
185

társaságirányítás



186 OTP Bank Éves jelentés 2009

Az OTP Bank felsô vezetése  
és az igazgatóság belsô tagjai

Dr. Pongrácz Antal
alelnök, vezérigazgató-helyettes

igazgatósági tag

Törzskari Divízió

Dr. Csányi Sándor
elnök-vezérigazgató

Dr. Csányi sándor (57) 1974-ben 

a Pénzügyi és számviteli Fôiskolán 

üzemgazdász, 1980-ban a Budapesti 

közgazdaságtudományi egyetemen 

közgazdász diplomát szerzett. Pénzügy 

szakos közgazda, okleveles árszakértô, 

bejegyzett könyvvizsgáló. Az egyetem 

után a Pénzügyminisztérium Bevételi 

Fôigazgatóságán, illetve a Pénzügymi-

nisztérium Titkárságán dolgozott, majd 

osztályvezetô volt a Mezôgazdasági és 

élelmiszeripari Minisztériumban 1983-

tól 1986-ig. 1986-tól 1989-ig a Ma-

gyar Hitel Bank Rt.-nél fôosztályvezetô. 

A k&H vezérigazgató-helyettese 

1989–92 között. 1992-tôl az OTP 

Bank elnök-vezérigazgatója és a Bank 

stratégiájáért, valamint általános 

mûködéséért felelôs. Tagja az egyik 

legjelentôsebb nemzetközi kártyatársa-

ság, a MasterCard európai igazgatósá-

gának, valamint alelnöke a Magyar 

Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 

(MOl) igazgatóságának és társelnöke 

a vállalkozók és Munkáltatók Országos 

szövetségének (vOsz), tagja a Magyar 

Bankszövetség elnökségének. OTP 

törzsrészvény tulajdona 2009. decem-

ber 31-én 200.000 darab volt 

(közvetlen és közvetett tulajdonában 

lévô OTP részvények darabszáma 

2.700.000).

Dr. Gresa István
vezérigazgató-helyettes

Hitelengedélyezési  

és Kockázatkezelési Divízió

Bencsik László
vezérigazgató-helyettes

Stratégiai és Pénzügyi Divízió

Dr. Gresa istván (57) a Pénzügyi 

és számviteli Fôiskolán diplomázott 

1974-ben, majd a Budapesti köz-

gazdaságtudományi egyetemen 

szerzett okleveles közgazda diplo-

mát 1980-ban. A közgazdaságtudo-

mányi egyetemen 1983-ban lett 

egyetemi doktor. 1989 óta dolgozik 

a bankszektorban. 1989 és 1993 

között Budapest Bank Rt. zalaeger-

szegi fiókigazgatójaként dolgozott. 

1993-tól az OTP Bank zala Megyei 

igazgatóságának megyei igazgatója, 

majd 1998-tól ügyvezetô igazgató-

ként a hitelintézet nyugat-dunántúli 

Régiójának vezetôje volt. 2006. 

március 1-jétôl az OTP Bank vezér-

igazgató-helyettese, a Hitelengedé-

lyezési és kockázatkezelési Divízió 

vezetôje és az OTP Faktoring 

követeléskezelô zrt. igazgatóságá-

nak elnöke, majd 2007. május 

22-tôl az OTP egészségpénztár zrt. 

igazgatótanácsának elnöke. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 63.758 darab volt.

Bencsik lászló (40) 2009 augusz-

tusától az OTP Bank nyrt. vezér-

igazgató-helyettese, a stratégiai 

és Pénzügyi Divízió vezetôje.

2003. szeptemberében csatlakozott 

az OTP Bankhoz és lett a Bankü ze m -

gazdasági igazgatóság ügyvezetô 

igazgatója, a control l ing és tervezé-

si feladatokért felelôs vezetô. 

2000-tôl, az OTP Bankhoz történô 

csatlakozásáig a Mckinsey & 

Company inc. tanácsadó cég pro-

jektmenedzsere. 1996-tól 2000-ig 

az Andersen Consulting (Accenture) 

cégnél dolgozott tanácsadóként.

1996-ban, a Budapesti közgazda-

ságtudományi egyetem Gazdálko-

dástudományi karán diplomázott, 

majd 1999-ben a franciaországi 

inseAD Business school Program-

ján szerzett Master of Business 

Administration (MBA) diplomát. 

2009. december 31. napján 0 darab 

OTP törzsrészvény volt a tulajdonában.

Dr. Pongrácz Antal (64) a Budapesti 

közgazdaságtudományi egyetemen 

diplomázott, majd doktori címet szer-

zett 1971-ben. 1969-tôl a Petrolké-

miai Beruházási vállalatnál elemzô 

közgazdászként, majd a Bevételi 

Fôigazgatóságon csoportvezetôként 

dolgozott 1975-ig. 1976-tól a Pénz-

ügyminisztériumban különbözô terü-

leteken, vezetôként dolgozott. 1986–

87-ig az Állami ifjúsági és sporthivatal 

elsô elnökhelyettese. 1988 és 1990 

között az OTP Bank elsô vezérigazga-

tó-helyettese. 1991-tôl 1994-ig az 

európai kereskedelmi Bank Rt. vezér-

igazgatója, majd elnök-vezérigazgató-

ja. 1994 és 1998 között a szerencse-

játék Rt. elnök-vezérigazgatója, majd 

1998-99-ben a Malév Rt. vezérigaz-

gatója. 2001-tôl az OTP Bank Törzs-

kari Divíziójának ügyvezetô igazgatója, 

késôbb vezérigazgató-helyettes. 

2002-tôl az OTP Bank igazgatóságá-

nak tagja. 2009. június 9-tôl az 

OTP Bank igazgatóságának alelnöke.

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 200.000 darab volt.
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Takáts Ákos
vezérigazgató-helyettes

IT és Banküzemi Divízió

Wolf László
vezérigazgató-helyettes

Kereskedelmi Banki Divízió

Dr. Utassy László
elnöki tanácsadó, ügyvezetô igazgató

igazgatósági tag

OTP Bank Nyrt.

Takáts Ákos (50) a kertészeti és élelmi-

szeripari egyetemen diplomázott 1982-

ben, majd ugyanitt szerzett okleveles 

mérnök diplomát 1985-ben. 1987 óta 

dolgozik a bankszektorban. 1993-tól az 

OTP Bank nyrt. fôosztályvezetô-

helyettese, majd 1995-tôl ügyvezetô 

igazgatóként a hitelintézet iT Fejlesztési 

igazgatóságának vezetôje volt. 2006. 

október 1-jétôl az OTP Bank vezérigaz-

gató-helyettese, az iT és Banküzemi 

Divízió vezetôje. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 153.347 darab volt.

Wolf lászló (50) 1983-ban végzett a 

Budapesti közgazdaságtudományi 

egyetemen. A diploma megszerzése 

után a Magyar nemzeti Bank Bankkap-

csolatok Fôosztályán dolgozott 8 évig, 

majd a BnP-kH-Dresdner Bank treasury 

vezetôje volt 1991–93 között. 1993 

áprilisától az OTP Bank Treasury igazga-

tóságának ügyvezetô igazgatója, majd 

1994-tôl a kereskedelmi Banki Divízió 

vezérigazgató-helyettese.

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 677.640 darab volt.

Dr. Utassy lászló (58) az elTe Jogi 

karán diplomázott 1978-ban, majd 

a Budapesti közgazdaságtudományi 

egyetemen biztosítási szakközgazdász 

diplomát szerzett 1995-ben. Az Állami 

Biztosítónál, majd az ÁB-AeGOn Rt.-

nél dolgozott különbözô pozíciókban 

1978 és 1995 között. 1996-2008 

között az OTP Garancia Biztosító ve-

zérigazgatója, majd elnök-vezérigazga-

tója. 2001-tôl az OTP Bank igazgató-

ságának tagja. 2008-tól az OTP Bank 

elnöki tanácsadója 

és ügyvezetô igazgatója. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 250.000 darab volt.

Kovács Antal
vezérigazgató-helyettes

felügyelô bizottsági tag

Retail Divízió

kovács Antal (57) 1985-ben a Buda-

pesti közgazdaságtudományi egye-

temen szerzett közgazdász diplomát. 

szakmai pályafutását 1990-ben a 

kereskedelmi és Hitelbank nagyatádi 

fiókjában kezdte, ahol 1993-95-ig 

fiókigazgatóként dolgozott. 1995-

tôl az OTP Bank munkatársa, elôbb 

megyei igazgató, majd 1998-tól az 

OTP Bank Dél-dunántúli Régiójának 

ügyvezetô igazgatója. szakmai isme-

reteit a nemzetközi Bankárképzô köz-

pont, illetve a World Trade institute 

tanfolyamain bôvítette. 2004-tôl tagja 

az OTP Bank Felügyelô Bizottságának. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 23.000 darab volt.
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Az OTP Bank  
igazgatóságának külsô tagjai

Dr. Bíró Tibor
tanszékvezetô

Budapesti Gazdasági Fôiskola

Braun Péter
villamosmérnök,

volt vezérigazgató-helyettes

OTP Bank Nyrt.

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

BKV Zrt.

Baumstark Mihály
elnök-vezérigazgató

Csányi Pincészet Zrt.

Baumstark Mihály (61) agrármérnök és 

agrárközgazdász. A Mezôgazdasági és 

élelmiszeripari Minisztérium alkalma-

zottja 1978 és 1989 között. Távozása-

kor a Minisztérium Beruházáspolitikai 

Osztályának helyettes vezetôje, ezt 

követôen a Hubertus Rt. ügyvezetô 

igazgatója lett, majd 1999-tôl a villányi 

Borászat Rt. (jelenleg Csányi Pincészet 

zrt.) vezérigazgató-helyettese, majd 

elnök-vezérigazgatója. 1992–1999. 

között az OTP Bank Felügyelô Bizottsá-

gának, majd 1999 óta igazgatóságának 

külsô tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 0 darab volt.

Dr. Bíró Tibor (58) közgazdászként 

végzett a Budapesti közgazdaságtudo-

mányi egyetemen. A Tatabányai városi 

Tanács Pénzügyi Osztályának vezetôje 

1978–82 között. 1982 óta Fôiskolai 

tanár a Pénzügyi és számviteli 

Fôiskolán, 1992 óta tanszékvezetô. 

Okleveles könyvvizsgáló, bejegyzett 

könyvszakértô. A Magyar könyvvizsgá-

lói kamara Oktatási Bizottságának 

tagja. 1992 óta az OTP Bank igazgató-

ságának külsô tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 40.681 darab volt.

Braun Péter (74) villamosmérnöki 

diplomát szerzett a Budapesti Mûszaki 

egyetemen. 1954 és 1989 között a 

villamosenergiai kutatóintézet munka-

társa, távozásakor fôosztályvezetô. Utá-

na a k&H Bank Rt. ügyvezetô igazga-

tója, a bank számítástechnikai és 

információs központjában. A GiRO Rt. 

igazgatóságának tagja, az OTP Bank 

nyrt. vezérigazgató-helyettese 1993-tól 

2001-ig, nyugdíjba vonulásáig. 2009. 

év ii. felétôl a vezetô informatikusok 

szövetségének az elnöke. Az OTP Bank 

igazgatóságának 1997 óta tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 527.905 darab volt.

Dr. kocsis istván (58) gépészmérnök-

ként végzett a Budapesti Mûszaki egye-

temen, majd itt szerzett doktori fokoza-

tot 1985-ben. Pályafutásának állomásai: 

1976-1978 BMe, Gépészmérnöki kar, 

Gépelemek Tanszék, tanársegéd; 1978–

1979 veGyTeRv, vezetô tervezô; 1979–

1991 BMe, Gépészmérnöki kar, Gépszer-

kezettani intézet; adjunktus, 1985–1991 

Gépészmérnöki kar, kármán Tódor kollé-

gium, igazgató (mellékállás); 1991 FéG, 

Célgépgyár, fômérnök; 1991–1993 ipa-

ri és ker. Minisztérium, fôosztályvezetô, 

helyettes államtitkár, 1993–1997 Állami 

vagyonkezelô Részvénytársaság (Áv Rt.), 

ill. Állami Privatizációs és vagyonkezelô Rt. 

(ÁPv Rt.), vezérigazgató-helyettes, 

vezérigazgató, 1998–2000 RWe energie 

AG, fôosztályvezetô (németország), 

2000–2001 éMÁsz Rt. általános igazga-

tó, 2001–2002 RWe-enBW Magyaror-

szág kft. igazgató, 2002–2005-ig a Paksi 

Atomerômû vezérigazgatója, 2005–2008 

az MvM zRt. vezérigazgatója, 2008. szep-

tember 1-tôl a Budapesti közlekedési zrt. 

vezérigazgatója. Jedlik Ányos Társaság el-

nöke, Méréstechnikai, Automatizálási és 

informatikai Tudományos egyesület el-

nöke, Magyar kereskedelmi és iparkama-

ra országos elnökségi tag, BMe Gazdasá-

gi Tanácsának elnökhelyettese, Magyar 

Ûrkutatási Tanács tagja. 1997 óta az 

OTP Bank igazgatóságának külsô tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 81.600 darab volt.
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Dr. Szapáry György
professzor

Közép-Európai Egyetem  

Közgazdaságtudományi tanszék

Dr. Pintér Sándor
elnök-vezérigazgató

CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.

Dr. Vörös József
professzor  

a Pécsi Tudomány egyetem Gazdasági 

Tanácsának elnöke

Dr. Pintér sándor (62) 1978-ban a 

Rendôrtiszti Fôiskolán, majd 1986-

ban az eötvös loránd Tudomány-

egyetem Jogi karán szerzett diplo-

mát. 1970-tôl a Belügyminisztérium 

állományában töltött be különbözô 

pozíciókat, 1996 decemberében or-

szágos rendôr-fôkapitányként vonult 

nyugdíjba. 1998-2002-ig a Magyar 

köztársaság belügyminisztere volt. 

1997. április 29. és 1998. július 7. 

között tagja volt az OTP Bank igazga-

tóságának. 2003-tól 2006-ig tagja az 

OTP Bank Felügyelô Bizottságának, 

2006. április 28-tól az OTP Bank 

igazgatóságának tagja. OTP törzsrész-

vény tulajdona 2009. december 

31-én 101.350 darab volt.

Dr. szapáry György (71) közgazdász, 

a louvain-i katolikus egyetemen (Bel-

gium) diplomázott 1961-ben, majd 

ugyanott megszerezte a közgazdaság-

tudományok doktori címét 1966-ban. 

1965-66-ban az európai Bizottság-

nál dolgozott. 1966 és 1990 között 

Washingtonban a nemzetközi valuta-

alapnál (iMF) elemzô-vezetôelemzô-

igazgatóhelyettes, majd 1993-ig 

Budapesten a nemzetközi valutaalap 

magyarországi megbízottja.

1993 és 2007 között, rövid megszakí-

tással, amikor mint az MnB elnök ta-

nácsadója tevékenykedett, a Magyar 

nemzeti Bank alelnöke, a Monetáris 

Tanács tagja. Jelenleg a közép-euró-

pai egyetem közgazdaságtudományi 

tanszékének vendég professzora. egy 

könyv és számos cikk szerzôje közgaz-

dasági szaklapokban. 2008. április 25-

étôl tagja az OTP igazgatóságának. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 0 darab volt.

Dr. vörös József (59) 1974-ben 

szerzett közgazdász diplomát a Buda-

pesti közgazdaságtudományi egyete-

men. 1984-ben kandidátusi fokozatot, 

1993-ban a közgazdaságtudomány 

akadémiai doktor címet szerezte meg 

az MTA-n. 1990–93 között a JPTe 

közgazdaságtudományi karának 

dékánja. 1993-ban elvégzi a Harvard 

felsôvezetôi programját, 1994-tôl a 

JPTe professzora, 2003–2007 között 

a Pécsi Tudományegyetem általános 

rektorhelyettese, 2007-tôl a GT elnö-

ke. 1992. óta az OTP Bank igazgató-

ságának külsô tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 117.200 darab volt.

Társaságirányítás
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Az OTP Bank  
Felügyelô Bizottságának tagjai*

Jean-Francois Lemoux
vezérigazgató

Groupama International SA

Dr. Horváth Gábor
ügyvéd

Tolnay Tibor
a Felügyelô Bizottság elnöke

elnök-vezérigazgató

Magyar Építôk Zrt.

Michnai András
igazgató

Compliance Önálló Fôosztály

OTP Bank

Tolnay Tibor (59) építészként végzett 

a Budapesti Mûszaki egyetemen, má-

sodik diplomát a Budapesti közgaz-

daságtudományi egyetemen szerzett. 

1992-ben kinevezték a Magyar építô 

Rt. vezérigazgatójává. 1992 óta az 

OTP Bank Felügyelô Bizottságának 

elnöke. 2007. április 27-tôl az Audit 

Bizottság tagja. 

2009. december 31. napján 0 darab 

OTP törzsrészvény volt a tulajdonában.

Dr. Horváth Gábor (54) Budapes-

ten, az elTe Állam-és Jogtudomá-

nyi karán szerzett diplomát.1983-tól 

az Állami Fejlesztési Banknál dolgo-

zott. 1986-tól ügyvéd. 1990-tôl sa-

ját ügyvédi irodát vezet. Fô tevé-

kenységi köre a vállalatfinanszírozás 

és a corporate governance. 1999 

óta tagja a MOl nyrt. igazgatóságá-

nak, 1995 óta pedig az OTP Bank 

nyrt. Felügyelô Bizottságának. 2007. 

április 27-tôl az OTP Bank nyrt. 

Felügyelô Bizottság alelnöke 

 és Audit Bizottságának elnöke. 

2009. december 31. napján 10.000 

darab OTP törzsrészvény volt 

a tulajdonában.

Jean-Francois lemoux (62) Miután a 

‘Hautes etudes Commerciales’ (HeC) 

fôiskolán diplomát szerzett, Jean François 

lemoux 1971-ben a viA Assurances Cso-

portnál kezdte pályáját, ahol elôször mar-

keting igazgatóként, majd management 

controllerként, végül értékesítési és élet-

biztosítási igazgatóként dolgozott.

1988-ban került az Athena Csoporthoz, 

ahol elôször a Proxima, a csoport élet-

biztosításokra szakosodott leányvállalatá-

nak vezérigazgatójaként, majd 1990-tôl 

1998-ig PFA vie vezérigazgatójaként dol-

gozott és a Csoport irányító bizottságá-

nak is tagja lett.

1998-ban, amikor a Groupama felvásá-

rolta a GAn-t, a GAn sA ügyvivô Testüle-

tébe (Management Board) nevezték ki az 

ügynökökön és brókeren keresztül foly-

tatott élet- és nem-élet biztosítási tevé-

kenységi terület irányításának feladatával. 

2000 szeptemberében a Groupama-Gan 

új szervezeti felépítésének megfelelôen, 

a nem-élet biztosítási részlegek és az ér-

tékesítési hálózatok irányítását is átvette. 

2003. júliusi kinevezése óta a Groupama 

international vezérigazgatójaként dolgozik.

2008. április 25-étôl az OTP Felügyelô 

Bizottságának tagja. 

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 0 darab volt.

Michnai András (55) az OTP Bank alkal-

mazottainak képviselôje, a Pénzügyi és 

számviteli Fôiskolán szerzett diplomát. 

1974 óta a Bank alkalmazottja és 

1981-ig a fiókhálózatában dolgozott 

különbözô beosztásokban. 1981-tôl a 

központi hálózatirányítási területen inst-

ruktori munkakört látott el, majd a háló-

zatban kerületi igazgató helyettesi illet-

ve igazgató feladatra kapott megbízást. 

1994-tôl ügyvezetô igazgató helyettes-

ként a hálózati terület központi irányítá-

sában mûködött közre. 2005 óta a Bank 

Compliance Önálló Fôosztályát vezeti. 

szakmai ismereteit a PszF másoddiplo-

mával bôvítette, bejegyzett adószakértô. 

2008. április 25-étôl tagja az OTP Bank 

Felügyelô Bizottságának.

OTP törzsrészvény tulajdona 2009. 

december 31-én 15.600 darab volt.

*kovács Antal 2004-tôl tagja az OTP Felügyelô Bizottságának (lásd 187. oldal)
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Részvényeseknek szóló  
információk

Általános cégadatok

Alapítás dátuma:

1990. december 31., bejegyezve a Fôvárosi  

Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1991.  

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

A jelenleg hatályos alapszabály igényelhetô  

a társaságtól vagy megtekinthetô és elektronikus 

formában letölthetô a Bank honlapjáról.

Jogelôd:

Országos Takarékpénztár,  

alapítva 1949. március 1-jén.

Az OTP Bank Nyrt. székhelye:

1051 Budapest, nádor utca 16.

Telefon: (1) 473-5000  

Fax: (1) 473-5955

Alaptôke:

Az OTP Bank alaptôkéje 2008. december 31-én 

28.000.001.000 forint volt, amely 280.000.010 darab, 

egyenként 100 forint névértékû törzsrészvényre 

oszlott. 

Tôzsdei jegyzés

Az OTP Bank nyrt. törzsrészvényeit a Budapesti 

értéktôzsdén „A” kategóriában jegyzik, a törzs-

részvényeket képviselô külföldön forgalmazott 

globális letéti jegyeket (GDRs) a luxemburgi 

értéktôzsde jegyzi. (2 GDR 1 törzsrészvényt je-

lent.) A Regulation s GDR-ok forgalomban van-

nak a londoni seAQ international-en. A Rule 

144A GDR-okkal a PORTAl rendszerben keres-

kednek. Az OTP GDR-ok letétkezelô bankja a 

Bank of new york, letétôrzôje az OTP Bank 

nyrt. (Az OTP Bank részvényeinek tôzsdei jele: 

OTP, Reuters: OTP.BU)

A Közgyûlésen való részvétel  
és szavazati jog

A részvényesek a közgyûlésen való részvételi 

és szavazati jogaikat személyesen vagy megha-

talmazottak útján gyakorolhatják.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizo-

nyító erejû magánokiratba kell foglalni. Ameny-

nyiben a közgyûlésen a részvénytulajdonos 

szervezet törvényes képviselôje jár el (pl.: igaz-

gató, ügyvezetô, polgármester), a képviseleti jo-

gosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, 

illetve a polgármester megválasztásáról szóló 

igazolást a közgyûlés helyszínén kell bemutatni.

Tulajdonosi struktúra 2009. december 31-én:
Tulajdonos Tulajdoni hányad (%) Szavazati hányad (%)
saját tulajdon 1,5 0,0
Államháztartás részét képezô tulajdonos 0,5 0,5
külföldi jogi személy 72,2 73,4
külföldi magánszemély 1,3 1,3
Belföldi jogi személy 15,3 15,5
Belföldi magánszemély 9,2 9,3
Összesen 100,00 100,00
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A meghatalmazást a közgyûlés összehívásáról 

szóló hirdetményben erre megjelölt helyen a 

megjelölt idôpontig kell átadni. Amennyiben a 

meghatalmazás külföldön készült, a meghatal-

mazás alakiságának meg kell felelnie a külföld-

ön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felül-

hitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. errôl 

részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti 

szervek adnak.

A Közgyûlésen való részvétel és a szava-

zati jog gyakorlásának feltétele, hogy

•  a tulajdonosi megfeleltetés idôpontjában 

fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi 

megfeleltetés eredménye igazolja;

•  a részvényes azon részvényeit, amelyek alap-

ján a közgyûlésen szavazni kíván, a tulajdo-

nosi megfeleltetés napjától a közgyûlést 

követô napig tartó idôszakra zároltassa;

•  a részvény tulajdonosa a Társaság Részvény-

könyvébe be legyen jegyezve;

•  a részvényesi meghatalmazott jelölje meg 

az általa képviselt részvénytulajdonosokat;

•  a részvényes részvénytulajdona, illetve 

szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illet-

ve a Társaság Alapszabályának rendelkezése-

it, amely körülményt a Társaság ellenôrzéssel 

állapít meg.

Osztalékfizetés

Az OTP Bank 2010. április 30-i közgyûlése 

úgy határozott, hogy a 2009. gazdasági évre 

vonatkozóan nem fizet osztalékot.

Hirdetmények

Az OTP Bank a társasági eseményekkel kap cso-

latos, illetve a 2001. évi CXX. törvény ben  elôírt 

tájékoztatási kötelezettségének az OTP Bank 

hon     lap  ján (www.otpbank.hu), a Buda pesti értéktôzsde 

honlapján (www.bet.hu) és a PszÁF által üze mel -

tetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.

Befektetôi kapcsolatok

Az OTP Bank intézményi részvényesei a 

Bank kal kapcsolatos tájékoztatásért az alábbi 

cím hez fordulhatnak:

OTP Bank Nyrt. Befektetôi Kapcsolatok 

és Tôkepiaci Mûveletek 

1051 Budapest, nádor utca 16.

Telefon: (1) 473-5460   

Fax: (1) 473-5951,

e-mail: investor.relations@otpbank.hu
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nyilatkozat a felelôs  
társaságirányítási gyakorlatról

Az OTP Bank nyrt. mûködése során maradék-

talanul betartja a rá vonatkozó jogszabályok-

ban, felügyeleti rendelkezésekben és 

Budapesti értéktôzsde (BéT) szabályzatokban 

fog    lal  takat. A Társaság felépítését és mûködési 

feltételeit a közgyûlés által elfogadott 

Alapszabály tartalmazza. 

Vezetô testületek

A Társaság ügyvezetô szerve az igazgatóság. 

Az igazgatóság hatáskörét a hatályos jogszabály-

ok, a Bank Alapszabálya, a közgyûlési határoza-

tok, valamint az igazgatóság ügyrendje szabja 

meg. Az ügyrend tartalmazza az igazgatóság fel-

építését, az ülések elôkészítésével, lebonyolításá-

val és a határozatok megfogalmazásával kapcso-

latos teendôket és egyéb, az igazgatóság 

mûködését érintô kérdéseket. Az igazgatóság 

tagjait a közgyûlés öt évre választja. 

Az igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok 

a kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelye-

ket a Hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozá-

sokról szóló 1996. CXii. törvény (Hpt.) a vezetô 

állású személyekre megállapít.

A Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének 

ellenôrzését a Felügyelô Bizottság végzi. 

A Felügyelô Bizottság maga állapítja meg ügy-

rendjét, amelyet a közgyûlés hagy jóvá.

A bizottsági tagokat a közgyûlés választja meg, 

megbízatásuk három évre szól. A független 

felügyelô bizottsági tagok (3 fô) aránya a 

Felügyelô Bizottság teljes létszámára (5 fô) 

vetítve 60%. 

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a 

közgyûlés nem választhatja a Felügyelô Bizottság 

tagjává az igazgatóság tagjait és azok közeli hoz-

zátartozóit. A Felügyelô Bizottság dolgozói tagjá-

nak jelölésével, visszahívásával kapcsolatos sza-

bályokat a Társaságnál mûködô üzemi Tanács 

határozza meg, e tagot a Társaság nem tekinti 

függetlennek.

A Társaság belsô ellenôrzési szervezetének a 

Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítá-

sa a Felügyelô Bizottság feladata. A Felügyelô 

Bizottság elôzetes egyetértési jogot gyakorol a 

belsô ellenôrzési szervezet vezetôi és alkalma-

zottai munkaviszonyának létesítésével, megszün-

tetésével, díjazásuk megállapításával kapcsolatos 

döntéseknél.

Az igazgatóság szükség szerint, de évente leg-

alább nyolc alkalommal tart ülést, míg a 

Felügyelô Bizottság esetében a szükséges mini-

mum évi hat ülés. 2009. évben az igazgatóság 

és a Felügyelô Bizottság nyolc, az Audit Bizottság 

három alkalommal ülésezett. 

Az igazgatóság üléseit az elnök-vezérigazgató 

hívja össze írásbeli meghívóval, a munkaterv 

figyelembe vételével.

Az elnök-vezérigazgató köteles összehívni az 

igazgatóság ülését akkor is, ha

—  igazgatósági határozat rendkívüli igazgatósági 

ülésrôl döntött;

—  legalább három igazgatósági tag az ok és cél 

megjelölésével, a napirendi pont meghatáro-

zásával, a hozandó döntésre vonatkozó írásbe-

li elôterjesztés rendelkezésre bocsátásával 

azt írásban kéri; 

—  a Felügyelô Bizottság, vagy a könyvvizsgáló 

írásban indítványozza; 

—  a Felügyelet erre kötelezi; 

—  törvény alapján rendkívüli közgyûlés összehí-

vásáról kell dönteni.

Társaságirányítás
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A Felügyelô Bizottság ülését az elnök hívja össze, 

az ülést össze kell hívni akkor is, ha azt az FB 

egy tagja, vagy az iG legalább két tagja, vagy a 

könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megje-

lölésével. 

Az Audit Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja 

össze az ok és a cél megjelölésével, valamint 

a bizottság bármely tagja írásban kérheti az 

elnöktôl.

Az igazgatóság, Felügyelô Bizottság, és az Audit 

Bizottság üléseirôl jegyzôkönyv készül, és határo-

zataik dokumentálásra kerülnek.

A Társaság ügyvezetôivel kapcsolatos munkáltatói 

jogokat az igazgatóság az elnök-vezérigazgató útján 

gyakorolja azzal, hogy a vezérigazgató-helyettesek 

kinevezéséhez és a kinevezés visszavonásához 

az igazgatóság elôzetes tájékoztatása szükséges.

Az igazgatóság elkészítette a menedzsment mun-

kájának értékelésére és javadalmazására vonatko-

zó irányelveket. A menedzsment teljesítményének 

értékelése, illetve ösztönzése céljából a Bank 

részvény opciós programot hirdetett meg, mely az 

éves és középtávú célkitûzések teljesítésére épül. 

A részvényvásárlási program részletes feltételeit, 

valamint a teljesítményre vonatkozó elvárásokat 

a Bank közgyûlése hagyja jóvá. Az igazgatóság az 

éves rendes közgyûlésen tájékoztatást ad az érté-

kelés alapját jelentô éves és középtávú 

célkitûzésekrôl és azok teljesülésérôl egyaránt. 

A Társaságnál az igazgatóság, illetve a Felügyelô 

Bizottság munkáját segítendô a következô 

vezetôi testültek kerültek kialakításra: Audit Bi-

zottság, vezetôi Bizottság (Management 

Committee), leányvállalati integrációs és irányító 

Bizottság, Javadalmazási Bizottság. Továbbá a 

Társaságnál meghatározott feladatok ellátására 

állandó bizottságok mûködnek: etikai Bizottság, 

eszköz-Forrás Bizottság, Hitel-limit Bizottság, 

Termékfejlesztési értékesítési és Árazási Bizott-

ság, Work Out Bizottság, informatikai irányító 

Bizottság, Beruházási Bizottság, Csoportszintû 

Mûködési kockázatkezelési Bizottság.

Ellenôrzés

A kontroll mûködtetésének legfontosabb argu-

mentuma az ügyfelek, illetve a Társaság eszkö-

zeinek és a Tulajdonosok érdekeinek védelme. 

A hatékony auditálás érdekében a Társaság 

belsô ellenôrzési rendszerének felépítése verti-

kálisan és horizontálisan tagolt. A rendszer egy-

részt három egymással összefüggô, egymásra 

épülô kontroll szinten valósul meg, másrészt te-

rületi bontás szerint is tagolt. A folyamatba épí-

tett, vezetôi és a függetlenített belsô ellenôrzés 

alkotják a belsô ellenôrzési rendszer elemeit.

A független belsô ellenôrzési szervezet támogat-

ja a biztonságos, megfontolt üzletmenetet, a ha-

tékony mûködést, a kockázatok minimalizálását, 

továbbá — a compliance szervezet mellett — 

ellenôrzi a törvényi elôírásoknak való megfele-

lést. Fô ismérve, hogy olyan önálló, szakmai,  

objektív szervezet, amely valamennyi kontroll 

szintet vizsgálja. A szervezet Hpt. által meghatá-

rozott keretek közötti szakmai irányítását a 

Felügyelô Bizottság látja el. 

A független belsô ellenôrzési szervezet éves 

ellenôrzési tervvel rendelkezik, melyet a 

Felügyelô Bizottság hagy jóvá. Az éves terv koc-

kázat alapú módszertan szerint készül, és amel-

lett hogy a szabályozási, üzleti, mûködési és hite-

lezési kockázatokat hordozó területekre fókuszál, 

az éppen aktuális gazdasági helyzet változásait 

is figyelembe veszi. 

A belsô ellenôrzési szervezet a vezetô testületek 

részére negyedéves, illetve éves rendszeresség-

gel objektív és független beszámolókat készít. 

negyedéves jelentés keretében beszámol az 

adott negyedévben végzett vizsgálatokról, a fel-

tárt kockázatokról, illetve az azok kiküszöbölésére 

hozott intézkedések teljesülésérôl. Az ellenôrzési 

szervezet éves gyakorisággal számol be az éves 

tervben elôirányzott feladatok teljesítésérôl, 

a végrehajtott vizsgálatokról és egyéb 

tevékenységekrôl, valamint a belsô ellenôrzési 

rendszerben bekövetkezett változásokról.

A szervezet a Felügyelô Bizottság részére éves 

gyakorisággal objektív és független jelentést ké-

szít a kockázatkezelés, a belsô kontroll mecha-

nizmusok, valamint a vállalatirányítási funkciók 

mûködésérôl.

Azonnali beavatkozást igénylô, rendkívüli esetek-

ben az ellenôrzési szervezet rendkívüli vizsgálat 

végrehajtására jogosult. 

A belsô ellenôrzés rendszere magába foglalja a 

külföldi és belföldi csoporttagoknál végzett tulaj-

donosi ellenôrzéseket, valamint a leányvállalatok 

belsô ellenôrzési szervezeteinek szakmai fel-

ügyeletét is. ennek eszközeként kerülnek kidol-
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gozásra, folyamatos fejlesztésre és alkalmazásra 

a bankcsoporttagok ellenôrzési szervezeteinek 

mûködésére, tevékenységére vonatkozó egysé-

ges belsô ellenôrzési módszerek. 

A Felügyelô Bizottság elôzetes egyetértési jogot 

gyakorol a belsô ellenôrzési szervezet vezetôi 

és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, 

megszüntetésével, díjazásuk megállapításával 

kapcsolatos döntéseknél.

A könyvvizsgálatot végzô gazdálkodó szervezet 

megválasztására, illetve a könyvvizsgálatért sze-

mélyében is felelôs tag kijelölésének jóváhagyás-

ára a közgyûlés jogosult. 

Compliance

Az európai Unió és a magyar jogszabályi 

elôírásoknak megfelelôen a Társaság a 

compliance kockázatok feltárására és kezelésé-

re önálló szervezeti egységet hozott létre 

(Compliance Önálló Fôosztály). kialakításra 

kerültek a megfelelô szabályozási dokumentu-

mok: a compliance politika, stratégia, munkaterv. 

A compliance politika célja, hogy megalapozza 

az OTP Bankcsoport egészére vonatkozó 

compliance tevékenység kereteit, a compliance 

fogalmát, célját, a compliance funkció feladatait 

és hatáskörét. A compliance politika másik fon-

tos dokumentuma az OTP Bankcsoport 

compliance stratégiája. A compliance politikát 

az OTP Bank nyrt. igazgatósága hagyja jóvá. 

A Compliance Önálló Fôosztály évente átfogó 

jelentést készít a Bankcsoport compliance 

tevékenységérôl és helyzetérôl, melyet a Bank 

igazgatósága hagy jóvá. A compliance politika 

gyakorlati megvalósulásáért az OTP Bankcsoport 

felsô vezetése felel.

Tájékoztatás

A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a 

Tôkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), 

valamint a BéT vonatkozó szabályzatában foglalt 

rendelkezéseket szigorúan betartva teljesíti. 

A Társaság emellett rendelkezik a nyilvánosságra 

hozatali kötelezettség teljesítését biztosító ha  -

tályos belsô szabályzattal. 

A hivatkozott szabályozások biztosítják, hogy 

minden, a Társaságot érintô, a Társaság értékpa-

pírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentôs in-

formáció pontosan, maradéktalanul és idôben 

közzétételre kerüljön.

Az igazgatóság minden éves rendes közgyûlésen 

tájékoztatás ad az adott év üzleti, stratégiai céljai-

ról, középtávú stratégiai terveirôl. A közgyûlés 

számára készített elôterjesztést a Társaság a BéT 

honlapján nyilvánosságra hozatali szabályainak, 

illetve a BéT vonatkozó szabályzataiban foglalt 

rendelkezéseknek megfelelôen közzéteszi.

A Társaság a jogszabályi elôírásoknak meg-

felelôen a Társaság honlapján és éves jelenté-

sében nyilvánosságra hozza az igazgatóság, a 

Felügyelô Bizottság és a menedzsment tagjainak 

szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Az igazgatóság elnökének és tagjainak, illetve a 

Felügyelô Bizottság elnökének és tagjainak java-

dalmazására vonatkozó javaslat része a köz-

gyûlési elôterjesztéseknek.

A Társaság részletes, a kockázatok minden típu-

sára (likviditási, piaci és hitelkockázat) kiterjedô 

kockázatkezelési szabályokkal rendelkezik, 

melyek összhangban állnak a prudens banki 

mûködést szabályozó jogszabályokkal. A Társa-

ság által követett kockázatkezelési gyakorlatról, 

az alkalmazott limitekrôl és azok betartásáról az 

éves jelentés ad tájékoztatást.

A Társaság részletes, a bennfentes és a potenci-

álisan bennfentes személyekre kiterjedô belsô 

szabályozással rendelkezik, mely a hatályos Tpt. 

által részletesen szabályozott korlátoknak és tilal-

maknak teljes mértékben megfelel. Az igazgató-

ság, a Felügyelô Bizottság tagjainak a Társaság 

részvényeivel kapcsolatos tranzakcióit a Társaság 

a nyilvánosságra hozatali szabályoknak 

megfelelôen közzéteszi, éves jelentésében fel-

tünteti a vezetô állású személyek Társaságban 

fennálló érdekeltségét (részvények száma). 

Az igazgatóság felmérte a 2009-es nyilvánosság-

ra hozatali folyamatok hatékonyságát, és 

megfelelônek találta. emellett a még hatéko-

nyabb nyilvánosságra hozatal érdekében külsô 

érintettek körében végzett felmérést is elrendelt.
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Pénzmosás elleni intézkedések

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bûncse-

lekményekbôl származó pénz eredetének eltit-

kolására/elfedésére az elkövetôk, vagy más 

személyek megkísérelhetik igénybe venni 

a pénzügyi intézmények szolgáltatásait.

Annak érdekében, hogy Bankunkat ne használ-

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 fi-

nanszírozása megelôzésérôl és megakadályozá-

sáról szóló 2007. évi CXXXvi. törvény rendelke-

zéseivel összhangban:

•  Belsô ellenôrzô és információs rendszert 

mûködtet a pénzmosást lehetôvé tevô, 

illetôleg megvalósító bank-, vagy pénzügyi 

mûveletek megakadályozása érdekében.

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

(Xii. 29.) PM rendeletnek, illetve a Pénzügyi 

szervezetek Állami Felügyelete ajánlásának 

megfelelôen belsô szabályzattal rendelkezik, 

melyet a Bank valamennyi munkatársa alkal-

mazni köteles.

•  A Bank munkatársai kötelesek eleget tenni ügy-

fél-átvilágítási, és bejelentési kötelezettségüknek.

•  A bejelentési kötelezettség teljesítése nem 

tekinthetô bank-, értékpapír-, biztosítási és üz-

leti titok megsértésének.

•  A bejelentési kötelezettség elmulasztása 

büntetôjogi felelôsségre vonást von maga után.

•  Az OTP Bank együttmûködik a bûnüldözô 

szervekkel minden, pénzmosásra utaló körül-

mény feltárásában.

Az OTP Bank Hirdetményben közzéteszi minden 

az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben a 

Banknál követett ügyfél-azonosításra vonatkozó 

eljárást.
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Társadalmi szerepvállalás

ájában (CsR-stratégia) megfogalmazott 

célok megvalósítását, hiszen a fenntartható-

ság az OTP Bank számára továbbra is egyet 

jelent:

•  a társadalmi haladással, amely a pénzügyi 

kultúra terjesztését; a korrekt ügyfél-tájé-

koztatást és minden érintett számára az 

esélyegyenlôség biztosítását segíti elô;

•  a gazdasági fejlôdéssel, aminek köszön-

hetôen olyan társadalmi szempontból fon-

tos termékeket és szolgáltatásokat hoz 

létre, amelyek egy-egy csoport pénzügyi 

igényeit elégítik ki;

•  a környezet védelmével, amely során esz-

közeivel a természet értékeinek megóvá-

sára törekszik és mindennapi 

mûködésében az érintetti körét környezet-

tudatos magatartásra ösztönzi.

Felelôsséggel ügyfeleinkért

Az év során számos olyan kezdeményezés 

valósult meg, amelyek az ügyfelek és 

ügyintézôk közötti személyes kapcsolatot 

erôsítik és lehetôvé teszik, hogy az ügyfelek 

gördülékeny módon vegyék igénybe az OTP 

Bank által kínált szolgáltatásokat. Az ügyfél-

elégedettség vizsgálatokkal, rendszeres pró-

bavásárlásokkal és a munkatársakhoz érkezô 

visszajelzések feldolgozásával a pénzintézet 

arra törekszik, hogy szolgáltatásait az ügyfe-

lek igényeinek megfelelôen folyamatosan 

javítsa és fejlessze.

A hitelintézet lakossági, vállalati, önkor-

mányzati ügyfelei érdekében itthon az elsôk 

között kezdte meg az új típusú kamattámo-

Az OTP Bank felelôssége jelentôs, hiszen 

legnagyobb független regionális szerep-

lôként van jelen kelet-közép-európa kilenc 

országában, és a hazai és külföldi leányvál-

lalatok a magyarországi anyabanktól várják a 

felelôsségvállalási mintákat. Az elmúlt évek-

ben a bank folytatta a felelôsségvállalási 

tevékenység fejlesztését külföldi leányválla-

latainál is, melynek részeként támogatja a 

társaságokat a fenntarthatósági alapelvek és 

szemlélet megerôsítésében. Mindamellett 

fontos feladatának tekinti, hogy figyelembe 

vegye a bankok helyi, il letve kulturális sajá-

tosságait, és ezek szem elôtt tartásával 

fogalmazza meg a teljes bankcsoportra 

érvényes felelôsségvállalási elvárásokat.

A pénzintézet tavalyi évben töretlenül foly-

tatta a társadalmi felelôsségvállalási stratégi-

Bizalommal és felelôsséggel egymásért
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gatott forint lakáshitelek folyósítását. 

Folyamatosan és programszerûen kedvezô 

megtakarítási lehetôséget kínál, és nem 

utolsósorban megújította és kiterjesztette 

Adósvédelmi Programját. A forint- és deviza-

hitelesek törlesztési nehézségeinek enyhíté-

sére törlesztési könnyítéseket vezetett be, 

továbbá speciális, személyre szabott, min-

den életszituációra kiterjedô megoldást biz-

tosított azon ügyfelek számára, akiknek 

munkahelyük elvesztése, a család összjöve-

delmének csökkenése vagy a devizaárfo-

lyamok jelentôs növekedése miatt hitelük 

további törlesztése problémát okoz. Az új 

bôvített adósvédelmi eszköztár a bank szé-

les termékköréhez illeszkedô, rugalmas, 

az ügyfelek élethelyzetének leginkább 

megfelelô megoldásokat kínál. 

A szakma elismeréseként az OTP Bank két 

kiemelten fontos kategóriában is aranyérmet 

kapott a MasterCard versenyen: az „év 

bankja” megtisztelô cím mellett „A válságot 

legjobban kezelô bank” elismerést is 

elnyerte. A zsûri megítélése szerint a bank 

a válságkezelés során a lakossági ügyfeleink 

helyzetét is megértve, együttmûködô, 

segítô magatartást tanúsított.

Felelôsséggel a társadalomért

A bankcsoportnak a civil szervezetekkel 

pénzügyi szolgáltatóként és támogatóként 

van kapcsolata, hiszen a civil szereplôkkel 

és a helyi közösségekkel tudatos, aktív és 

hosszú távú együttmûködés kialakítására 

törekszik.

Az esélyteremtés és közösségépítés jegyé-

ben 2009-ben több száz kezdeményezés-

hez összesen 303 millió forint értékû pénz-

ügyi támogatást nyújtott országszerte. 

ezek közül újszerû az a kezdeményezés, 

ami az OTP Bank és a nonprofit információs 

és Oktató központ (niOk) Alapítvány össze-

fogásával indult két éve.

A niOk-kal közösen a bank pályázatot írt 

ki civilszervezetek számára online ado mány-

gyûjtô rendszerbe való belépésre. A pályá-

zatnak köszönhetôen a nyertes szervezetek 

az www.adhat.hu portálon keresztül immár 

online is fogadhatnak adományokat.

Így lehetôvé vált, hogy az adományozó 

egyszerûen, egyetlen gombnyomással, minél 

gyorsabban és a felajánlott adományból a 

lehetô legtöbbet juttassa el a rászorulóknak. 

A bank a tranzakció költségének jelentôs 

csökkentésével is segíti az adományozói 

tevékenységet.

A pénzintézet saját Alapítványán, az 

OTP Fáy András Alapítványon keresztül 

2006 óta több mint 1.000 középiskolás diák 

végzett gazdasági szemléletû életvezetési- 

és karrier tréninget, il letve 2009-tôl már az 

alapítvány által képzett tanárok is adnak át 

pénzügyi-, vállalkozási-, karrier- és életveze-

tési ismereteket a diákoknak. Az AlAPOk 

program néven ismert kezdeményezés része 

munkaerô-piaci, munkavállalási, vállalkozási 

ismeretek közvetítése, alapvetô pénzügyi 

képzés és egyéni önismereti valamint karrier 

tanácsok átadása. indulása óta több mint 

200 millió forint támogatásban részesült 

a program.

Az alapítvány könyvhullám programjának 

eredményeképpen évente 150 iskola nyert 

100.000 forint értékû könyvcsomagot, 

melyet az iskolák egyedi igényeik alapján 

állíthatnak össze egy 3.000 könyvet tartal-

mazó listából. Tavaly a „Magyar nyelv éve” 

alkalmából a kínálatban kiemelten szerepel-

tek magyar szépirodalmi mûvek is.

2009-ben is kiemelten támogatott program 

volt a kézenfogva Alapítvány, „Fogadd el, 

fogadj el” közvélemény formáló kampánya 

a fogyatékos emberekért, a mozgó fogászati 

szûrôállomás mûködtetése a nemzetközi 

Gyermekmentô szolgálattal együttmû-

ködésben és a Magyar lovasterápia szövet-

ség munkájának támogatása. 

A pénzbeli támogatás mellett a bank termé-

szetbeni adománnyal (munkavállalói önkéntes-

ség, véradás, gépjármû rendelkezésre bocsá-
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tása stb.) segítette a civil szervezeteket, 

oktatási intézményeket és helyi közösségeket. 

2009-ben 510 munkavállaló 861 alkalommal 

adott vért a vöröskereszt véradási napjain.

Felelôsséggel környezetünkért

Az OTP Bank fontosnak tartja, hogy a környe-

zettudatos és felelôs magatartás a vállalat 

egészének mûködésében megjelenjen és 

minél szélesebb érintetti körhöz könnyen 

érthetô, változatos csatornákon keresztül jus-

son el. A pénzintézet számára az egyéni fele-

lôsség vállalás kialakítása kulcsfontosságú a 

környezettudatos magatartás ösztönzésében, 

hiszen a belsô képzési programok, az interak-

tív képzési anyag kidolgozása, a környezetter-

helés csökkentésére tett erôfeszítések mind 

azt mutatják, hogy az OTP Bank szûkebb és 

tágabb környezetében is pozitív példát kíván 

mutatni a környezetvédelem területén elért 

intézkedéseiben.

A 2009-es év a környezetbarát promóciós ter-

mékek körének bôvülésével járt, hiszen a kará-

csonyi üdvözlôlapok, ajándéktáskák, naptárak, 

agendák, jegyzettömbök, éves jelentések után 

a fióki termékprospektusok is már teljes 

körûen újrahasznosított papírból készültek. 

2009-ben így közel 45 tonna prospektus 

készült környezetbarát anyagból. Az újrahasz-

nosítás mellett szól az is, hogy a fiókokban 

feleslegessé vált kiadványokat visszagyûjtik 

és továbbadják újrahasznosításra.

Az OTP Bank környezet iránti felelôs ség vál-

lalásának fontos része, hogy óvja környezetét, 

példát mutasson és nem utolsó sorban, ösztö-

nözzön a környezettudatos magatartásra; ezért 

a bank és a WWF közösen országos kampányban 

hívta fel a lakosság figyelmét a fák és az erdôk 

védelmére. együttmûködésükkel arra irányították 

az emberek figyelmét, hogy a zöld bankszámlaki-

vonatra való áttéréssel kevesebb fa kivágására 

kerül sor. A program célja volt, hogy a papírra 

nyomtatott és postai úton kiküldött bankszámla-

kivonat helyett az ügyfelek elektronikus úton kér-

jék számlakivonatukat. Így a bank felelôsen gon-

dolkodó ügyfelei a természet megóvásán fölül 

minden egyes számlaértesítô lemondásával 40 

forinttal járultak hozzá a WWF erdôvédelmi Prog-

ramjának finanszírozásához, az OTP Bank fel-

ajánlásának köszönhetôen. A program eredmé-

nyeképpen több mint 38.000 ügyfelünk tért át 

vagy választott a „zöld bankszámlát”.

Az OTP Bank 2009-ben ünnepelte fennállásának 

60. évfordulóját. Az elmúlt hat évtizedben a pénz-

intézet sikeresen alkalmazkodott a folyamatos gaz-

dasági és társadalmi változásokhoz megôrizve sta-

bilitását, értékeit és ügyfelei bizalmát. Célunk, hogy 

továbbra is szolgáljuk ügyfeleink, befektetôink 

érdekeit, valamint kiemelkedô társadalmi fele lôs-

ségvállalási gyakorlatot folytassunk. 

Amennyiben további információt szeretne kapni 

az OTP Csoport fenntarthatósági törekvéseirôl, 

látogasson el honlapunkra, és olvassa el Társa-

dalmi  felelôsségvállalási jelentésünket.

Társaságirányítás




