napjáig, nyugdíjba vonulásáig – 

vezérigazgató-helyettes. 

2012. április 12-től az OTP banka 

Hrvatska d.d. Felügyelő Bizottságá-

nak elnöke.

2002-től az OTP Bank Igazgatósá-

gának tagja. 2009. június 9-től 

2016. április 14-ig az OTP Bank 

Igazgatóságának alelnöke. 

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

70.077 darab volt.

Dr. Utassy László a Budapesti 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Jogi Karán diplomázott 1978-ban. 

1978 és 1995 között az Állami Bizto-

sítónál, majd az ÁB-AEGON Rt.-nél 

dolgozott különböző vezető pozíciók-

ban. 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 Igazgatósá-

gának tagja. 2014-től az OTP Bank 

Kockázatvállalási-kockázatkezelési 

Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

264.000 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 Közgazdaság-

tudományi karának dékánja. 

1993-ban elvégezte a Harvard 

felsővezetői 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 Igazgatósá-

gának külső tagja. 2009-től az 

OTP Bank Javadalmazási Bizottsá-

gának elnöke, 2014-től a Kockázat-

vállalási-kockázatkezelési Bizottsá-

gának tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

156.114 darab volt.

Dr. Gresa István
okleveles üzemgazdász, 

okleveles közgazda

Dr. Gresa István a Pénzügyi és 

Számviteli Főiskolán diplomázott 

1974-ben, majd a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen 

szerzett okleveles közgazda diplo-

mát 1980-ban. A Közgazdaság-

tudományi Egyetemen 1983-ban 

lett egyetemi doktor. 

1989 óta dolgozik a bankszektor-

ban. 1989 és 1993 között a Buda-

pest Bank Rt. zalaegerszegi fi ók-

igazgatójaként dolgozott. 

1993-tól az OTP Bank Zala Megyei 

Igazgatóságának megyei igazgatója, 

majd 1998-tól ügyvezető igazgató-

ként a hitelintézet Nyugat-dunántúli 

Régiójának vezetője volt.

2006. március 1.–2016. április 14-ig 

– nyugdíjba vonulásáig – az 

OTP Bank Hitelengedélyezési és 

Kockázatkezelési Divíziójának vezér-

igazgató-helyettese. Az OTP Faktor-

ing Követeléskezelő Zrt. Igazgatósá-

gának elnöke.

2012. április 27-étől tagja 

az OTP Bank Igazgatóságának.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

132.041 darab volt.
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Az OTP Bank

Felügyelő Bizottságának tagjai

Tolnay Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Horváth József Gábor
a Felügyelő Bizottság alelnöke

ügyvéd

Tolnay Tibor 1973-ban építőmérnök-

ként, majd 1983-ban gazdasági 

mérnökként végzett a Budapesti 

Műszaki Egyetemen, a Budapesti 

Közgazdaságtudományi 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 Bizott-

ságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 54 darab volt.

Dr. Horváth József Gábor 1980-ban 

a Budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jog-

tudományi Karán szerzett diplomát. 

1983-tól az Állami Fejlesztési Bank-

nál dolgozott. 1986-tól ügyvéd. 

1990-től saját ügyvédi irodát vezet. 

Fő tevékenységi köre a vállalat-

fi nanszírozás 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 Bizott-

ságának elnöke. 2014-től az INA 

Industija Nafte d.d. Igazgatóságának 

tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 0 darab volt.

Michnai András 
ügyvezető igazgató

Michnai András 1981-ben a Pénz-

ügyi és Számviteli Főiskolán szer-

zett okleveles szaküzemgazdász 

diplomát. Szakmai ismereteit 

a Budapesti Gazdasági Főiskolán 

másoddiplomával bővítette, bejegy-

zett adószakértő. 

1974 óta a Bank alkalmazottja és 

1981-ig a fi ókhálózatában dolgozott 

különböző beosztásokban. Ezt kö-

vetően a központi hálózatirányítási 

területen majd ismét a hálózatban 

végzett vezetői munkát. 1994-től 

ügyvezető igazgató helyettesként 

a fi ókhálózat központi irányításában 

működött közre. 2005-től 2014-ig 

a Bank Compliance területét vezette 

ügyvezető igazgatóként. 

2008 óta munkavállalói küldöttként 

az OTP Bank Felügyelő Bizottságá-

nak tagja.

2011 decemberétől az OTP Bank 

Dolgozói Szakszervezetének 

elnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

1.280 darab volt.
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ügyvezető igazgató

Elnöki Kabinetiroda

Dominique Uzel
igazgató 

Groupama International SA

Vági Márton Gellért 
főtitkár

Magyar Labdarúgó Szövetség

Az OTP Bank alkalmazottainak kép-

viselője, okleveles üzemgazdász, 

diplomáját Budapesten a Pénzügyi 

és Számviteli Főiskolán szerezte 

1979-ben. Mérlegképes könyvelő.

1992 óta a bank alkalmazottja, 

előbb a bank operatív működését 

támogató titkársági tevékenységet 

irányító főosztályvezető, majd 

1994-től szervezetfejlesztési, folya-

mat szervezési és hatékonyság 

javítási projektek vezetését látta el. 

1999-től irányítja a bank humán-

erőforrás menedzsment tevékeny-

ségét, kezdetben igazgatóként, 

2007-től ügyvezető igazgatóként. 

2016 óta az Elnöki Kabinetiroda 

vezetője.

2008. január 1-jétől az OTP Önkén-

tes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 

Igazgató Tanácsának tagja, 

2012. április 12-től az OTP Banka 

Slovensko a.s. Felügyelő Bizottsá-

gának tagja. 

2016. április 15-től munkavállalói 

küldöttként az OTP Bank Felügyelő 

Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 

141.138 darab volt.

Dominique Uzel mezőgazdasági 

fejlesztőmérnökként végzett, majd 

az ESSEC üzleti iskola mezőgazda-

sági és élelmiszeripari menedzs-

ment szakán szerzett Master foko-

zatot. A Ganhoz 1991-ben csatlako-

zott a mezőgazdasági terület veze-

tőjeként. Öt évvel később Franciaor-

szágot elhagyva a Gan España 

munkatársa lett, ahol a leányválla-

lat tervezésért és auditért felelős 

osztályát vezette, majd az újonnan 

létrejött Groupama Seguros techni-

kai igazgatója lett. 2008-ban bizto-

sítási vezérigazgatóvá nevezték ki, 

és ebbéli minőségében tevékenyen 

hozzájárult a spanyolországi bizto-

sítási piac közvetlen értékesítési 

eszközének, a Click Segurosnak az 

elindításához és kiteljesítéséhez. 

2010 júliusában közvetlen bizto-

sítási igazgatóként csatlakozott 

a Groupama S.A. nemzetközi igaz-

gatóságához, 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 

2016. december 31-én 0 darab volt.

Dr. Vági Márton Gellért 1987-ben 

végzett a Marx Károly Közgazda-

ságtudományi Egyetem, külgazda-

sági szakán, ahol 1994-ben doktori 

címet is szerzett. 1987–2000 között 

egyetemi oktató, 1994-től tanszék-

vezető egyetemi docens. 2000–2006 

között az ÁPV Zrt. ügyvezető igaz-

gatójaként, vezérigazgató-helyette-

seként, majd vezérigazgatójaként 

dolgozott. 2006–2010 között a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

elnöke. 2002 júliusától 2011. január 

1-jéig az FHB Nyrt. igazgatósági 

tagja, ezen időszak alatt 4 évig az 

Igazgatóság elnöki tisztét is betöl-

tötte. 2010-től a Magyar Labdarúgó 

Szövetség főtitkára. Több mint 

80 tanulmány, cikk és szakkönyv 

szerzője, társszerzője. 2011 óta 

tagja az OTP Bank Felügyelő Bizott-

ságának. 2014-től az OTP Bank 

Audit Bizottságának tagja.

OTP törzsrészvény tulajdona 

2016. december 31-én 0 darab volt.



276 OTP Bank Éves Jelentés 2016

Részvényeseknek szóló  

információk

Általános cégadatok

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.

Országos Takarékpénztár, 

alapítva 1949. március 1-jén.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Telefon: (1) 473–5000

Fax: (1) 473–5955

Az OTP Bank alaptőkéje 2016. 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!
3 A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, a leányvállalati és az MRP szervezeti saját 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 2016. december 31-én:

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

Belföldi intézményi/társaság 20,31% 20,58% 56.865.293 20,20% 20,47% 56.561.346

Külföldi intézményi/társaság 63,77% 64,62% 178.546.741 64,83% 65,71% 181.528.602

Belföldi magánszemély 5,95% 6,03% 16.656.480 3,88% 3,93% 10.852.905

Külföldi magánszemély 0,43% 0,44% 1.215.093 0,16% 0,16% 447.025

Munkavállalók, vezető tisztségviselők 1,37% 1,38% 3.825.466 1,33% 1,35% 3.726.348

Saját részvények3 1,31% 0,00% 3.677.506 1,33% 0,00% 3.737.768

Államháztartás részét képező tulajdonos4 0,09% 0,09% 238.312 0,08% 0,08% 225.928

Nemzetközi Fejlesztési Intézmények5 0,01% 0,01% 38.242 0,02% 0,02% 49.715

Egyéb6 6,76% 6,85% 18.936.877 8,17% 8,28% 22.870.373

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 Közgyűlésre 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 

nyilatkozatát, a meghatalmazó és a meghatal-

mazott megjelölését és a meghatalmazás eset-

leges korlátait. A meghatalmazást 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 magánokiratba fog-

lalt meghatalmazással. Amennyiben egy meg-

hatalmazásban több meghatalmazott szerepel,  

akkor fel kell tüntetni, hogy a meghatalmazás 

alapján mindegyik meghatalmazott önállóan 

gyakorolhatja képviseleti jogát. Amennyiben  

a részvényest több képviselő képviseli, ezek 

egymástól eltérően nem szavazhatnak vagy  

nyilatkozhatnak.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyű- 

lésre, vagy meghatározott időre, de legfel-

jebb 12 hónapra szólhat. A meghatalmazás 

– eltérő rendelkezés hiányában – kiterjed a 

felfüggesztett közgyűlés folytatására és  

a határozatképtelenség 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  

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 bejegyzett 

gazdasági társaságok (egyéb szervezetek) léte-

zésének és a meghatalmazást adó képvise leti 

jogosultságának igazolása esetén lényeges,  

hogy a külföldi iratot a közhiteles nyilvántartó 

szerv állítsa ki vagy ezeket a tényeket közjegyző 

tanúsítsa.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képvi-

seleti jog igazolására benyújtott bármely okirat 

nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alaki- 

ságának meg kell felelnie a külföldön kiállított  

okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesíté- 

sére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint  

– eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi  

egyezmény hiányában – az okirat diplomáciai  

hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy  

– amennyiben az adott ország részese a vonat-

kozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal  

ellátása szükséges. A vonatkozó szabályokról 

részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti  

szervek adnak. Amennyiben 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 

2017. április 07-én (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. pontjá-

ban megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve;

c) a részvényes részvénytulajdona, illetve sza-

vazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve 

a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, 

amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel 

állapít meg.
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Osztalékfizetés

Az OTP Bank Nyrt. 2017. április 12-i Köz - 

gyűlése úgy határozott, hogy a 2016. gazda- 

sági évre vonatkozóan az osztalék mértéke 

részvényenként 190 Ft, azaz a részvények  

névértékére vetítve 190%. 

Az egyes részvényeseknek ténylegesen  

fizetendő osztalék mértéke a Társaság  

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 2017. június 6-ától 

kerül sor az Alapszabály szerint meghatározott 

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:

 

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 eredeté- 

nek eltitkolása, elleplezése céljából az elkö- 

vetők vagy más személyek törvényes forrás- 

ból származónak tüntetik fel, amihez meg- 

kísérelhetik igénybe venni a pénzügyi  

intézmények szolgáltatásait.

Annak érdekében, hogy Bankunkat ne  

használhassák fel pénzmosásra, mindent  

megteszünk azért, hogy megállapítsuk  

a Bank szolgáltatásait igénybe venni szán- 

dékozók valódi kilétét és az egyes igénybe  

vett szolgáltatások indokoltságát. 

Az OTP Bank csak olyan ügyféllel létesít  

üzleti kapcsolatot, aki a törvényi előírá- 

soknak megfelelően igazolja személyazo- 

nosságát és csak olyan ügyleti megbízá- 

sokat teljesít, amelyek törvényes célokat  

szolgálnak.

Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályo-

zásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendel-

kezéseivel összhangban:

Belső ellenőrző és információs rendszert 

működtet a pénzmosást lehetővé tevő, illető-

leg megvalósító bank-, vagy pénzügyi műve-

letek megakadályozása érdekében.

A pénzmosás elleni törvénynek, a 35/2007. 

(XII. 29.) PM rendeletnek, illetve az MNB, mint 

felügyeleti szerv ajánlásainak, mintaszabály-

zatának és előírásainak megfelelő belső sza-

bályzattal rendelkezik, amelyet a Bank vala-

mennyi munkatársa alkalmaz.

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

további közel 7.000 fiatalt szólított meg külön-

böző rendezvények alkalmával. Nyíregyházi  

trénereik további 6.000 diák felé közvetítették  

a pénzügyi és jövőtudatos szemléletmódot.

Az OTP Fáy András Alapítvány Magyarország 

határain túl is különös figyelmet fordított a 

gyermek és ifjúsági korosztály pénzügyi- 

gazdasági és karrier képzésére. Romániai 

(Fundatia Dreptul la Educatie/Az Oktatáshoz 

Való Jog Alapítvány) és szlovákiai (OTP Ready 

Nadacia) testvéralapítványainak köszönhetően  

ismételten sok száz határon túli diáknak  

és pedagógusnak nyújtott pénzügyi, gazda-

sági, gazdálkodási képzést, illetve módszertani 

továbbképzést.

Sikerrel indult a Sulibank  

Élményportál 

Az általános iskolásokat megszólító Sulibank 

Program keretén belül tavasszal útjára indult 

Sulibank Élményportálon mintegy 4.000 fő 

regisztrált. A portál célja megszólítani az álta-

lános iskolás korosztályt, és játékos módsze-

rekkel, releváns tatalommal átadni számukra 

pénzügyi tudatosságot mélyítő ismereteket az 

online térben.

Az Élményportál sikerességét bizonyítják az 

elnyert szakmai díjak: a nemzetközi Comenius 

EduMedia Díj, illetve az eLearning Fórum 

Innovációs Különdíja. 

Az oktatási segédeszközként működő weboldal 

mellett természetesen az Alapítvány továbbra is 

nagy hangsúlyt fektet a csoportos tréningekre. 

A programba bevont iskolák száma folyamato-

san nő: megközelítően 150 tanár aktív részese, 

Az OTP Bank 2016-ban 1,6 milliárd forint pénz-

adománnyal járult hozzá a közösségek fejlődé -

séhez. Magyarország egyik legnagyobb adomá - 

nyozójaként bankunk elsősorban saját alapít-

ványain keresztül járul hozzá a hazai kultúra 

(Prima Primissima), az esélyteremtés  

(Humanitás Szociális Alapítvány) és az oktatás 

(OTP Fáy András Alapítvány) fejlesztéséhez. 

Az OTP Bank célja a valós és hathatós segít-

ségnyújtás, ezért alapítványai mellett, további 

együttműködésekre is nyitott, hogy támogatási 

tevékenységét értékvezérelten, az érintettek és 

szakmai partnerek bevonásával nyújtsa. 

Fókuszban a pénzügyi edukáció

Az OTP Bank változatlanul elkötelezett a pénz-

ügyi kultúra fejlesztése mellett, így ez a téma áll 

társadalmi szerepvállalási programjai közép-

pontjában is. A bank meggyőződése, hogy piac-

vezető pénzügyi szolgáltatóként részt kell vál-

lalnia a felelős pénzügyi döntéshozásra képes 

fiatalok és felnőttek képzésében. Ennek meg-

felelően célja, hogy az alapvető pénzügyi és 

gazdasági ismereteket minél szélesebb körhöz 

juttassa el, amiben kiemelkedő szerepet ját-

szik az OTP Fáy András Alapítvány OK Oktatási 

Központja és programjai.

OK Központok működése

2016-ban is népszerűek voltak az ingyenes  

képzések a diákok körében. A budapesti OK 

Oktatási Központban és a budapesti oktató-

központ trénerei által tartott pénzügyi, gaz-

dasági és gazdálkodási, valamint karrier- 

kép zéseken közel 14.000 diák vett részt és 

Az OTP Bank társadalmi szerepvállalása
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és az általános iskolás diákok száma meg-

haladta az 5.000 főt.

Szerepvállalás a pedagógusok  

gazdasági továbbképzésében

Egyedülálló az ELTE-vel közös szakmai együtt-

működés a pedagógusok továbbképzése terén. 

Kizárólag ennek az együttműködésnek a kere-

tében folyik Magyarországon – nem pénzügyi- 

gazdasági végzettséggel rendelkező – peda-

gógusok gazdasági és módszertani tovább-

képzése.

Együttműködés a Magyar Nemzeti 

Bankkal

2016-ban már ötödik alkalommal került 

megszervezésre a Fáy Siker Tábor 

Balatonszemesen. A Magyar Nemzeti Bank 

támogatásával megvalósult program során  

6 turnusban 250 tanuló ismerkedhetett meg  

az OTP Fáy András Alapítvány OK Oktatási  

Központjának tréningjeivel.

A jól tanuló, de többségükben hátrányos hely-

zetű diákok az ország különböző pontjai-

ról érkeztek, többek között Pécsről, Szeged-

ről, Sopronból, Nagybajomból, Mezőkövesdről, 

Budapestről, Nyíregyházáról, Székesfehérvár-

ról, Kiskunhalasról.

A Magyar Nemzeti Bankkal közös pilot  

projekt keretében kifejlesztett és legyártott 

BanKing kártya szakmai sikerének ered-

ményeképpen 2016-ban újabb mennyiség 

került megrendelésre. A pénzügyi kártya- 

játékot az Alapítvány oktatási segéd- 

eszközként használja pénzügyi fogalmak  

elsajátítására.

Az OTP Bank pénzügyi edukációs program- 

jainak kiemelkedő értéke, hogy ismereteink 
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szerint jelenleg Magyarországon ezen progra-

mok érik el a legnagyobb számú fiatalt. A folya-

matosan bővülő programoknak és elért ered-

ményeknek köszönhetően az OTP Bank elnyerte 

Az év társadalmilag felelős bankja címet a 

MasterCard szakmai zsűrijétől.

Esélyteremtés

Az OTP Bank társadalmi szerepvállalásának 

középpontjában a lakosság pénzügyi kultúrájá-

nak fejlesztése mellett továbbra is az esélyte-

remtés áll. Az OTP Bank társadalom iránti fele-

lősségének 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.

Az OTP Bank 21 millió forintos támogatásával 

az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív 

Központ épületének eddig használaton kívüli 

szintje alakult át, emellett pedig korszerűsítet-

ték a már korábban működő osztályt is. A fej-

lesztésnek köszönhetően megoldódott a kórház 

régóta fennálló férőhely-problémája. A támo-

gatásnak köszönhetően családbaráttá vált 

a Gyermekszív Központ azzal, hogy a szülők 

szívbeteg gyermekeik mellett tölthetik a gyógy-

kezelés és lábadozás testi és lelki megpróbálta-

tást jelentő heteit.

A használaton kívüli gépek leselejtezése helyett, 

bankunk a működőképes és jó állapotban lévő 

számítógépek jelentős részét évek óta olyan 

civil szervezetek és iskolák részére ajánlja fel, 

akiknek egyáltalán nincs vagy rossz állapotú  

az eszközparkjuk. Annak érdekében, hogy a 

számítógép-adományozással a leginkább 

rászorulókat segítse bankunk, tavaly szeptem-

bertől az iskolák a Humanitás Szociális Alapít-

vány által kiírt pályázatán keresztül jelentkez-

hetnek. Az elmúlt egy év alatt 205 számítógé-

pet és ugyanennyi monitort kapott 14 különböző 

intézmény; a több száz fős iskoláktól a kisebb 

alapítványokig, melyeken keresztül első sorban 

gyermekotthonokat és nehéz sorsú családokat 

segített bankunk.

Az OTP Bank saját vállalati felelősségvállalási 

irányelveiről, céljairól valamint aktuális prog-

ramjairól honlapján nyújt átfogó képet az érdek-

lődőknek: www.otpbank.hu/csr
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