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Útmutató a társadalmi felelôsségvállalási jelentéshez

Az OTP Csoport harmadik társadalmi felelôsségvállalási jelentése más, mint az eddigiek. Nem a jelentés-

ben bemutatott információk megbízhatósága, hitelessége változik, hanem a bemutatás módja. 

A GRI (Global Reporting Initiative) széles körben elfogadott, nemzetközi útmutatójának történô megfele-

lés, a független tanúsítás ugyanolyan fontos, mint a korábbi években. 

Érintettjeink az elmúlt évek társadalmi felelôs ségvállalási jelentéseibôl átfogó képet kaphattak a szervezet 

mûködésérôl, irányításáról, ezért ezen információkat most nem a jelentésben, hanem honlapunkon tesz-

szük elérhetôvé. 

Kiválasztottuk azokat a témákat, amelyek a Bankcsoport felelôs és fenntartható mûködése szempontjából 

leginkább meghatározóak, és ezek mentén mutatjuk be a vállalatcsoport gazdasági, társadalmi és környezeti 

teljesítményét. Az OTP Csoport idei jelentése a 2008-as év történéseire, eredményeire fókuszál. 

A jelentéskészítés elveirôl bôvebben „A jelentés rôl”; célkitûzéseink teljesülésérôl és jövô-

beli vállalásainkról a „Céljaink a fenntarthatóság ér  dekében” címû fejezetben írunk.
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99,3 milliárd forint
védjegyértéket képvisel az OTP 

Bank, amely European Brand 

Institution szerint Magyarország 

legértékesebb védjegye 

1573
bankfiók az OTP csoport 

egészében

12 millió
ügyfél a közép-kelet-európai 

régióban

53 + 1 
gyereksarok magyarországi

és romániai bankfiókban 

35 367 
teljes- és részmunkaidôs 

foglalkoztatott a közép-kelet 

európai régióban

több mint 400 millió 
forintot fordít a munka vállalók 

képzésére az OTP Bank évente 

mintegy 300
kezdeményezéshez nyújtottunk 

támogatást Magyarországon

1070 
tonna papírhulladékot 

gyûjtöttünk szelektíven 

az OTP Bankban

10 000
diák jutott ingyenesen gazdasá-

gi szakirodalomhoz az OTP Fáy 

András Alapítványon keresztül

Az OTP Csoport számokban

kez

ogatást Mgatámogatá

16%
az OTP Bank 1346 

munkavállalója adott vért

1.
helyezés az eFestival Hungary 

2008 versenyen, e-learning ka-

tegóriában, CSR képzési anya-

gunk révén
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Elnöki köszöntô

Kedves Olvasó!
Idén harmadik alkalommal készült el az OTP Bank Nyrt. 

Társadalmi felelôsségvállalási jelentése, amelyben  ezút-

tal is számot adunk arról, hogy mit tett a legnagyobb 

hazai hitelintézet az elmúlt évben az ügyfél-, a befekte-

tôi és a társadalmi elvárásoknak megfelelô vállalati 

felelôsség vállalási gyakorlat kialakítása érdekében.  

Az OTP Bank 2009-ben ünnepli fennállásának 60. 

év for dulóját. Az elmúlt hat évtizedben sike resen alkal-

maz kodtunk a folyamatos gazdasági és társadalmi válto-

zá sokhoz. Ugyanakkor a 2008-ban kezdôdött pénzügyi-

 gazdasági válság minden vállalatot, különösképpen a 

pénzügyi szolgáltatókat újfajta kihívások elé állította. 

Ebben  a helyzetben felértékelôdik a bank több évtize-

des megbízható mûködése, stabil likviditási helyzete 

és erôs tôkepozíciója. A fenntarthatóság szempontjainak 

érvényesítése, a szabályok és etikai normák szigorú 

betartása a kiegyensúlyozott üzlet- és üzemvitel alapja.  

Továbbra is kiemelt feladat az ügyfelek bizalmának 

megôrzése, az eredményes és transzparens mûködés. 

A Bank 2007 óta rendelkezik hitelvédelmi programmal, 

amelyben az ügyfelekkel együttmûködve az egyéni élet-

helyzetekhez alkalmazkodó megoldásokat kínál.  A jelen-

legihez hasonló nehezebb idôszakokban a korábbiaknál 

is nagyobb a jelentôsége az ügyfelek, befektetôk dönté-

seit megalapozó felelôsségteljes, körültekintô, pontos 

és hiteles tájékoztatásnak, amelyet a bank magára nézve 

kötelezônek tart. Szigorú költséggazdálkodást és hitele-

zési gyakorlatot folytatunk, az ügyfelek, a betétesek biz-

tonsága érdekében. 

Tevékenységünk fókuszában az ügyfelek bizalmának 

erôsítése és a szolgáltatás-, termékfejlesztés áll. Az élet-

helyzetekhez alkalmazkodó banki gyakorlat kialakítása 

mellett a kiszolgálás színvonalasabbá tételére is hang-

súlyt helyeztünk. Emellett a speciális ügyfélcsoportokra  

és termékekre is figyelmet fordítottunk, a Bankcsoport 

aktív szerepet vállalt abban, hogy a vállalkozások felhasz-

nálhassák az európai uniós forrásokat, és a non-profit 

szervezetek számára igényeikhez illeszkedô, speciális 

számlacsomagot alakítottunk ki.   

A munkatársak elkötelezettsége, fejlôdésük elôsegítése 

fontos szempont. Továbbra is fenntartjuk a javadalma-

zási rendszerben az erôteljes teljesítményorientációt. 

Megkezdtük a  tehetséges munkatársak kiválasztására 

és fejlesztésére irányuló karriermenedzsment program 

bankcsoport szintû kiterjesztését.  

A belsô mûködést támogató programok között különös  

hangsúlyt helyeztünk munkatársaink szemléletformá-

lására. E-learning képzés keretében mutattuk be a tár-

sadalmi felelôsségvállalás elméleti hátterét, a társaság 

kezdeményezéseit és az egyéni felelôsség szerepét e 

folyamatban. A munkahelyi eszközök környezetbarát 

használatára és az energiatakarékosságra való ösztön-

zéshez belsô akciót indítottunk. 

A környezetterhelés csökkentésére irányuló intézke-

dé seink között mindenképpen említésre méltó a 

környe zetvédelmi szabályzat létrehozása, melynek 

alkalmazá sával a jogszabályi követelmények teljesítésén 

túlme nôen is ösztönözni tudjuk a környezeti szempon-

tok figyelembevé telét.  Emellett az elsôk között biztosí-

tottuk Magyarországon az e-számlakivonat lehetôségét, 

amelynek népszerûsítését az idei év egyik fontos fel-

adatának tekintjük.

A Bank támogatási tevékenységében az elmúlt évek 

gyakor latát folytatva a hosszú  távú együttmûködést, az 

értékteremtô programok megvalósítását szorgalmaztuk 

az esélyteremtés és közösségépítés jegyében.      

Hosszú távú célkitûzésünk, hogy a fôtevékenységhez 

köthetô felelôsségvállalási tevékenységet fokozatosan 

kiterjesszük a nemzetközi  leányvállalatokra is. Ennek 

eredményeként elsôként a bulgáriai DSK Bank készítette 

el társadalmi felelôsségvállalási jelentését. 

Jelentésünket azon kérdések köré rendeztük, amelyek

érintettjeinket leginkább foglalkoztatják a cég mûkö-

désével és társadalmi felelôsségvállalási tevékenységé-

vel kapcsolat ban. Célunk volt, hogy közérthetô, széles 

kör számára is értelmezhetô összefoglalót készítsünk.   

Arra törekszünk, hogy az OTP Bank elmúlt években  

megkezdett társadalmi felelôsségvállalási programjai 

méltóak legyenek a 60 éves pénzügyi intézmény múltjá-

hoz és jelentôségéhez.  

Dr. Csányi Sándor

E lnök - vezé r i gazga tó
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1.  Az OTP Csoport
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Küldetésünk, hogy teljes körû és kiemelkedô 

szín vonalú pénzügyi szolgáltatásokkal álljunk 

lakossági, vállalkozói és önkormányzati ügyfele-

ink rendelkezésére. 

A hagyományos banki szolgáltatások mellett

– leányvállalatainkkal együttmûködésben – 

a modernebb, speciális pénzügyi igények (pl. 

gépjármû-finanszírozás, öngondoskodás, befek-

te tési alapok, lakáscélú megtakarítások) kiszolgá-

lá sát is biztosítjuk, illetve számos kiegészítô 

szolgáltatást nyújtunk. 2008-ban több mint 30 

ezer munkatársunk révén immár közel 12 millió 

ügyfelünk pénzügyi igényei és céljai megvalósí-

tásában mûködtünk közre, megközelítôleg 1600 

bankfiókunk, értékesítési partnerhálózatunk, 

illetve az elektronikus csatornák révén.

Mi történt az elmúlt évben?

2008-ban az elôzetes eredményvárakozásoknak  

megfelelôen növekedett a Bankcsoport gazda-

sá gi  eredménye,    illetve folytatódott a csoport  

bôvü lése: az OTP Csoport tagjává vált a rosztovi 

DNB Bank. Az OTP Garancia Biztosító Zrt. 

és leányvállalatai eladása pedig egy hosszú 

távú  együttmûködés kezdeti lépését jelenti 

a Groupama Csoporttal. 

Az év folyamán a leányvállalatok integrációjának 

folytatása, az új arculat további kiterjesztése 

mellett, a részvényesi érték maximalizálására 

törekedve leányvállalatainkkal kapcsolatban új 

megközelítést alkalmaztunk: földrajzi értelem-

ben megkülönböztetve stratégiai piacainkat 

és portfolió befektetésnek tekintett érdekelt-

ségeinket. Stratégiai piacnak tekintjük azokat 

a nagyobb méretû, és kiemelkedôbb növeke-

dési lehetôségeket rejtô piacokat, ahol a Bank 

megfelelô infrastruktúrával, és a stratégia szem-

pontjából fontos piaci szegmensekben megfelelô 

piaci részesedéssel rendelkezik.

Az év második felében a Bankcsoport a makro-

gaz  dasági környezet kritikus változásainak kö-

vetkezményeire, az elôre nem látható kihívá-

sainak való megfelelésre, a stabilitásra, illetve 

ügyfelei bizalmának megôrzésére koncentrálta 

tevékenységét. 

Kik vagyunk?

Az OTP Csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb független bankcsoport ja, 

Magyarország mellett a régió további nyolc országában nyújt univerzális pénzügyi 

szolgáltatást lakossági fókusszal. A hagyományos és modern pénzügyi igények 

kiszolgálását a leányvállalatok széles köre támogatja. 

A közép-kelet európai régió legjobb bankjai-kel eggj

A Global Finance nemzetközi magazin 12. alka lom mal választo tta az Fininan azazin a aaz

OTP Bankot Magyarország legjobb bankjának.t Mt Mag aba

Az Euromoney felmérésén az OTP Bank bizo nyult  a közép-kelet európai elmey fe kan rrróópp

régió „Legjobb bankjá” -nak, emellett elnyerte a „Magyarország legjobb anb ba lnel gjjjoobjj

bankja” címet is.s.

2008-ban a British Finance Central Europe Magazin immár a harmadik ininaFinh Fin pepee ope addikikidan oo a harmadik á harmadiFinance Central Europe Magazin immár a harmadikral Eu már a harmadikdim kkadzagazin immuurro MMe MM immipana

egymást követô évben választotta Bulgária legjobb bankjának a DSK vvváben v a lleia K

Bankot. Az ukrán CJSC OTP Bank az InvestGazeta üzleti lap felmérésén, TPTTP BC OTP azzazeGaz nnn, 

Ukrajna 100 legjobb vállalata közül a pénzügyi szektor legjobb tattata klalata yi sgyi 

vállalata lett.

Sikeres szereplés az Accountability Rating* (elszámoltathatósági rangsor) felmérésenbilityliabiliuntabiountatab ng* ng*ting*ating thtathatósági rangsor) felméró ág el eesosnntability Rating  (elszámoltathatósági rangsor) felméréseny Ra ennsfeer)nnaszámoltaals tht(g (elsaaat ggnnngtii

2008-ban az OTP Bank lett az elsô a pénzügyi szektoron belül az Accountability Rating Hungary felmé-ktoron belzektorügyi szektoron belül az Accountability Rating Hungary felmé-nzügyi s  belülnron belül az Accountability Rating Hungary foron ary feel z Accountability Ratinata

résen. A lista 6. helyét megszerezve bank unk lépett a legnagyobb mértékben elôre az elôzô évhez legnagyobb mértékben elôre az elôzô évheztt a legnagy heôzô évhez b é eéryobb mértékben elôre az elôzgyobb mé re az elôzôb mér e arertértékben elôreelôre

képest. Az OTP Bank 49,8 pontot ért el. A DSK Bank 26 pontot elérve a bolgár lista 3. helyén végzett,b l l

ami szintén az elsô helyet jelenti a pénzügyi szektoron belül.

*  Az Accountabil i ty Rating nemzetközi módszer szerint készülô rangsor, amely azt értékeli ,  hogy egy adott ország legjelentôsebb 

vállalatai mennyire tart ják fontosnak társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaik hatékony kezelését.
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OTP Bank Russia
(2006)
Oroszország 

CJSC OTP Bank 
(2006)
Ukrajna 

OTP Bank Romania 
(2004)
Románia

DSK Bank 
(2003)
Bulgária 

OTP Bank
Magyarország

OTP Banka Slovensko 
(2002)
Szlovákia 

OTP banka Hrvatska 
(2005)
Horvátország

CKB (2006)
Montenegró

OTP banka Srbija 
(2007)
Szerbia 

A nemzetközi bankcsoport

Az adatok (auditált, IFRS)
2008. december 31.-re, illetve 
2008-ra vonatkoznak.

 *  OTP Core: OTP Bank, OTP Jelzálog-
bank, OTP Lakástakarékpénztár és 
OTP Faktoring

 **  a hazai csoporttagok hitelintézeti 
rendszerben mért aggregát piaci 
részesedése

 *** tartalmaza a DNB 46 fi ókját is

OTP Csoport

Fiókok száma 1.619

Alkalmazottak száma 29.747

Ügyfélszám ˜12 m

Mérlegfôösszeg 9,397 mrd Ft

OTP Jelzálogbank Zrt.
Alkalmazottak száma 42

Ügyfélszám1 ~354 e

Mérlegfôösszeg 1.606 mrd Ft

OTP Lakáslízing Zrt.
Alkalmazottak száma 25

Ügyfélszám 2149

Mérlegfôösszeg 32 mrd Ft

OTP Életjáradék Zrt.
Alkalmazottak száma 22

Ügyfélszám 1888

Mérlegfôösszeg  8 mrd Ft

OTP Magánnyugdíjpénztár
Alkalmazottak száma 95

Ügyfélszám 828 634

Mérlegfôösszeg 529 mrd Ft

Merkantil Csoport
Alkalmazottak száma 314

Ügyfélszám ~192 e

Mérlegfôösszeg 424 mrd Ft

OTP Core* (Magyarország)

Fiókok száma 403

Alkalmazottak száma 8.366

Ügyfélszám ˜ 4,76 m

Mérlegfôösszeg 4,964 mrd Ft

Piaci részesedés** 23,9%

OTP banka Hrvatska (Horvátország)

Fiókok száma 105

Alkalmazottak száma 1.034

Ügyfélszám ˜ 447 e

Mérlegfôösszeg 463 mrd Ft

Piaci részesedés 3,5%

CKB (Montenegró)

Fiókok száma 40

Alkalmazottak száma 472

Ügyfélszám ˜303 e

Mérlegfôösszeg 308 mrd Ft

Piaci részesedés 34,1%

OTP banka Srbija (Szerbia)

Fiókok száma 95

Alkalmazottak száma 1141

Mérlegfôösszeg 143 mrd Ft

Piaci részesedés 2,5%

DSK Csoport (Bulgária)

Fiókok száma 379

Alkalmazottak száma 4279

Ügyfélszám ˜2,94 m

Mérlegfôösszeg 1.172 mrd Ft

Piaci részesedés 12,7%

OTP Banka Romania (Románia)

Fiókok száma 105

Alkalmazottak száma 1097

Ügyfélszám ˜178 e

Mérlegfôösszeg  368 mrd Ft

Piaci részesedés 1,2%

OTP Banka Slovensko (Szlovákia)

Fiókok száma 89

Alkalmazottak száma 739

Ügyfélszám ˜188 e

Mérlegfôösszeg 429 mrd Ft

Piaci részesedés 2,7%

OTP Garancia Biztosító Zrt.2

Alkalmazottak száma 2.499

Ügyfélszám ~1,2 m

Mérlegfôösszeg 235 mrd Ft

OTP Ingatlan Zrt.
Alkalmazottak száma 88

Ügyfélszám 551 e

Mérlegfôösszeg 17 mrd Ft

OTP Ingatlan Alapkezelô Zrt.
Alkalmazottak száma 14

Ügyfélszám Közvetett ügyfelek

Mérlegfôösszeg 1.195 mrd Ft

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár
Alkalmazottak száma 18

Ügyfélszám ~250 e

Mérlegfôösszeg 114 mrd Ft

CJSC OTP Bank (Ukrajna)

Fiókok száma 229

Alkalmazottak száma 4.816

Ügyfélszám ˜238 e

Mérlegfôösszeg 847 mrd Ft

Piaci részesedés 3,8%

OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
Alkalmazottak száma 14

Ügyfélszám ~700 0003

Mérlegfôösszeg 167 mrd Ft

OTP Faktoring Zrt.
Alkalmazottak száma 121

Ügyfélszám 572 e

Mérlegfôösszeg 22,1 mrd Ft

OTP Travel Kft.
Alkalmazottak száma 88

Ügyfélszám ~5000

Mérlegfôösszeg  545 mrd Ft

OTP Országos Egészségpénztár
Alkalmazottak száma 8

Ügyfélszám 135 572

Mérlegfôösszeg 8 mrd Ft

OTP Bank Russia (Oroszország)

Fiókok száma*** 174

Alkalmazottak száma 7.803

Ügyfélszám ˜2,82 m

Mérlegfôösszeg 529 mrd Ft

Piaci részesedés ˜ 0,3%

TradeNova Kft.
Alkalmazottak száma 10

Ügyfélszám 8

Mérlegfôösszeg 22 mrd Ft

OTP Alapkezelô Zrt.
Alkalmazottak száma 35

Ügyfélszám Közvetett ügyfelek

Mérlegfôösszeg 10 mrd Ft

OTP Hungaro-Projekt Kft.
Alkalmazottak száma 15

Ügyfélszám 135

Mérlegfôösszeg 112 m Ft

OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
Alkalmazottak száma 168

Ügyfélszám ~1 214 000

Mérlegfôösszeg 4 mrd Ft

1 hitelszerzôdés
2 2008 harmadik negyedévében megtörtént a társaság és leányvállalatai eladása
3 megtakarítási és hitelszerzôdés
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Kik a tulajdonosaink?
Az elmúlt évben jelentôsen módosult az OTP 

Csoport tulajdonosi szerkezete, a változás nagy-

mértékben a pénzügyi válságra vezethetô visz-

sza; a külföldi befektetôk súlyának csökkenését 

az egyéb hazai befektetôk – magánszemélyek és 

intézményi befektetôk – tulajdonának emelkedé-

Külföldi befektetô – intézményi, magán és vállalati 75,5%

Államháztartás 
részét képezô tulajdonos 0,3%

Állami tulajdon 0,0%

Nemzetközi fejlesztési intézmények 1,5%

Vezetôk és alkalmazottak 2,1%

Saját részvény 7,0%

Hazai intézmények- és magánbefektetôk 13,6%

Tulajdonosi szerkezet részesedés alapján (2008. december 31.)

Tulajdonos* Részesedés Szavazati arány

Artio Global Management LLC ** 10,21% 10,98%

Medget, Timur és Ruszlan Rahimkulov 8,43% 9,07%

Groupama Csoport 8,0% 8,60%

  * 5%-nál nagyobb tulajdonosok
** 2008. június 15-én a Julius Baer Investment Management LLC neve Artio Global Investment Management LLC-re változott

se, illetve a saját részvények növekedése 

kompenzálta. 

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok között a 

Groupama Csoport megjelenése az OTP 

Garancia  Biztosító Zrt. eladásakor létrejött 

hosszú távú együttmûködés eredménye. 
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Az OTP Csoport környezetének elválaszthatatlan része: tevékenysége hatást 

gyakorol a gazdaságra, társadalomra és a környezetre egyaránt, ugyanakkor 

a szervezet tevékenységét is befolyásolják a külsô körülmények, tendenciák. 

A társaság fenntartható fejlôdésre gyakorolt hatása nem különíthetô el a fenn-

tarthatósági tendenciáktól, kockázatoktól. 

Az OTP Csoport, mint a közép-kelet-európai 

régió meghatározó pénzügyi szolgáltatója szere-

pet vállal a társadalom egészét érintô kihívások 

megoldásában. 

Az etikus üzleti magatartás mellett társaságunk 

hosszú távú érdekei is azt kívánják, hogy:

–  maximálisan törekedjünk a pénzügyi intézmé-

nyeket fenyegetô veszélyek, bûncselekmények 

megelôzésére (pénzmosás és terrorizmus-

finanszírozás elleni küzdelem); 

– segítsük a pénzügyi kultúra fejlôdését; 

2.  Társadalmi felelôsségvállalás 
és fenntarthatóság 
az OTP Csoport számára

–  ügyfeleinket korrekten tájékoztassuk szolgál-

tatásaink igénybevételeinek lehetôségeirôl és 

kockázatairól; 

–  az esélyegyenlôséget minden érintettünk 

számára biztosítsuk - beleértve ügyfeleinket, 

potenciális ügyfeleinket, munkatársainkat is;

–  a rendelkezésünkre álló eszközökkel ösztönöz-

zük a környezettudatos magatartást.

A globális kihívások meghatározzák tevékenysé-

günket, érintettjeinkkel való kapcsolatunkat. 

Célunk, hogy a kockázatokat lehetôségekké ala-

kítsuk, erôsítve ezzel a Bankcsoport hosszú távú 

fenntarthatóságát, a bizalom erôsítését. 
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Részvényesek

A részvényesek, a társaság tulajdonosaiként,  

a mûködés alapfeltételeit teremtik meg. 

A Bank  csoport egyik legfontosabb célja ezért 

szükségszerûen a részvényesi értékteremtés 

és a tulajdonosi elvárásoknak történô megfelelés.

Társaságunk számára az egyik legfontosabb 

kihívás, hogy a részvényesi elvárásoknak és 

a fenntarthatóság szempontjainak egyaránt 

megfeleljünk.

A részvényesi érdekek kiszolgálása biztosítja 

a stabilitást. Az elvárások gyakran egybe esnek 

a felelôs, fenntartható mûködés kritériumaival: 

transzparens mûködés és vállalatirányítás, jog-

szabályi elôírásoknak való megfelelés. A társadal-

mi felelôsségvállalás és a jelentéstétel szintén 

fokozódó elvárás. 

Munkatársak

Munkavállalói életére a Bankcsoport alapvetô 

hatást gyakorol; foglalkoztatóként több tízezer 

ember és család megélhetését, életszínvonalát, 

a magánélet és munka összhangjának megterem-

tését befolyásolja meghatározóan.

A Bankcsoport prioritásként kezeli a munkavállalói 

egyéni ambícióihoz és képességeihez illeszkedô 

szakmai életpálya megteremtését, illetve az elis-

merést tükrözô juttatási csomag, a megfelelô 

munkahelyi környezet biztosítását. 

Munkatársaink elkötelezettségének erôsítését ki-

emelt feladatunknak tartjuk. 

Jelen gazdasági helyzetben a stabilitás megtartá-

sát, a munkahelyek megôrzését fontos felelôssé-

günknek tekintjük. 

Munkatársaink a Bankcsoport sikerének letéte-

ményesei, kompetenciáik, innovációs képességük 

az eredményes mûködés feltétele. 

A szemléletformálás tekintetében oda-vissza 

ható  kapcsolat érvényesül, társaságunk számára 

éppúgy  lehetôség a környezettudatosság, a tár-

sadalmi problémák megoldása iránti elkötelezett-

ség fejlesztése a dolgozók körében, mint szerve-

zetünk elôrelépése a munkatársak irányából jövô 

kezdeményezések megvalósítása révén. 

Beszállítók

A Bankcsoport hatékony mûködése külsô szer-

vezetek bevonását igényli, mellyel társaságunk 

hozzájárul a gazdaság fejlôdéséhez, közvetetten 

munkalehetôséget teremt. Az egyes beszállítókra 

gyakorolt hatás a beszállító nagyságától, további 

megrendelôi körétôl függ. Beszállítói révén társa-

ságunk állást foglal bizonyos értékek mellett.

A megfelelô szolgáltatást nyújtó, a Bank értékeivel 

és etikus üzleti magatartásával összhangban lévô 

beszállítói kör kialakítása kihívást jelent. Emellett 

célunk a hosszú távú, korrekt együttmûködések 

megvalósítása, az OTP Csoport nem él vissza 

esetleges erôfölényével.

A beszállítók irányába támasztott elvárások egy-

részt a Bankcsoport fenntartható mûködését se-

gítik, másrészt elôsegítik a felelôs és fenntartha-

tó üzleti magatartás terjedését az értékteremtési 

lánc egészében, a gazdaságban. Korrekt üzleti 

magatartásunkkal példamutatásra törekszünk.

A társadalom közösségei

A társadalom egyes csoportjainak képviselôi 

(pl. önkormányzatok, állam, szabályozó szervek, 

civil szervezetek) és a Bankcsoport közötti kap-

csolat folyamatos és sokszínû. A társadalom elvá-

rása, hogy a Bank eleget tegyen a jogszabályi 

elôírásoknak, illetve lehetôség szerint azon túl-

mutató gyakorlatot valósítson meg; vállaljon sze-

repet a társadalom intézményrendszerének fenn-

tartásában (pl. adófizetés révén), támogasson 

nemes célokat.

A társadalom egyes csoportjainak és képviselôik 

céljai különbözôek, esetenként egymásnak ellent-

mondóak. A Bank törekszik rá, hogy szintézist 

teremtsen a megvalósítandó célok között. 

Az állami szervekkel, helyi önkormányzatokkal 

az együttmûködô, partneri kapcsolat kialakítására  

törekszünk, annak érdekében, hogy hatékony, 

ténylegesen a társadalom érdekeit szolgáló sza-

bályozói környezet jöjjön létre. 

A társadalom képviselôivel közösen tárjuk fel azo-

kat a problémákat, amelyek megoldásában támo-

gatásunk elôrelépést biztosít. Elismerjük a civil 

szervezetek társadalomban betöltött szerepét, 

ezért törekvéseiket lehetôségeinkhez mérten 

támogatjuk. Az átláthatóság és a hatékonyság 

érdekében támogatásunkat meghatározott irányok 

mentén nyújtjuk.  

Ügyfelek

A Bank legfontosabb szerepe, hogy közvetítô-

szerepet játsszon a gazdaság egyes szereplôi 

között, segítve ezzel a gazdaság és a társadalom 

fejlôdését. 

A hitelezés révén a lakosság számára az életszín-

vonal növelését, a vállalatok és önkormányzatok 

számára a gazdasági fejlôdést, a feladatok jobb 

ellátását teszi lehetôvé a Bankcsoport. 

A megtakarítások, források biztonságos, az egyéni 

igényekhez illeszkedô elhelyezése, a vagyon gya-

rapításának, az öngondoskodás megvalósításának 

eszköze. Emellett nem elhanyagolható a lakos-

ság, a gazdasági, az állami és a non-profit szféra 

szereplôi közötti pénzmozgások hatékony meg-

valósítása.   

Bankcsoportunk számára a legnagyobb kihívást 

az ügyféligények megfelelô, felelôs kiszolgálása  

jelenti. A felelôsség része a megfelelô ügyfél 

tájékoztatás, ügyfeleink valós lehetôségeinek és 

szükségleteinek feltárása, a kockázatok kezelése 

mind a hitelesek, mind a betétesek védelme 

érdekében. Tevékenységünket minden esetben 

az etikus üzleti magatartás elvei határozzák meg. 

További kihívást jelent, hogy minden esetben 

olyan célok megvalósításához járuljunk hozzá, 

amelyek megfelelnek a társadalmi és környezeti 

követelményeknek.

A Bank, szakmai ismereteibôl fakadóan, orientál-

hatja ügyfeleit a megfelelô termékek igénybevé-

telére. Ez az ügyféligényeket kiszolgáló termékkí-

nálat kialakításán túl olyan szolgáltatások ajánlását 

és bevezetését is lehetôvé teszi, ami erôsíti az 

ügyfelek környezettudatosságát, felelôs magatartá-

sát. Számos lehetôség nyílik a „jó cél” és az ügy-

felek közötti kapcsolat egyszerû, kényelmes meg-

teremtésére.

H A T Á S

K I H Í V Á S

L E H E T Ô S É G

OTP CSOPORT

A  N Y I L A K  V A S T A G S Á G A 

A  H A T Á S  E R Ô S S É G É T  J E L Z I .



3.  Az üzleti mûködés biztonsága 
és kockázatkezelés
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Az OTP Csoport üzleti mûködésének zavartalan-

sága, biztonsága és ügyfeleink érdeke is priori-

tássá emeli a kockázatkezelést. Az OTP Csoport 

a kockázatkezelést a gazdasági érdekeken túl tár-

sadalmi kötelességének is tartja. 

A betétesek védelme és felelôs 
hitelezés 

A Bank, mint a gazdaság egyes szereplôi kö zöt-

ti közvetítôszervezet, felelôs séggel tar tozik a for-

rások elhelyezôi (betétesek) és a kihelyezés 

(hitelezés) iránt egyaránt. A forrásnyújtóval 

szem ben a bank akkor jár el gondosan, ha a 

pénz vissza fizetése biztosított. A betétesek biz-

tonsága megköveteli, hogy a bank a hitelezés 

során szigorú és következetes bírálatot folytas-

son, és csak megfelelô fedezet, fizetési képesség 

és készség esetén nyújtson hitelt. 

A konzervatív politika ugyanakkor a hitelfelvevôt 

is védi, hiszen megóvja a túlzott eladósodástól, 

amely akár személyes tragédiához, vállalkozások 

csôdjéhez vezethet. A felelôsség nem csak 

Mi garantálja, hogy ügyfeleink ránk bízott pénzével jól gazdálkodunk? Hogyan 

biztosítható, hogy betéteseink a vállalt feltételek mellett kapják vissza megtaka-

rításaikat? Kiknek és milyen módon nyújtsunk hitelt, hogy megtörténjen a vissza-

fizetésük és ezzel a betétesek is hozzájussanak elhelyezett pénzükhöz? Hogyan 

óvjuk meg ügyfeleinket a túlzott eladósodástól?

a hitelfolyósítás pillanatában él, hanem a vissza-

fizetés teljes idôtartama alatt szükséges az adós 

fizetési képességének nyomon követése. 

A felelôs hitelezés elvei*:

•  a felelôs és elérhetô (megfizethetô) hitel min-

denki számára elérhetô 

– a hitelnyújtás diszkriminációmentes;

•  a hitelezés viszonyai transzparensek és ért-

hetôek – biztosított a versenytársakkal való 

összehasonlíthatóság, megfelelô idô a döntés-

hez, független tanácsadás;

•  a hitelezés mindig elôvigyázatos, felelôs és kor-

rekt – a hitel hozzájárul a hitelfelvevô céljaihoz; 

az adós nehéz helyzete, gyengesége és naivitá-

sa nem használható ki; 

•  a hitelfeltételek és a konstrukció megváltoz-

tatása elônyt élvez a hitel megszüntetésével 

szemben; 

•  a hitelvédelmi szabályok hatékonysága elen-

gedhetetlen;

• a túlzott eladósodás társadalmi probléma; 

•  a hitelfelvevôk számára biztosítottak a jogaik 

megvédésének eszközei és aggodalmaik sza-

bad kinyilvánításának lehetôsége. 

*  Az alapelvek bemutatása az Európai Szövetség a Felelôs 

Hitelezésért Felelôs hitelezés alapelvei szerint készült . 

Bankunk az elvekkel egyetért és tevékenységét azoknak 

megfelelve végzi, ugyanakkor nem vagyunk a Szövet-

ség tagjai , mert azok kizárólag non-profit szervezetek 

lehetnek.
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Kockázatkezelés

A Bankcsoport tevékenységével kapcsolatban az 

alábbi fô kockázattípusokat különböztetjük meg:

•  hitelezési kockázat – nem szerzôdésszerû

teljesítésbôl származó esetleges veszteség,

•  mûködési kockázat – nem megfelelôen 

dolgozó munkatársak, illetve rendszerek, folya-

matok, külsô események hatására bekövetkezô 

esetleges veszteség,

•  piaci kockázat – kamatok és árfolyamok 

mozgásából származó esetleges veszteség,

•  likviditási kockázat – a mindenkori fizetôképes-

ség egy adott idôszakban nem, vagy csak 

jelentôs többletköltségek mellett biztosítható.

A OTP Bank és a csoporttagok független kocká-

zatke ze lési szervezetet építettek ki. A kockázat-

kezelés módja szigorúan és csoportszinten 

egységesen szabályozott. Az anyabank kockázat-

kezelési bizott ságokat mûködtet.

Továbbra is a transzparens gazdálkodást és 

tevé kenységet végzô ügyfeleket tartjuk kívána-

tosnak, nem elfogadott hitelcél a jogszabá-

lyok megsértése, illetve a bûncselekmény. Tiltott

üzleti  terület az illegális fegyverkereskedelem, 

a tiltott sze rencsejáték, a kábítószer kereske-

delem, és minden jellegû illegális tevékenység 

(pénzmosás, feketegazdaság stb.), valamint nem 

hitelezhetôek azok az ügyfelek, amelyek tevé-

kenysége felté telezhetôen közerkölcsöt, társadal-

mi értékrendet sért.

Az OTP Bank a mûködési kockázatok területén  

2008-ban átfo gó programba kezdett. A projekt 

célja, hogy a minimális tôkekövetelmény szá-

mításakor a jelenle ginél fejlettebb, standard 

módszert használhassuk, megfelelve a Bázeli 

Bizottság erre vonatkozó feltételeinek. A követel-

mények teljesítéséhez a banki folyamatokat át-

fogóan elemezve több szintû kockázatfeltárást 

végeztünk. Az egyes kockázati tényezôk megha-

tározása után a következô lépés a bekövetkezô 

veszte ségek gyûjtése, amely 2009-tôl valósul 

meg teljes körûen. 

A kockázat bekövetkezését megelôzendô kulcs-

mu tatókat és intézkedéseket is meghatározunk.   

Az OTP Bankot hagyományosan konzervatív 

hitel kockázat-vállalás jellemzi. Ennek megvalósí-

tása érdekében, több mint 100 tényezôt vizsgáló  

értékelési módszert alkalmazunk ügyfeleink  

és potenciális ügyfeleink fizetôkészsége és 

fizetôképessége megítélése céljából. Az üzleti 

kockázati tényezôk körében a környezetvédelmi 

hatás hosszú távú fenntarthatóságát is vizsgáljuk. 

Ügyfeleink törlesztési tapasztalatai visszaigazolják 

módszerünk helyességét. 

A Bank 2007 óta rendelkezik hitelvédelmi 

program mal, ugyanakkor folyamatosan dolgo-

zunk ennek fejlesztésén: a gazdasági válság 

következményeként fontos feladatunk, hogy a 

Bankcsoport egészében a nehéz körülmények 

között ügyfeleink és a bank érdekét egyaránt 

szolgáló megoldásokat alakítsunk ki. Ügyfele-

ink helyzetének megbízható megítélése érdeké-

ben a kockázatkezelésben alkalmazott statisztikai 

módszert is alkalmazni kívánjuk.   
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Mit várunk el, amikor megköveteljük egy pénz ügyi  intézmény biztonságát? 

Képes-e a Bank egyedül, ügyfelei közremûködése nélkül szava tolni a biztonságot? 

Hogyan mérhetjük a bizton ság fokát? Már a kérdések is jelzik, hogy a bank-

biztonság komplex és összetett terület. 

4. Bankbiztonság

A Bank tevékenységének egyik alap-
vetô fontosságú eleme a biztonság. 

A Bank vezetése elkötelezett a Bank biztonságá-

nak folyamatos fenntartásában, megôrzésében, 

és ennek érdekében biztosítja a szükséges 

forrásokat, eszközöket és feltételeket. Ennek 

keretében kiemelt figyelmet fordít a humán 

és anyagi erôforrások rendelkezésre állására, 

a szabályozott környezetre és folyamatokra. 

Az OTP Bank a biztonságának megteremtésekor 

és megôrzésekor mindenkor a vonatkozó állami 

szabályozásoknak megfelelôen jár el, továbbá 

figyelembe vesz minden olyan ajánlást, legjobb 

gyakorlatot, amelyek hozzájárulhatnak a pénzügyi 

intézmény biztonsági állapotának megôrzéséhez, 

fejlesztéséhez. A Bank ugyanezen elvek egysé-

ges érvényesülését megköveteli és felügyeli az 

OTP Csoport minden tagjánál.

A Bank a biztonsági kérdéseket az egész OTP 

Csoporton belül komplexen kezeli, ami a ha-

gyományos személy- és tulajdonvédelmen és 

informatikai védelmen túl magába foglalja a 

széles értelemben vett biztonság egyéb terüle-

teit is. Ezek közé sorolja az üzleti tevékenység-

gel közvetlenül összefüggô biztonsági kockáza-

tok kezelését, a humán kockázat kezelést, az 

adat- és titokvédelmet, az üzleti érdekek védel-

mét, a jogsértô magatartások, bûncselekmények 

megelôzését, megakadályozását, felderítésükben 

való közremûködését, az alkalmazottak biztonsá-

gi oktatását és a biztonsági ellenôrzéseket.

A Bank a saját és a csoporttagok biztonságát 

a tevékenységükhöz, a veszélyforrásokhoz, vala-

mint a biztonsági kockázatokhoz igazodó és 

kockázatarányos ellenintézkedések alkalmazásá-

val kívánja elérni. A biztonságos mûködés meg-

terem tése csoportszinten egységes elvek és sza-

bályok szerint történik, amelyektôl csak abban 

az esetben lehetséges eltérés, ha a mûködés 

helyszínén a jogszabályok szigorúbb követelmé-

nyeket támasztanak, illetve az adott csoporttag 

speciális tevékenysége egyedi biztonsági szabá-

lyok, eljárások alkalmazását kívánja meg.

A Bank teljes informatikai háttere a Bank folya-

matos, zavartalan és teljes körû üzleti tevékeny-

ségének biztosítása szempontjából kiemelt és 

nagy értéket képvisel, ezért különös figyelmet 

fordít annak védelmére, az egyes informatikai 

rendszereknek, és azok elemeinek sértetlenségé-

re, hitelességére, a bizalmasságára, a rendelke-

zésre állására és a funkcionalitására.

Az információtechnológia fejlôdésébôl faka-

dó kockázatokra ügyfeleink figyelmét is felhív-

juk egyben minél teljesebb tájékoztatásra törek-

szünk a megelôzést, illetve a kár mérséklését 

illetôen. Honlapunkon széles körûen bemutat-

juk a bankkártya-használattal és az internet bank 

igénybevételével kapcsolatos biztonsági kocká-

zatokat, javaslatot adunk továbbá a visszaélések 

megelôzésére. 

A biztonsági feladatok végrehajtásához a Bank 

és a csoporttagok külsô biztonsági szolgáltatókat 

is igénybe vesznek, amelyektôl megkövetelik a 

tevékenység végzésére szóló engedélyt, az alkal-

mazottaik esetében az elôírt szakmai képesítést 

és rendszeres biztonsági képzést.
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5.  Ügyfélkiszolgálás

Bankcsoportunk számára a legfontosabb érték ügyfeleink társaságunkba vetett 

bizalma; közel 12 millió ügyfelünk bizalmának megôrzése és erôsítése egyik 

legfôbb célkitûzésünk. A jelentésírás kapcsán megrendezett „érintetti fórumok” 

tapasztalata szerint ügyfeleink számára az OTP Bank egyik legfontosabb értéke 

a személyes kapcsolat, a kiterjedt fiókhálózat, ügyintézôink segítôkészsége, köz-

vetlensége és közérthetô tájékoztatása, ezért a jövôben még tudatosabban törek-

szünk ezen értékek fenntartására. 

A CJSC OTP Bank, Ukrajna 2008-ban 

elnyerte a „Legjobb Ügyfélkiszol gá lás sal 

rendelkezô Bank” „Delo” elismerést.

Ügyfeleink bizalma felelôsséget 
ró társaságunkra: 

–  A szolgáltatás és termék ajánlását, értékesíté-

sét megelôzôen meg kell bizonyosodnunk 

róla, hogy mik ügyfelünk tényleges céljai, 

megfelelô információkkal rendelkezik-e pénz-

ügyi lehetôségeirôl, ismeri-e a szolgáltatás  

elônyeit és kockázatait, képes-e, akarja-e 

vállal ni ezeket a kockázatokat, kötelezettsé-

geket. Mindez rendkívüli körültekintést és jól 

szervezett hátteret igényel, hiszen ügyfelünk 

bizalmát,  nyitottságát alapvetôen befolyásol-

ja, hogy hogyan kerül kapcsolatba bankunkkal, 

ajánlatainkkal. 

–  A felelôsség azonban az értékesítést követôen 

is fennáll, célunk, hogy ügyfélkapcsolatainkat 

mindvégig az etikus üzleti magatartás, a meg-

bízható feltételek, a partneri kapcsolat jelle-

mezze.    

A felelôs és ügyfeleink igényeihez illeszkedô 

ügyfélkiszolgálás érdekében a folyamatos, inno-

vatív fejlôdésre törekszünk, kezdeményezése-

ink sikerét széles körû elégedettségvizsgálatok-

kal mérjük.    

A Bankcsoport ügyfélköre igen változatos, emiatt  

célunk, hogy minden ügyfél és ügyfélcsoport 

egyedi igényeinek megfelelô, személyes tanács-

csal szolgáljunk. A közérthetô tájékoztatást, a 

kockázatok pontos bemutatását is beleértve, 

elsôdlegesnek tartjuk. 
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MiFID

A pénzügyi eszközök piacairól szóló EU irányelv (“Markets in Financial 

Instruments”; MiFID) célja, hogy az Unió tagállamaiban olyan egysé-

ges feltételrendszert és eljárásrendet hozzon létre a befektetési szol-

gáltatások terén, melyek segítségével biztosítható a befektetôk érdeke-

inek maximális védelme és az ügyfelek magas színvonalú kiszol -

gálása. A MiFID a befektetési szolgáltatókat és ügyfeleiket érinti.

A 2008. február 1-jén életbelépett új jogszabályi háttér biztosítja:

•  a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást 

a szolgáltatókról és a nyújtott szolgáltatásokról, termékekrôl 

egyaránt, továbbá

•  átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások mûködését és

az ügyletek végrehajtását, megkönnyítve ezáltal az ügyfelek 

eligazodását a pénzügyi világ útvesztôiben;

•  a szolgáltatóknak emellett a fogyasztó legjobb érdekei szerint kell 

eljárniuk, a fogyasztó megbízásait a lehetô legjobb feltételek mellett 

teljesítve (legjobb végrehajtás).

Szolgáltatásnyújtás feltételeinek 
fejlesztése

Az értékesítés mennyisége helyett a minôségi 

értékesítést célozzuk.

Az ügyfélkiszolgálásban telefonos és bankfióki  

ügyintézôink szerepe meghatározó, ezért már 

munkatársaink kiválasztásakor kiemelt hangsúlyt 

helyezünk az ügyfélorientált személyiségre. 

A szakmai tudás mellett fontosnak tartjuk a kom-

munikációs képességek fejlesztését, az ügyfe-

lek világos, lényegre törô, ugyanakkor szakszerû 

tájékoztatása érdekében, illetve a valódi ügyfél-

igények feltárása céljából. Az intranet, illetve 

az e-learning jelentôsen bôvítette az oktatás 

lehetôségeit, így rendkívül gyorsan tudjuk 

munkatársainkat tájékoztatni az aktualitásokról. 

Az OTP Bank ügyintézôi oktatásában 2008-ban

– a banki gyakorló fiók megvalósítása, 

– a mentori program elôkészítése, 

–  a témaorientált, több szintû képzési programok 

elsô elemének, a Lakáshiteles Akadémiának 

bevezetése, illetve

–  a válsággal kapcsolatos tájékoztatás folyamatos 

biztosítása kapott kiemelt szerepet. 

Folyamatosan dolgozunk az ügyintézôi érdekelt -

ségi rendszer fi nomításán, a tényleges ügyfél-

igénynek megfelelô szolgáltatások értékesítése és 

az ügyintézôk motiválásán keresztül értékesítési 

céljaink teljesülése érdekében. 

A korrekt – élethelyzethez, az ügyfél tényleges 

szükségleteihez illeszkedô – értékesítés érdeké-

ben körültekintô és alapos igényfelmérést vég-

zünk, és vizsgáljuk a szolgáltatások és termékek 

késôbbi használatát. Az élethelyzet-alapú igényfel-

mérést kilenc életszituációra kidolgozott, termék-

választó prospektus, illetve honlapunk is segíti. 

MiFID az OTP Csoportbanportbatortbtbanbo

Társaságunk eddig is prioritásként kezelte ügyfelei legjobb feltételek ké eént kezelte

mellett történô kiszolgálását, melynek teljesebb megvalósítását segítik ek teljesss

a MiFID elôírásai. Az elôírásoknak való megfelelés érdekében az alábbi eefmegfele

fontosabb változásokat vezettük be:

•  A törvényi elôírásoknak megfelelôen új ügyfélminôsítési kategóriákat nnmfélminômml

alkalmazunk, amely meghatározza, hogy milyen mélységû tájékoztatást men mél

nyújtunk ügyfeleinknek.

•  Lakossági ügyfélminôsítéssel rendelkezô ügyfeleink esetében a portfó -eesettt

liókezelési* tevékenység végzését megelôzôen meggyôzôdünk a kocká-yô ôdyôzôôôd

zatviselô képességrôl, pénzügyi eszközzel kapcsolatos isme re tekrôl, isme

illetve feltárjuk ügyfelünk jövedelmi helyzetét és befektetési céljait.éééetési 

•  Kidolgoztuk az ún. Végrehajtási Politikát, amely tartalmazza az ügyfele-am azza 

ink megbízásainak végrehajtása során irányadó szabályokat, annak yadódóóóó okat,

érdekében, hogy a megbízások végrehajtása a legkedvezôbb módon nlegkedvezôbb módon nedekgke bôbb

történhessen. 

Célunk, hogy az elôírásokon túlmutatva a Bank valamennyi szolgáltatásárayy syyennyyyy glg anyi szolgáltatátg ltaan llgl

kiterjesszük és alkalmazzunk ún. Alkalmassági és Megfelelési tesztet.léési tesztes

*  Értékpapírokból, i l letve más befektetési eszközökbôl ál ló csomag kezelése, összetételének a

piaci helyzettôl függô változtatása a maximális hozam elérése és a kockázat minimalizálása

érdekében.
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–  Nem válhat részévé az ügyintézôi motivá-

ciónak olyan értékesítés, amelyet azután 

ügyfelünk nem használ. 

–  Speciális kérdések megoldása esetén ügyin-

tézôink is érdekeltek a megfelelô tudással 

rendelkezô kollégák bevonásában. 

–  Magyarországon az ügyfél elégedettségi vizs-

gálatok kiterjesztésével 2010-tôl az elégedett-

séget közvetlenül az ösztönzés részévé kíván-

juk tenni. 

A bankfióki ügyintézés terén is számos kezdemé-

nyezést indítottunk el ügyfeleink érdekében:

–  elvégeztük az ún. Intelligens Ügyfélirányító  

Rend szer (sorszámhúzó automaták) teszte-

lését.  Az új automaták használata egyszerûbb, 

így ügy feleink nagyobb biztonsággal kerülnek 

a megfelelô ügyintézôhöz. A tesztelés pozitív 

tapasztalatai alapján, középtávon tervezzük az 

Intelligens Ügyfélirányító Rendszer alkalmazá-

sának kiterjesztését legforgalmasabb bankfiók-

jainkban. 

–  Célunk, hogy ügyfeleink komplex, speciális 

kérdé sekben is szakszerû kiszolgálásban ré-

szesüljenek, ezért munkatársaink képzettségét, 

kompetenciáit is specializáljuk, és ügyfeleinket 

ennek megfelelôen irányítjuk.

–  A fióki ügyintézés gyorsasága jellemzôen 

fontos szempont ügyfeleink számára; a gyor-

sabb, kényelmesebb kiszolgálás érdekében 

2009-tôl  tájékoztatást adunk az adott fiók láto-

gatottságáról, így ha ügyfeleinknek lehetôségük 

van megválasztaniuk a bankfióki ügyintézés 

idejét, módját gyorsabbak lehetnek. 

–  Egyes bankfiókok hosszabb nyitva tartással, 

akár este nyolc óráig állnak ügyfeleink rendel-

kezésére. 

–  Célunk az ügyféligényekhez jobban igazodó  

bankfiókok kialakítása. Ennek érdekében  

bôvítettük a gyereksarkokkal ellátott fiókok  szá-

mát, immár 53 fiókunkban várjuk a gyer me-

keket kreatív és folyton változó játékzónával. 

Kísérleti jelleggel Romániában egy bank fiókban 

szintén kialakítottunk gyereksarkot. 

A gyereksarkokról az ügyfeleket a fiókon el-

helyezett plakátok is tájékoztatni fogják, illetve 

a honlapon található fiókkeresôben kiválasztási 

szempont lesz a gyermekzóna. 

–  A standardizálható banki szolgáltatásoknál (pl. 

számlanyitás, hiteligénylés) esetében egységes 

folyamatot alakítottunk ki. Munkatársaink szá-

mára könnyebbséget jelent, hogy a támogató 

számítógépes program lépésrôl lépésre vezet 

végig a folyamaton, így ügyintézôink jobban 

tudnak koncentrálni az ügyfél személyes igé-

nyeire, elôtérbe kerülhet a tanácsadói szerep. 

–  2004-ben kezdôdött Fiókfelújítási programunk 

2008-ban is folytatódott, ugyanakkor a gazda-

sági válság hatására a tervezett 75 fiók helyett 

55 felújítása – és egyben akadálymentesítése 

– valósult meg hazánkban. A fiókrekonstrukció 

2009-ben is folytatódik, terveink szerint 

az év folyamán 22 fiók felújítására kerül sor. 

A rekonstrukció része az ülôpultok kialakítása 

azokon a munkahelyeken, ahol hosszabb ügy-

intézésre lehet számítani. 

–  Bankfiókjaink akadálymentesítése folyamato-

san zajlik, a Fiókfelújítási program keretében; 

Magyarországon a fiókok mintegy 90%-a, 

Romániában 100%-a, Szerbiában 50%-a, 

Montenegróban ¼-e akadálymentes.

Kereskedelmi banki ügyfeleink 
magasabb szintû kiszolgálását segíti:

–  a 23 Kereskedelmi Banki Centrum kialakítá-

sa  Magyarországon 2008 elejétôl. A közpon-

tok kialakításának célja volt, hogy a vállalati, 

önkormányzati ügyfélkör igényeit is koncent-

ráltabban és ezáltal hatékonyabban tudjuk ki-

szolgálni. A centrumok munkatársai magasabb 

szintû tudással rendelkeznek a kereskedelmi 

banki szegmens vonatkozásában. A Kereske-

delmi Banki Centrumok mûködtetése mel-

lett valamennyi bankfiókban lehetôség van az 

egyes termékekhez szükséges írásos anyagok 

benyújtására. 

–  Az európai uniós programokban való részvétel-

lel kapcsolatban képzett régiós referenseink is 

segítik ügyfeleinket. 

–  A közbeszerzéseken kötelezôen elvárt ISO 

9001-es minôségirányítási rendszerrel hazánk-

ban a jelentésírás idején már a teljes üzletág 

rendelkezik, vagyis megvalósult a rendszer ki-

terjesztése az önkormányzati üzletágról a teljes 

Kereskedelmi Banki Igazgatóságra. 
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Compliance

A compliance funkció célja, hogy a bank jog sza-

bály szerû mûködésének elôsegítésével hozzájá-

ruljon az OTP Csoport jó hírének fenntartá sához. 

E tekintetben kiemelt feladat az ügyfél kap cso la-

tok kezelése, a fogyasztóvédelmi szabályok 

maradéktalan betartása. 

Az elmúlt években számos kritika érte a banko-

kat  a szabályozószervek, kormányzat, fogyasztó-

védelmi szervek felôl a versenyszabályok, 

az ügyfélérdekek megsértése, az egyoldalú 

szerzôdésmódosítások, továbbá a hitelezési 

gyakorlat miatt is. 

A compliance kockázatok átfogó kezelése érde-

kében társaságunk a jogszabályi kötelezettséget 

megelôzve kezdte meg szabályzatai és ügyfél-

kapcsolati rendszere átfogó compliance vizsgá-

latát, értékelését. Célunk a jogszabályoknak min-

denben megfelelô belsô szabályozás biztosítása, 

az ellenôrzési funkciók hatékonyabbá tétele, 

a Bank konzervatív magatartásának fenntartása, 

és egyben az ügyfélkapcsolatok során az egyen-

rangúság elvének fokozottabb érvényesítése. 

Az OTP Bank a belsô folyamatok vizsgálatával, 

2008-ban új, a compliance kockázatokra fóku-

száló kockázatkezelési módszert vezetett be, 

amely valamennyi banki funkcióra kiterjed. 

Jövôre vonatkozó céljaink között szerepel, hogy 

2009-ben ügyfeleink érdekében:

–  felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk 

az általános üzletszabályzatok feltételeit;

–  az ügyfélszabályzatok a szerzôdés részévé válnak;

–  az egyoldalú szerzôdésmódosítás lehetséges 

okait – az ez irányú törvényi kötelezettséget 

megelôzôen is – belefoglaljuk a szerzôdésbe;

–  a jelenleg alkalmazottnál hosszabb idô 

áll ügyfeleink rendelkezésre az egyoldalú 

szerzôdésmódosítással kapcsolatos panaszaik 

benyújtására;

–  fejlesztjük a kommunikációt a korrekt és objek-

tív tájékoztatás érdekében. 

Pénzmosás és terrorizmus elleni 
küzdelem

Az OTP Bank teljesíti a pénzmosás és a terro-

rizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályi 

elôírásokat, annak érdekében, hogy bankunkat 

ne használhassák fel ezen tevékenységek finan-

szírozására. Magyarországon 2008-ban, a tör-

vényi elôírásoknak megfelelôen meg történt a 

tényleges tulajdonosok azonosítása, ügyfeleink 

közremûködésével.

Csatlakozás a lakáshitelek 

európai kódexéhez

Az ügyfelek pontosabb tájékoztatása 

érdekében 2008 elején az OTP Bank 

csatlakozott az Európai Bizottság által 

ajánlott Önkéntes Magatartási Kódex-

hez. A Kódex célja az információk 

áttekint hetôségének és összehasonlít-

hatóságának megteremtése. A Kódex 

meg kö ve te li, hogy a csatlakozó hitelin-

tézetek a szerzôdéskötést megelôzôen 

nyújtsanak:

•  általános információt a lakás hi te-

lekrôl;

•  személyre szabott információt a 

Szabványos Európai Nyomtatvány-

ban.

A tájékoztatónak valamennyi – a 

lakáshitel szempontjából lényeges – 

információra ki kell térnie, a felmerülô 

lehetséges költségeket is ide értve. 
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Ügyfél-elégedettség vizsgálatok

Ügyfeleink véleménye és elvárásai megismerése 

érdekében saját kutatásokat végzünk és felhasz-

náljuk külsô vizsgálatok eredményeit. Az elége-

dettségvizsgálatok eredményei adják fejleszté-

seink alapját, illetve részét képezik bizonyos 

munkakörök teljesítményértékelésének és 

ösztönzésének. 

Az OTP Bank lakossági ügyfelei véleményé-

nek feltárását 2006 óta azonos módszertan 

szerint  végezzük. A próbavásárlások alkalmával 

elsôsorban a potenciális ügyfeleknek nyújtott 

szolgáltatásminôséget mérjük az OTP Bankban, 

illetve versenytársaink körében. Emellett felhasz-

náljuk a belsô munkatársakhoz érkezô visszajel-

zéseket, illetve a belsô mutatókat is (pl. várako-

zási idô, átfutási idô). 

2009-tôl a fióki ügyfél-elégedettség vizsgálat  

átfogó fejlesztését tervezzük, kiegészítve azt 

a Szolgáltatási Minôség Mérési Rendszerrel. 

A szolgáltatásminôség mérése kiterjed a fióki, 

ügyintézôi hozzáférés lehetôségeire és körül-

ményeire, az igényfelmérésre, a tájékoztatásra, 

illetve az ügyintézési folyamatra is. A rendszer 

alkalmat ad az egyes fiókok teljesítményének ér-

tékelésére. 

A havi rendszerességû, telefonos, kérdôíves 

lakossági ügyfél-elégedettség vizsgálat legfon-

tosabb mutatószáma a globális elégedettség 

mutató, amely összegzi a lakossági folyószámlá-

val rendelkezô ügyfelek véleményét az igénybe 

vett banki termékekkel, szolgáltatásokkal, csator-

nákkal kapcsolatban. A „Globális ügyfél elége-

dettségi index” értéke 2008 elsô felében nem 

változott jelentôsen 2007 végéhez képest – 66 

pont volt. Az év második felében az ügyfél-elé-

gedettség emelkedett, a mutató értéke 70 pont-

ra nôtt. (A maximális érték 100 pont.) 

A lakossági ügyfelek mellett a vállalati, önkor-

mányzati ügyfelek véleményét, elégedettségét is 

feltárjuk. Az ügyfélszám, illetve a személyes kap-

csolatok miatt ez azonban kevésbé formalizált, 

és mélyebb véleménynyilvánítást biztosít. 

Az OTP Csoport magyarországi tagjai szinte kivé-

tel nélkül végeznek ügyfél-elégedettség vizsgála-

tot. Az ügyfél-elégedettség mérés formája, rend-

szeressége és tartalma illeszkedik az ügyfelek 

számához, a nyújtott szolgáltatás jellemzôihez. 

Ügyfeleink megítélése szerint az OTP Ingatlan 

Zrt. szolgáltatásminôsége kiemelkedô. Az összes 

ügyfélre kiterjedô, magas válaszadási hajlandó-

sággal végzett mérés eredményeként a társaság 

minden vizsgált kategóriában 90%, illetve a fe-

letti eredményt ért el. Rendkívül kedvezô az OTP 

Hungaro-Projekt Kft. szolgáltatásának megítélése, 

is, ahol az ügyfél-elégedettség 80% feletti. 

Külföldi leányvállalataink szintén egyéni gyakorla-

tot folytatnak az ügyfélvélemények megismeré-

sé re. A montenegrói CKB Bank elért eredményei   

kiemelkedôek, a válaszadók a bank tel je sítmé -

  nyét 70% és 95% között ítélték meg. 

Legkedvezôbben a gyermekek számára történô 

megtakarítást ösztönzô szolgáltatást értékelték. 

Az ukrán CJSC OTP Bank eredményei szintén 

kimagaslóak, a telefonos és személyes felméré-

sek alapján az ügyfelek 91,5%-ban elégedettek 

a bankkal történô együttmûködéssel és az ügy-

féllojalitás még ennél is magasabb, 93,1%-os.  

2008-ban kezdtük meg a próbavásárlások cso-

portszinten egységes megvalósítását, a vizsgált 

versenytársbankok, termékek és élethelyzetek 

meghatározása ország-specifikusan történt. 

Az értékesítés minôsége az OTP Csoporton 

belül hasonló jellemzôkkel és színvonallal bír, 

kiemelkedô azonban Bulgária és Magyarország 

eredménye. A helyi versenytársakhoz képest ma-

gasabb értékesítési színvonalat képvisel az OTP 

Csoport szerb, bolgár, román, horvát és ukrán 

leánybankja.      

Az OTP Bank elnyerte a „Közönségdíjas 

internetbank 2008” aranyfokozatát.

Fokozatosan bôvül az elektronikus csatornák használata

Az OTP Csoport minden tagja ösztönzi ügyfeleit az elektronikus csator-

nák igénybe vételére, a banki ügyintézés kényelmének és gyorsaságá-oés gyorss

nak növelése érdekében, emellett az e-csatornák a környezet védelmét védévédelééédvörnyezet vé

is segítik. 

Az OTP Bankban az ügyfélérintkezések döntô hányada – több mint dyhányadyaaá ddá ntbböbbbbbb

90%-a – több éve elektronikus csatornákon történik, és folyamatosan  történé myam

bôvül a hozzáféréssel rendelkezô ügyfelek száma: 2008-ban 10%-kal szzzszá n 10

nôtt az OTP Direkt szerzôdések száma. A szlovák OTP Banka

Slovenskoban az internetes szolgáltatásokat használók köre 23%-kal 23%-

emelkedett.  
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6. A pénzügyi kultúra fejlesztése

Az újabb és újabb pénzügyi termékek egyre összetettebbé válásával folyama tosan 

nô a pénzpiacok bonyolultsága. Lehetséges-e a megfelelô termék kiválasztása 

az alapvetô pénzügyi ismeretek hiányában? Milyen ismereteket feltételezzünk 

ügyfeleink, potenciál is ügyfeleink részérôl? Ki felelôs a pénzügyi tájékozottság 

növeléséért?

Meggyôzôdésünk, hogy bármilyen körültekintô is 

tájékoztatásunk az egyes termékekre, termékcso-

portokra vonatkozóan, a megfelelô szintû meg-

értés szükségessé teszi a – gyakran hiányzó – 

alapvetô pénzügyi ismereteket.

Az OECD (Gazdasági Együttmûködési és Fejlesz-

tési Szervezet) felmérései felhívják a figyelmet 

a közép-kelet európai régió alacsony pénzügyi 

kultúrájára. Egy kutatás eredménye szerint pél-

dául a magyarok mindössze tizenhét százaléka 

érti az infláció fogalmát, a lakosság harmincnégy 

százaléka pedig nem tudna megélni megtakarí-

tásaiból. 

Az OTP Csoport kiemelten fontosnak tartja ügy-

felei és a társadalom szélesebb rétegei pénzügyi 

tájékozottságának fejlôdését. Társaságunk tö-

rekvése, hogy az adott társadalmi környezethez 

illeszkedô eszközöket alkalmazzuk a pénzügyi 

kultúra fejlesztése érdekében. Meggyôzôdésünk, 

hogy az alapvetô pénzügyi tájékozottság és kul-

túra megszerzésében az oktatási intézmények 

felelôssége elsôdleges, ugyanakkor több progra-

munk révén szerepet vállalunk a feladat megol-

dásában.

Bankó

A kéthavonta megjelenô színes ügyfélmagazin az OTP Csoport ered mé-

nyeirôl, termékeirôl, szolgáltatásairól és az ezekkel kapcsolatos inno-

vációk ról nyújt tájékoztatást.

A pénzügyi ismeretek növelése érdekében az 

OTP Alapkezelô és az OTP Garancia oldalain 

online szakszótárból nyerhetnek szakmai isme-

reteket ügyfeleink és az érdeklôdôk. 2009-ben 

az OTP Bank honlapján is elérhetôvé tesszük az 

alapvetô pénzügyi, gazdasági fogalmak magyará-

zatát, felhasználva az „1000 szó a pénzpiacról” 

címû könyv ismeretanyagát, melynek megjelené-

sét Bankunk is támogatta. 

Az OTP Banka Slovensko a Szlovák Közszolgálati 

Televízióval együttmûködve indította el a „Pénz” 

címû 15 perces, heti, szakmai mûsort, amely 

pénzügyi információkat nyújt, tanácsot ad, vala-

mint a pénzügyi világából származó érdekessé-

geket mutat be. A mûsor célja, hogy széleskörû 

tájékoztatást nyújtson a pénzügyek tudatos 

kezelésérôl. 

Magyarországon programjaink fókuszában a 

diákok  állnak. A fiókhálózat munkatársai láto-

gatják az iskolákat, pénzügyi ismereteket átadva; 

emellett kifejezetten a fiatalok pénzügyi 

és gazdasági kultúrájának fejlesztése céljából 

végzi tevékenységét a Bank által létrehozott 

és mûködtetett OTP Fáy András Alapítvány. 
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Takarékossági Világnap 

Az OTP Csoport évek óta elkötelezett támogatója a Takaré-

kossági Világnapnak, számos programunk célja, hogy ösz-

tönözzük a felelôs és takarékos pénzgazdálkodást. 

•  A horvát OTP Banka Hrvatska általános iskolás diákokat 

hívott meg bankfióki látogatásra, melynek keretében 

a dolgozók mutatták be a Bank mûködését. A megta-

karítások és a pénzügyek felelôs kezelésének fontosságá-

ról a fiókigazgatók tartottak érdekes elôadásokat. 

A látogatást követôen a gyerekek rajzban mutatták be 

élményeiket.

•  A montenegrói CKB a fiatalok megtakarításának ösztön-

zésére, betéti konstrukciójának népszerûsítésére fókuszált, 

ajándékokkal és kedvezményes feltételekkel vonzóvá téve 

a takarékoskodást.  

•  Hagyományosan a Takarékossági Világnapon adjuk át 

kiemelkedô teljesítményt nyújtó munkatársainknak a Fáy 

András díjat és az „OTP Bankért” díjat, amelyben 2008-ban 

összesen 82 munkatársunk részesült.

OTP Fáy András Alapítvány

Fáy András 1839-ben alapította a Pesti Hazai 

Elsô Takarékpénztár Egyesületet, melynek szel-

lemi hagyományait az OTP Bank örökségként 

vállal ja. A Bank 1992-ben hozta létre az OTP 

Fáy András Alapítványt, mely közhasznú szerve-

zetként, különbözô programjain keresztül, az ifjú-

ságnak nyújt segítséget a pénzügyi és gazdasági 

világ megértéséhez, illetve ismereteik fejleszté-

séhez. 

Könyvtárfejlesztési Program

A gazdasági szakképzés színvonalának emelé-

sére  a Bank immár harmadik éve tankönyveket, 

oktatási segédanyagokat adományoz középisko-

lák könyvtárainak fejlesztésére. A program kere-

tében eddig több mint 10 ezer diák jutott ingye-

nesen gazdasági szakirodalomhoz; 

15 ezer könyv, 100 számítógép és laptop átadá-

sa, valamint 760 db éves lapelôfizetés valósult 

meg, több mint 50 millió forint értékben. 

2008-ban már országosan hirdettük meg a prog-

ramot, amelyet kiterjesztettük a középfokú kép-

zést biztosító intézményekre is. A pályázaton 

közel 600 iskola vett részt, ebbôl 150 iskola 

pályázatát támogattuk. Az intézmények 140 ezer 

forint értékû könyvcsomagot választhattak 

mintegy  3000 szakkönyv közül. 

„ Nincs pénzünk a könyvtár fejlesztésére, könyvet csak különbözô maradványpénzekbôl tudunk venni, ami semmire sem 

elég. Ezek a könyvek az oktatás részét képezik iskolánkban, a nyelvtanároknak és ezáltal a tanulóknak is új lehetôséget 

nyújt a mindennapok során. A könyvlista, melybôl választhattunk nagyon bôséges volt, a közel 3000 könyv szinte min-

den igényünket kielégítette...” Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium és Középiskola, Dombóvár



A Z  O T P  C S O P O R T  É S  A  C S R 23

ALAPOK Program

Az elmúlt évek során – ALAPOK Program néven 

– egy önálló, speciális gazdasági, életvezetési és 

karrier ismereteket nyújtó képzést dolgoztunk ki 

középiskolás végzôs diákok számára, melynek 

pályázatát minden évben más-más megyére hir-

detjük meg. Az interaktív oktatás keretében a fia-

talok szituációs játékok formájában ismerkednek 

meg a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási alapfo-

galmakkal. Ezen túl a diákok olyan ismeretekkel 

gazdagodhatnak, melyek a jövôjük alakításához, 

karrierjükhöz nélkülözhetetlenek, ugyanakkor 

nem részei a középiskolai tantervnek. Többek 

között megismerik az alapvetô munkáltatói és 

munkavállalói jogokat, az önéletrajzírás fortélyait, 

felkészülnek az állásinterjúra. A két napos tréning 

az iskolákban zajlik, az oktatás személyi és tárgyi 

feltételeit, illetve a diákok ellátását az Alapítvány 

finanszírozza.

A képzés sikerét látva 2008-ban elôkészítettük 

az ALAPOK Program felnôttképzési tréningjét is. 

Ennek keretében 2009 tavaszától középiskolai 

pedagógusokat oktatunk, hogy saját iskolájuk-

ban  folyamatosan és minden diák számára átad-

hassák az életkezdéshez szükséges alapvetô 

pénzügyi és karrieralakítással kapcsolatos isme-

reteket. Az országos trénerképzés elindításával 

célunk, hogy minél több diák vehessen részt 

a programban. 

Diákújságíró pályázat 2008

A „Diákújságíró kerestetik!” pályázatunkra a 

diákok egy esszével és egy vállalkozóval, gazda-

sági szakemberrel készült interjúval nevezhettek 

be gazdaság, karrier, takarékosság témakörben. 

A pályázatra jelentkezôk közül öten kerültek kivá-

lasztásra, akikkel az Alapítvány egy tanévre szóló 

ösztöndíjszerzôdést kötött. A támogatáson túl – 

Magyarországon egyedülálló módon – a nyertes 

diákújságírók közremûködésével kerülnek cikkek, 

beszámolók az Alapítvány honlapjára. 

A diákújságírók társaiknak környezetük vállalko-

zásairól, gazdasági, illetve a helyi társadalmi élet 

történéseirôl, valamint fontos szemléletformáló 

kérdésekrôl tudósítanak. Meggyôzôdésünk, hogy 

ôk tudják legjobban a korosztály érdeklôdési 

körének megfelelô témákat bemutatni, illetve 

problémákat megfogalmazni.

Pénzügytörténeti Gyûjtemény

Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyûjte-

ménye a pénzintézet értékek megóvá-

sára tett törekvéseit szimbolizálja. 

A több mint negyven éve megkezdett 

gyûjtômunka eredményeként a Bank 

napjainkban már mintegy 30 ezer dara-

bos pénzintézeti dokumentum-anyaggal 

rendelkezik. A Bank kiemelt feladatának 

tekinti a gyûjteményben megtalálható és 

megtekinthetô darabok gyûjtését, doku-

mentálását, szak szerû ôrzését és kiállítá-

sát. Cím: V. kerület, Vigyázó Ferenc u. 6.
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7. Termékek és szolgáltatások

Mitôl válik felelôssé egy banki termék vagy szolgáltatás? Mi a bank feladata a 

gazdasági folyamatokban? Kinek kell viselnie és milyen arányban a felmerülô koc-

kázatokat? Milyen mértékben várható el az önkorlátozás, a versenytársaktól eltérô 

gyakorlat megvalósítása egy pénzügyi intézménytôl? 

Az ügyfelek igényeinek különbözôségét a szol-

gáltatási spektrum szélesítésével törekszünk 

kielégíteni. Termékskálánk országonként részben 

eltérô, az ügyféligények és lehetôségek miatt. 

Számos termékünk, illetve ajánlatunk ösztönzi:

–  a lakosság és a vállalkozások pénzügyi kultú-

rájának, tájékozottságának fejlôdését (pl. fia-

talok banki szolgáltatásokhoz való hozzáféré-

sének megteremtése; megtakarítási csomagok; 

öngon doskodás különbözô lehetôségeinek 

biztosítása);

–  a környezettudatosság fejlôdését (energiahaté-

konyságot segítô felújítási hitelek; klímaválto-

zási alap, elektronikus számlakivonat); illetve

–  az állami és európai uniós támogatások 

kihasználását. 

Termékeink kialakítása során nap, mint nap 

szembesülünk ezekkel, és még számos további  

kérdéssel. A kérdések feltevése azonban jóval 

egyszerûbb, mint a feladat megoldása, hiszen 

mást várnak el részvényeseink, mást tesz szük-

ségessé az eredményes mûködés, mint amit 

például a szabályozói környezet kívánatosnak 

tartana, de eltérôek a betétes és a hitelt igénylô 

ügyfelek igényei is. Az érdekek összhangjának 

megteremtése állandó kihívást jelent társasá-

gunk és munkatársaink számára. 

–  A bizalom mellett a stabilitás az a meghatá-

rozó érték, amely miatt ügyfeleink az OTP 

Csoportot választják. A stabilitás megôrzése 

érdekében vállalatcsoportunk konzervatív 

kockázatvállalási politikát alkalmaz. 

–  Valamennyi termékünk kialakítása és értékesí-

tése során kötelezô érvénnyel alkalmazzuk az 

Etikai Kódex elôírásait, folyamatosan figyelem-

mel kísérjük a társadalmi és gazdasági környe-

zet változását, adottságait, rendszeres a szak-

területek közötti információáramlás. 

–  Termékeink egy része kifejezetten egy-egy 

társadalmi csoport pénzügyi szükségleteinek 

kiszolgálását célozza. 

Virtuális bankkártya

A virtuális MasterCard bankkártya és a hozzá kapcsolódó Web Kártya Számla az internetes vásárlások 

biztonságát teremti meg. A számlán nem szükséges pénzt tartani, elegendô kizárólag az internetes 

vásárlások elôtt, a megfelelô összeggel feltölteni. A Web Kártya fizikailag nem létezik, így nem kerülhet 

illetéktelen kezekbe.
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Lakossági termékek

Az OTP Csoport kiemelt figyelemmel kíséri – 

a jövô generációját – a fiatalokat, ezért folyama-

tosan bôvíti a számukra és igényeikhez illeszke-

dô konstrukciókat. Továbbra is elérhetôek az 

OTP Bank, illetve a leánybankok korábban beve-

zetett termékei, amelyek kedvezményes számla-

vezetést, megtakarítási lehetôségeket kínálnak 

a fiatalok számára. 

A CKB a gyermekek részére történô megtakarí-

táshoz nyújt speciális terméket, az OTP Banka 

Hrvatska és a DSK Bank emellett a diákoknak, 

illetve a fiataloknak is kínál szolgáltatáscsoma-

gokat. Az egyetemi hallgatók számára biztosít 

kezdeményes számlákat az OTP Bank Romania. 

A 2008-as fejlesztések az OTP Bankban 

elsôsorban a megtakarítást ösztönzik:

–  díjmentes átutalás az OTP Banknál vezetett 

számláról a Start-betétszámlára (babakötvény); 

–  szintén díjmentes a Junior számlákra történô 

havi egyszeri utalás, emellett a Junior szám-

labirtokosoknak már minimális összeg lekö-

tésére is lehetôségük van, amellyel a fiatalok 

önálló megtakarítását, pénzügyi tudatosságát 

kívánjuk ösztönözni; 

–  2008-ban hoztuk létre az Osztálypénz számlát, 

az általános és középiskolai osztályok megta-

karításának elhelyezésére. A számla könnyen 

kezelhetô, kedvezményes lehetôséget biztosít 

az osztálypénz gyûjtésére és felhasználására. 

–  Bôvítettük a gyámhatósági betéti konst-

rukciókat hat hónapos kedvezô lekötési 

lehetôséggel, illetve 2009 év elejétôl kétéves 

és lakáselôtakarékossági számlához kapcsolt 

konstrukció is ügyfeleink rendelkezésre áll.

A fiatalok mellett idôskorú ügyfeleinket is meg-

különböztetett figyelemben részesítjük. Az OTP 

Bank Romania, a montenegrói CKB, a horvát 

OTP Banka Hrvatska és a bolgár DSK nyugdíjas 

ügyfelei számára egyaránt elérhetôek kedvez-

ményes számlacsomagok, konstrukciók. Az OTP 

Életjáradék Zrt. megújította Életjáradék Program-

ját, annak érdekében, hogy annak feltételei szo-

rosabban illeszkedjenek az ügyfelek igényeihez. 

Idôskorú ügyfeleink számára kiemelten fontos, 

hogy megtakarításukról, pénzükrôl megnyugta-

tóan és saját akaratuk szerint döntsenek. A ma-

gyarországi OTP Bank 60 év feletti ügyfelei ré-

szére ezért díjmentessé tettük az elhalálozás 

esetére szóló rendelkezést, amely egyszerûsített 

hagyatéki eljárást tesz lehetôvé. 

Speciális lakossági hiteltermékek jellemzôi (OTP Bank, 2008. december 31.)

Fiatalok fészekrakó lakáshitele
(állami kezességvállalás)

Otthonteremtô állami 
támogatás fi ataloknak

Lakásépítési kedvezméy
(megelôlegezettel együtt)

Közalkalmazotti/fészekrakó személyi 
kölcsön

Köztisztviselôk, közalkalmazottak, 
fegyveres testületek és igazságügyi 

dolgozók lakáshitele 
(állami kezességvállalással)

Akadálymentesítési támogatás
(mozgáskorlátozottaknak)

Junior személyi kölcsön

db

millió Ft

  Ügyfelek száma (db)     folyósított összeg (millió Ft)

37 642

6 845

4 812

9 972

40

9 490

1 571

168

4 997

6 030

65

18 437

375

1 935

0 10 20 30 40
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Az állami támogatással összekapcsolt konst-

rukciók jelentôsen különböznek a Bankcsoport 

tagjainál, az adott ország támogatásainak függ-

vényében. Az OTP Csoport minden tagvállalata 

törekszik azonban arra, hogy ügyfelei számára 

elérhetôvé tegye a kedvezményes konstrukció-

kat. Magyarországon, lakossági ügyfeleink ré -

szére a korábbi évhez hasonlóan elérhetôek:

–  az állami támogatáshoz kapcsolódó lakáshoz 

jutást, korszerûsítést támogató hitelek; 

–  a közalkalmazottak, ügyészek, bírák, igazság-

ügyi alkalmazottak számára nyújtott kedvez-

mények;

Magyarországon az OTP Bank csatlakozott elsôként a SEPA-hoz

2008. január 28-án indult az Egységes Euró Pénzforgalmi Övezet (SEPA) átutalási szolgáltatása, amelynek keretében 

az EU-tagállamok és további négy európai ország területén fokozatosan elérhetôvé válik az egységes euró-átutalási 

szolgáltatása. A SEPA létrehozásának célja, hogy egyszerûbbek, kényelmesebbek és olcsóbbak legyenek a pénzfor-

galmi szolgáltatások. A SEPA megvalósulásával az euróövezetben megszûnik a különbség az országhatárokon belüli 

és azokon átnyúló fizetések között. 

Az OTP Bank kiemelt fontosságúnak tekintette a csatlakozást a SEPA-hoz, így 2008. január 28-tól Magyarországon 

elsôként biztosítja kedvezôbb feltételek mellett a SEPA utalások lehetôségét. 

–  államilag támogatott akadálymentesítési támo-

gatás mozgáskorlátozottak részére;

–  az öngondoskodás eszközei – önkéntes- és 

magán-nyugdíjpénztári; egészségpénztári meg-

takarítások; nyugdíj-elôtakarékossági számla. 

A kedvezmények lakossági hitelek igénybevéte-

le – a hitelezési tevékenység általános mérsék-

lésével összhangban – csökkent az elôzô évhez 

képest. 

Vállalati, önkormányzati termékek

A korábbi évek termékei mellett 2008-ban, 

az OTP Bank új számlacsomagot hozott létre a 

mezôgazdasági kisvállalkozók és ôstermelôk szá-

mára, illetve a non-profit szervezetek számára.

Továbbra is csoportszinten segítjük a vállalkozá-

sokat, önkormányzatokat az állami támogatás, 

illetve az európai uniós források igénybevétel-

ében, amellyel a vállalkozói szektor széles köre 

juthat kedvezményes finanszírozáshoz saját for-

rású, illetve refinanszírozott hitelprogramok kere-

tében. A konstrukciók különbözôek, de a hitelcé-

lok jellemzôen azonosak, hiszen a megoldandó 

feladatok régiós szinten hasonlóak (pl. csatorná-

zás). Az OTP Bank esetében:

–  az OTP Új Magyarország Beruházási Hitel 

az Új Magyarország Mikrohitel Programhoz 

kapcsolódik;

–  a Széchenyi kártya állami támogatást, 

és kezességvállalást biztosít;

–  a Vállalkozói lakásépítési hitelhez az állam 

kamattámogatást biztosít;

–  az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési 

Hitelprogram kiegészítô forrást nyújt 
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elsôsorban az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-

ram pályázataihoz kapcsolódóan;

–  az Új Magyarország KKV hitel kifejezetten 

a mikro-, kis- és középvállalkozásokat segíti;

–  a mezôgazdaságot, agrártermelést három prog-

ram – az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitel-

program, az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz 

Hitelprogram és az Új Magyarország Gabona 

Forgóeszköz Hitelprogram – támogatja.  

A JEREMIE Európai Uniós program keretében 

2008-ra tervezett kedvezményes források bizto-

sítása 2009 év elejétôl valósul meg, a kapcsoló-

dó állami konstrukció idôbeli késése miatt. 

Az OTP Bank európai uniós hitelei mindig egy-

egy konkrét pályázati kiíráshoz kapcsolódnak, 

igazodva a pályázat feltételeihez. A hitelkonstruk-

ciók között megtalálható:

–  pályázatírást finanszírozó hitel;

–  saját forrást kiváltó, kiegészítô hitel;

–  támogatások megelôlegezésére szolgáló

forgóeszköz1 hitel;

–  bankgarancia. 

Bankunk hagyományosan vezetô piaci szere-

pet tölt be az önkormányzati szektorban. Az OTP 

Bank társadalmi szerepvállalását érintô tevékeny-

ségek az önkormányzati körben szerteágazóak és 

sokoldalúak. A helyi közigazgatás céljainak meg-

valósulását különbözô konstrukciók keretében 

segítjük:

–  A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 

Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram – a 

korábbi évekhez hasonlóan – a környezetvé-

delem, a város- és település rehabilitáció, 

a közoktatás, a kultúra és sport, az egészség-

ügyi szolgáltatások fejlesztése, az informatikai 

közmûfejlesztési beruházások segítése és a 

pályázati támogatások önrészének biztosítása 

területén nyújt támogatást. 

–  A szennyvíztisztítás, a csatornázás, az energia-

racionalizálás, illetve az önkormányzati lakás-

építés külön konstrukcióban is támogatott cél.

1   Azok a vál lalkozás mérlegében szereplô eszközök, melyek jel lemzôen a mindennapi tevékenységet szolgálják, és várhatóan egy évnél rövidebb ideig maradnak 

az adott formában a vál lalkozás eszközei között.

Speciális vállalati/önkormányzati hiteltermékek jellemzôi (OTP Bank, 2008. december 31.)

Egyházi kárpótlás

Egészségügy

Az idôjárás okozta károk 
kezelése (pl. aszálykár, árvíz)

Önkormányzati lakásépítés 
fi nanszírozása

Energiahatékonyság 
energiaracionalizálás növelése

Csatornázás, szennyvíztisztítás

Sikeres Magyarország 
Vállalkozói hitelprogram

Sikeres Magyarországért 
Önkormányzati hitelprogram
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db
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  Ügyfelek száma (db)    Aktuális hitelállomány (millió Ft)
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60 896
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21
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490

407

873

59
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Speciális vállalati és önkormányzati ügyfelek jellemzôi (OTP Bank, 2008. december 31.)

Civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok

Egyházak

Egészségügyi intézmények

Oktatási intézmények

Kisebbségi önkormányzatok

Önkormányzatok

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 db

 Ügyfelek száma

Társasházak és lakásszövetkezetek

Az OTP Bank stratégiájában a társasházak és lakásszövetkezetek hagyományosan kiemelt fontossággal bírnak. Több, 

kifejezetten a társasházak igényeihez illeszkedô számlacsomagunk van, és speciálisan az alacsonyabb jövedelmû 

házak részére alakítottuk ki a TAKAROS számlacsomagot. 

A társasházak megtakarítási szokásaihoz és pénzfelvételi igényeihez illeszkedve két betéti konstrukciót hoztunk létre. 

Figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelô hitelkonstrukciókat nyújtsunk a felújításokhoz, energia megtakarítást célzó 

beruházásokhoz, illetve lehetôséget biztosítsunk az állami támogatás maximális kihasználására. A helyi önkormány-

zatok bevonásával gondoskodunk arról, hogy a pályázati lehetôségekrôl a lakóközösségek rendszeresen tájékoztatást 

kapjanak. A programokról honlapunk ad bôvebb tájékoztatót. 

A speciális termékek igénybevétele a gazdasági 

környezet alakulását követi: az elôzô évhez ké-

pest nôtt az Új Magyarország Programhoz kap-

csolódó hitelek száma és állománya, az energia-

hatékonyságot és energiaracionalizálást szolgáló 

hitelek felvétele is emelkedett, más területeken 

azonban kismértékû visszaesés történt. Az OTP 

Bank speciális vállalati és önkormányzati ügyfe-

leinek száma 2008-ban kismértékben csökkent 

az elôzô évhez képest. Magyarország mellett 

az OTP Bank Romania is fontos partnere a civil  

szervezeteknek, a társaságnak 143 non-profit 

szervezet ügyfele; a montenegrói CKB és az uk-

rán CJSC ügyfelei között a mikro- és kisvállalatok 

játszanak jelentôs szerepet. Bulgária önkormány-

zatainak mintegy 1/3-a ügyfele a DSK Banknak. 

Folyamatosan vizsgáljuk a környezetvédelmi pro-

jektek, környezetvédelmi célú termékek kialakítá-

sának lehetôségét. A pénzügyi/gazdasági válság 

következményeként a források nagymértékben 

szûkültek, ami termékfejlesztési terveinkre is ha-

tással van, ugyanakkor kedvezôbb piaci helyzet-

ben a külföldi leánybankok bevonásával folytatni 

kívánjuk például a szén-dioxid kibocsátás keres-

kedelembe való bekapcsolódás elôkészítését. 

Az OTP Csoport energetikai portfóliójában meg-

újuló energiatermeléssel foglalkozó projektek 

is találhatóak. Ezek adják az energetikai pro-

jektek mintegy egyharmadát, bár értéküket te-

kintve részarányuk ennél alacsonyabb. Az OTP 

Bank közremûködésével valósult meg a Pécsi 

846
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61

1 000

2 438

2 143
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Hôerômû egyik blokkjának átalakítása, amely je-

lenleg biomasszával üzemel, a hôerômû to vábbi  

bôvítést tervez a megújuló energiaforrások alkal-

mazása terén. A Rábán kis vízi erômû valósult 

meg bankunk finanszírozásával. Emellett három 

bioüzemanyag elôállítását végzô üzem forrás-

igényét biztosította bankunk Magyarorszá gon és 

Szlovákiában. A három üzem a régió  szinte teljes 

bioüzemanyag igényét ellátja. A portfóliónkban 

található Mátrai Erômû egyik blokkjának korsze-

rûsítése és bôvítése során, szén-dioxid elnyelô 

technológia kerül alkalmazásra. 

Az OTP Bank nyitott a megújuló energiatermelô 

projektek finanszírozása iránt, folyamatosan je-

len tôs számú és értékû projekt elbírása tör té nik. 

Az OTP Csoport több tagja partner az energia-

ha tékonyságot fokozó beruházások megva lósí-

tá sá ban. 

Speciális pénzügyi termékek 
és kapcsolódó szolgáltatások

Az OTP Alapkezelô amellett, hogy termékei ki-

alakítását és tevékenységét magas, a törvényi 

elôírásokat meghaladó szakmai és etikai normák 

szerint végzi, 2008 elején elindította az OTP 

Klímaváltozás 130/30 Alapot. Az alap célja, hogy 

azon vállalatok részvényeibe nyújtson befekteté-

si lehetôséget, amelyek a klímaváltozás hatását 

csökkenteni kívánó irányelvek, jogi szabályozá-

sok és gazdaságpolitikai változások nyertesei le-

hetnek, mert tevékenységük középpontjában a 

fenntartható fejlôdés áll. 

A Merkantil Csoport a mozgássérültek mobilitá-

sát  segíti az állami kibocsátású mozgáskorláto-

zott utalványok elfogadásával. 2008-ban mintegy 

500 ügyfelünk jutott így autóhoz. 

A környezetvédelem elveit minden tekintetben   

szem elôtt tartjuk az OTP Ingatlan közremûkö-

désével megvalósuló épületek esetében. 

Épületeink környezetbarát építôanyagok fel-

hasz  nálásával épülnek. Megvizsgáljuk a meg-

újuló energiaforrásokon alapuló energiaellátás 

lehetôségét; épületeinket hosszú távra (mini-

mum 80 évre) tervezzük, építjük, ami megköve-

teli a tartós, idôtálló anyagok alkalmazását. A ter-

vezés során szem elôtt tartjuk, hogy az épületek 

mérsékelt energiafelhasználással megvalósítha-

tók és fenntarthatók legyenek. A beszerzés során 

elônyben részesítjük a helyi építôanyagokat. 

A kivitelezés során az újrahasznosítást is elôtérbe 

helyezzük: többek között az építkezés során 

keletkezô betontörmeléket elkülönítve gyûjtjük, 

és azt feltöltéseknél hasznosítjuk; törekszünk az 

újrahasznosított építôanyagok használatára, pél-

dául a fahulladék felhasználásával készült építési 

anyagok alkalmazásával. Épületeink nem bocsá-

tanak ki káros anyagokat a megvalósítás és a 

használat során. A veszélyes anyagokat kiváltjuk. 

A magas környezetvédelmi, minôségi és bizton-

sági színvonal megvalósítását segíti és garantálja 

az integrált irányítási rendszer alkalmazása. 
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Az OTP HP közremûködésével kidolgozott pályázatok regionális megoszlása

 Dél-Dunántúl 

 Észak-Alföld  

 Közép-Dunántúl  

 Közép-Magyarország  

 Nyugat-Dunántúl

 Budapest  

 Dél-Alföld   

 Észak-Magyarország  

A magyarországi OTP Hungaro-Projekt Kft., 

a romániai OTP Consulting Romania, illetve a 

bolgár DSK Bul-Project társaságok tanácsadói te-

vékenységükkel és szolgáltatásaikkal elsôsorban 

az európai uniós források megszerzését és ha-

tékony felhasználását segítik elô vállalati és 

önkormányzati ügyfelek körében. Magyarorszá-

gon az OTP Hungaro-Projekt 123 db projektben  

vett részt 2008-ban, amelyek 37%-a önkormány-

zati volt. A projektek összesen 35 milliárd Ft 

értékûek voltak, a pályázott támogatás mértéke 

meghaladta a 17 milliárd Ft-ot. A projektek mint-

egy 60%-a már támogatást nyert, míg továb -

bi több mint 10%-a sikeresen túljutott az elsô 

fordulón, 16% a pozitív hatósági döntésre vár. 

A cég válla lati ügyfelei körében a sikeresség ará-

nya 94%-os volt. 

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. 2008-ban 

önkormányzati ügyfelei részére 14 db európai 

uniós támogatású környezetvédelmi projektet 

készített elô a szennyvízkezelés és -elvezetés, 

a csapadékvíz-elvezetés, az ivóvízminôség 

javítása,  a szilárd hulladék kezelése, valamint 

a természetvédelem területén. A projektek teljes 

költségvetése mintegy 14,5 milliárd Ft.

Filmgyártás támogatása

A korábbi évekhez hason lóan 2008-ban is hozzájárultunk a magyarországi filmgyártáshoz. 

A filmgyártást támogató vállalkozások adókedvezményt vehetnek igénybe; speciális konst-

rukció keretében a Bank a támogatás összegét meghitelezi. 

2008-ban összesen 43 film elkészítéséhez nyújtottunk anyagi segítséget. A filmek között 

szerepelnek felnôtteknek szóló rajzfilmek (Macskafogó II., Pinkó), vígjátékok (Casting), de 

a legnagyobb részük – mintegy 80%-uk – dokumentumfilm.
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8.  A gazdasági válság hatása 
az OTP Csoport CSR tevékenységére

A hitelpiaci válságból induló, 2008 ôszén súlyosbodó pénzügyi, i l letve gazdasági 

válság az OTP Csoport tevékenységére is hat. A Bankcsoport konzervatív kockázat-

kezelési magatartása stabil hátteret ad a pénzügyi egyensúly és a likviditás meg-

ôrzésére, ugyanakkor a válság számos területen azonnali reakciót kívánt és kíván 

azóta is folyamatosan. 

2  Azonnali f izetôképesség.

3  Az az érték, amit a bank az ingatlan értékeként elfogad.

A stabilitás fenntartása érdekében:

–  változtattunk termékkínálatunkon, 

–  szigorítottunk kockázatkezelésünkön és 

–  szélesebb körû, aktív kommunikációt folyta-

tunk ügyfeleink, befektetôink felé,

–  beruházási költségeinket a minimálisra csök-

kentjük; 

–  betéteseink védelmén túl 

8.1.  Tájékoztatás és 
hiteles információnyújtás

A Bankcsoport tagvállalatainak vezetôi számos  

esetben jelentôs és elismert társadalmi szere p-

lôk, véleményformálók. 

A rendszeres tájékoztatásban a Bank vezetôi ját-

szanak kiemelkedô szerepet. A Bank folyamato-

san tájékoztat a hitelintézetet és ügyfeleit érintô 

legfontosabb eseményekrôl. 

A médiakommunikáció erôsítése mellett egyéb 

csatornákat is fokozottan alkalmazunk a részletes 

és személyre szabott tájékoztatás érdekében. 

A befektetôi tájékoztatás továbbra is a kommu-

niká ció egyik prioritása. A kapcsolattartás, tájé-

 koztatás a szokásos fórumokon történik, 

ugyanakkor változik a tájékoztatás fókusza, rész-

letessége bôvül. A válság hatására a befektetôi 

érdeklôdés középpontjába került a likviditási 

helyzet2, devizahitel állomány, a jelzáloghitelek 

esetében a hitel/hitelbiztosítéki érték arány3, a 

külsô forrás bevonásának lehetôsége, a Bankcso-

port tôkehelyzete, a hitelminôség és az ezekben 

bekövetkezô változások. A befektetôk informá-

cióigényét, közvetlen tájékoztatással kapcsolatos 

elvárásait maximálisan törekszünk kiszolgálni, 

hiszen bizalmuk a Bankcsoport jövôje és stabili-

tása szempontjából meghatározó. 

–  célunk, hogy adósainkat segítsük és meg-

védjük a fizetésképtelenségtôl, a hitelek 

bedôlésétôl. 

Ügyfeleinken és befektetôinken túl kiemelt 

felelôsségünk van munkatársaink iránt, hi-

szen a munkahelyek megôrzése munkavállaló-

ink számára a létbiztonság egyik legfontosabb 

tényezôjévé vált. 
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A pénzügyi válság eredményeként jelentôsen 

megnôtt azon kisbefektetôk száma, akiket a 

jelentôs mértékben visszaesô részvényárfolya-

mok csábítottak tôzsdézésre. Bár a Bank tulaj-

donosi szerkezetében a hazai kisrészvényesek 

szerepe nem meghatározó, megfelelô tájékoz-

tatásuk kiemelt felelôsségünk. A honlapon  ter-

mészetesen a kisrészvényesek számára is 

elérhetôek a tôzsdei idôközi vezetôségi beszá-

mo lók, a kapcsolódó prezentációk, a Bank Elem-

zé si Központjának elemzései, illetve közvetlenül  

is kapcsolatba léphetnek a Bankkal. Emellett 

Dr. Urbán László is részt vett és tájékoztatta az 

érdeklôdô kisbefektetôket a Portfolio.hu által 

rendezett Tôzsdenapon az OTP Bank helyzetérôl. 

2009-ben további tájékoztatást tervezünk hazai 

kisbefektetô részvényeseink számára. 

Ügyfeleink számára a call-center, illetve a fiókhá-

lózat ügyintézôi nyújtanak személyes tájékozta-

tást. A pontos és megbízható információnyújtás 

érdekében munkatársainkat folyamatosan in-

formáljuk és képezzük mind a Bank egészének 

helyzetérôl, mind pedig a bajba jutott ügyfelek 

számára elérhetô megoldásokról, felkészítjük 

ôket az ügyfelek részérôl érkezô kérdések és igé-

nyek szakszerû megválaszolására, illetve kiszol-

gálására. Törekvéseink sikerességét látszik vissza-

igazolni, hogy a válság kirobbanásakor jelentkezô 

megnövekedett ügyfél megkeresés két-három 

hét alatt lezajlott és ügyfeleink körében nem 

következett be érzékelhetô betétkivonás.

Nyugdíjpénztári megtakarítások vesztesége

A válság a nyugdíjpénztárakban elhelyezett megtakarításokat is kedvezôtlenül érintette, árfolyamveszte-

ségek, negatív hozamok keletkeztek. Az OTP Nyugdíjpénztárak hírlevélben és a fiókhálózat ügyintézôin 

keresztül folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit a kedvezôtlen helyzetrôl és annak okairól. 

A tájékoztatásában kiemelkedô szerepe van az évente kiküldésre kerülô számlaértesítôknek, amelyen 

ügyfeleink megtakarításaik alakulásáról kapnak információt. A 2008-as év negatív hozamai megrémít-

hetik a pénztártagokat, ezért átfogóan tájékoztatjuk ügyfeleinket a válság megtakarításokra gyakorolt 

hatásairól, a pénzpiaci összefüggésekrôl, illetve javaslatot adunk arra, hogy hogyan kerülhetik el a 

veszteségek realizálását. 

A számlaértesítôkben megküldött részletes tájékoztató mellett honlapunkon is elérhetôek az informá-

ciók,  illetve a média csatornáit is felhasználjuk. A Stabilitás Pénztárszövetség meghatározó tagjaiként 

a Szövetség tájékoztató programjaiban is aktív szerepet vállalunk. 
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8.2 A szervezeti mûködés változása

Multinacionális vállalatként a Banknak idôrôl 

idôre újra kell gondolnia mûködését a változó 

piaci és gazdasági körülményeknek megfelelôen. 

Bár a válság nem tette szükségessé a szervezeti  

változást, a mûködés elveinek módosítását, a 

mûködés rendjének módosítása elengedhetetlen. 

A mûködés változásának alapelvei a stabilitás 

megtartása érdekében:

– kockázat mérséklése;

– biztonság;

– gyors reakció;

– pontos helyzetelemzés;

– költségcsökkentés.

A hirtelen és nem várt változások a menedzs-

ment    részérôl gyakoribb döntéshozatalt, a fo lya-

matok szorosabb felügyeletét igénylik. 

A leány vállalatokkal kapcsolatban a döntések 

köz pon tosítottabbakká váltak, és erôsödött 

a személyes vezetôi felelôsség, a biztonság, 

a gyors és helyes döntések meghozatalának 

fokozása érdekében. 

A fokozott elôvigyázatosságot a tervezés eseté-

ben a több forgatókönyv felvázolása, illetve a 

belsô kontroll erôsítése, a gyakori felülvizsgálat 

jelenti. 

Az üzleti területet támogató funkciók szerepe  

a válság hatására erôsödik, a növekedéssel 

szemben a stabilitás, biztonság fenntartása 

került elôtérbe. Elsôsorban a kockázatkezelés, 

a compliance, kontrolling és a biztonság szere-

pe nô. Meggyôzôdésünk, hogy ezen területek 

fejlôdése a vállalatcsoport jövôje szempontjá-

ból a válság elmúltát követôen is pozitívumot 

jelent, hiszen számos kockázat és veszély 

felismerhetôvé, elkerülhetôvé válik. 

A kedvezôtlen gazdasági környezetben természe-

tes, hogy a mûködési költségek csökkentésére  

törekszünk elhalasztva mindazon beruházá-

sokat – ingatlan, berendezés, IT eszközök és 

szoftverek  – amelyek bár hozzájárulnának a szol-

gáltatási színvonal, a munkavégzési körülmények 

fejlesztéséhez, nem szükségszerûek. 

8.3 Termékstruktúra változása

Termékkínálatunkat és értékesítési céljainkat 

a betétgyûjtés, a megtakarítások ösztönzése 

határozza meg.

Forrásgyûjtés

A banki tevékenység alapját képezô betétgyûjtés 

a pénzügyi válság egyik következményeként – 

bankközi4 forrásbevonás és a nemzetközi köt-

vénypiacokról történô forrásbevonás nehézségei 

miatt – felértékelôdött. A betétgyûjtés kiemelt 

üzleti cél lett mind a termékfejlesztés, mind az 

értékesítés terén. 

Betéteseink és betéteink biztonságának garanciá-

ja a Bank felelôs kihelyezési politikája.

4  Bankközi piac: Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

A betétgyûjtés mellett a Bankcsoport számotte-

vô forrása származik befektetési jellegû termé-

kekbôl. A jelenlegi gazdasági környezetben 

felelôsségünk, hogy termékkínálatunkban az 

alacsony kockázatú termékek körét bôvítsük, 

továbbra is illeszkedve a lakosság és a vállalati, 

illetve önkormányzati szféra eltérô igényeihez. 

Betéteinket maximális fedezettel tervezzük, így 

a jelentéskészítés ideje alatt már elérhetô az a 

betétkonstrukció, amely alternatív energiafor rá-

sok  hasznosításában érdekelt vállalatok részvé-

nyeibe fektet. 
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Hitelesek védelme

A gazdasági válság lakossági és vállalati ügyfeleink 

számára egyaránt megnehezítheti felvett hiteleik 

visszafi zetését. Az OTP Csoporton belül a régiós 

devizák gyengülése több országban plusz terhet 

ró ügyfeleinkre. Ügyfeleink és bankunk érdekeit is 

szem elôtt tartva többféle hitelvédelmi programot 

dolgoztunk/dolgozunk ki és alkalmazunk. 

Lakossági ügyfeleink számára minden leányban-

kunk esetében – a törvényi elôírásokon túlmuta-

tóan – egyéni tárgyalások alapján is lehetôséget 

adunk a hitelek futamidejének meghosszabbí-

tására, a törlesztés ideiglenes felfüggesztésére, 

illetve a devizahitelek átváltására. 

Az OTP Bank Magyarországon statisztikai mód-

szerrel alátámasztott hitelvédelmi program 

kiala kításán is dolgozik, amelynek segítségé-

vel kiszûrhetôvé válnak azon lakossági ügyfelek,  

akiket a válság kedvezôtlenebbül érint, és 

így számukra a hitel visszafizetése nagyobb 

valószínûséggel okoz problémát. 

Vállalati ügyfeleink számára is több lehetôséget 

biztosítunk a fizetési nehézségek áthidalására.  

Magyarországon mikro- és kisvállalati ügyfele-

ink számára 2009 elején dolgozunk ki tartozás-

rendezô konstrukciót. Amennyiben az állam 

részérôl a feltételek adottá válnak, úgy ezt a 

lehetôséget a Széchenyi-kártyára is kiterjesztjük. 

Nagyvállalati, önkormányzati ügyfeleink esetében 

egyéni konstrukciókat dolgozunk ki a problémák 

megoldására.

Sajnos eddigi tapasztalataink szerint ügyfeleink  

csak akkor fordulnak a Bankhoz, amikor már 

jelentôs fi zetési hátralékot halmoztak fel. A hitel-

törlesztési problémával küzdô lakossági ügyfele-

inket a jövôben még aktívabban arra ösztönözzük, 

hogy még a hátralék felhalmozása elôtt vegyék 

fel a kapcsolatot bankunkkal a kölcsönösen  elfo-

gadható megoldás megtalálása érdekében. 

Munkatársainkat oktatással készítettük fel a hitel-

védelmi programok alkalmazására. A hitelvédel-

mi programokról 2009-ben rövid tájékoztató 

anyagot tervezünk kiadni, amely áttekintést nyújt 

a megoldásokról. 

A gazdasági folyamatok fenntartása, a fejlôdés 

szempontjából is elsôdleges, hogy a hitelezési 

aktivitásunkat fenntartsuk és – a rendkívül ma-

gas kockázattal járó területek és szegmensek ki-

vételével – továbbra is ügyfeleink rendelkezésé-

re álljunk.

A megnövekedett kockázatok miatt ugyanakkor 

úgy bankunk, mint a betétesek, illetve a hite-

lesek érdekeinek védelme megkívánja, hogy 

a hitelfelvétel lehetôségeit és a hitelbírálatot 

szigorítsuk. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben, a szûkülô 

forrásbevonási lehetôségek miatt a gyakran 

állami, európai uniós refinanszírozott5 hitelek 

kiemelt jelentôséggel bírnak, amelyek a források 

bôvítésével lehetôvé teszik a gazdasági folya-

matok élénkülését. A refinanszírozó az esetek 

A jenhitel

A forint árfolyamának zuhanása miatt az egyes jenben felvett hitelek 

fedezete 2008 végén egyes esetekben már nem volt elegendô a hitel 

biztosításra. A hitelszerzôdés feltételei szerint a Bank ezért elôtör-

lesztésre vagy pótfedezet bevonására kötelezheti az adósokat. 

December elején levélben tájékoztattuk ügyfeleinket a fede zettségi 

szint* jelentôs csökkenésérôl, ugyanakkor azt is jeleztük, hogy a jelen-

legi körülményeket figyelembe véve a Bank úgy döntött, hogy nem 

érvényesítjük a pótfedezet bevonását, illetve az elôtörlesztési kötele-

zettséget. 

Ügyfeleinket tájékoztattuk arról is, hogy több lehetôség áll rendelkezé-

sükre az esetleges fizetési problémák megoldására. 

* A hitelösszeg és a hitelbiztosítéki érték egymáshoz viszonyított aránya. 5  Refinanszírozott hitel esetén a bank nem saját forrását 

helyezi ki , hanem valamely más pénzügyi intézménytôl 

kapott forrást továbbít .    
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többségében megszabja a hitelcélokat, ezzel ori-

entálva a gazdaságélénkítés irányát, ezért a régió 

különbözô országaiban eltérés van a támogatott 

és refinanszírozott hitelek között. A fejlesztési 

bankok mellett más kereskedelmi bankokkal is 

együttmûködések kialakítására törekszünk. 

8.4 Munkatársaink

Lombard hitel

A nagyobb vagyonnal rendelkezô cégtulajdonosok számára lehetôséget biztosítunk a saját megtakarí-

tások felhasználására a vállalati hitel fedezeteként, így nem szükséges a megtakarítások értékesítése 

a vállalati célok eléréséhez. 

programot indítunk, mely az ügyfélkezelés-

ben tevékenykedô munkatársak szakmai és 

kommuni kációs felkészítését célozza.

Az erôforrás gazdálkodás hosszú távon is meg-

felelô keretek között tartása érdekében – az 

üzleti aktivitás jelentôs visszaesése miatt – 

2009-ben elkerülhetetlen lesz a munkatársak 

létszámának csökkentése.

A Bank felelôs munkaadóként a feladatok 

ellátásához szükséges kapacitásigény folyama-

tos monitorozásával és alternatív foglalkoztatá-

si lehetôségek - erôforrások átcsoportosítása, 

részmunkaidôs foglalkoztatás stb. – a leépítés 

humánus kezelésére törekszik.

Az OTP Csoport törekszik a refinanszírozott 

források felkutatására és bevonására, valamint 

az állami és Európai Uniós programokhoz való 

csatlakozásra. 

A gazdasági válság munkatársainkra is jelentôs 

hatást gyakorol. 

A munkavégzés során fokozott terhelést jelen-

tenek a gyakori változások, a bizonytalanság. 

Az ügyfél tájékoztatásban és kommunikációban  

ügyfélszolgálati munkatársaink szerepe elsôdle-

ges, a mindig naprakész információszolgáltatás 

azonban folyamatos felkészülést igényel. 

A megnövekedett tájékoztatási igény, a gyakran 

a gazdaság és a Bank átfogó helyzetére vonatko-

zó kérdések szélesebb körû tudást igényelnek. 

Munkatársaink számára az ügyfél-tájékoz tatás 

háttér-információit megfelelô idôben biztosítjuk  

és a kompetenciák fejlesztésére is hang-

súlyt helyezünk. Tudjuk, hogy munkatársaink 

megnövekedett stresszhelyzetben dolgoznak, 

és törekszünk a terhelés csökkentésére. A válla-

latközpont munkatársai folyamatosan dolgoznak 

a megváltozott gazdasági és pénzügyi helyzet-

ben alkalmazandó megoldások keresésén. 

A munkatársak egységes és koncentrált támo-

gatására 2009 elején krízismenedzsment 



9. Munkavállalóink
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Munkavállalóink szerepe kulcsfontosságú stratégiánk megvalósításában, 

céljaink elérésében. Humánerôforrás politikánknak ezért tükröznie kell 

megbecsülésünket és munkatársaink szerepének elismerését társa -

ságunk eredményeiben. 

Munkatársaink elkötelezettségének erôsítése, 

tehetségük és innovációs képességük érvényre  

jutásának ösztönzése mellett felelôsséggel is 

tartozunk munkavállalóink iránt. Kötelezettsé-

günk a munkahelyek stabilitásának megôrzése, 

az egészséges munkakörülmények biztosítása, a 

munka és magánélet egyensúlyának fenntartása, 

az egyenlô esélyek megteremtése. 

Az OTP Csoport a közép-kelet-európai régió ki-

lenc országában van jelen. Multikulturális vállalat-

ként munkavállalói stratégiánknak figyelembe kell 

vennie a helyi sajátosságokat, eltérô igényeket.    

A vállalatcsoport, illetve az egyes tagvállalatok 

mérete megkívánja, a humánerôforrás menedzs-

ment folyamatok standardizációját. Munkatár-

saink számára biztosítanunk kell, hogy átlátható 

legyen a szervezet mûködése, elérhetôek legye-

Munkavállalói létszámok, megoszlások

Foglalkoztatottak létszámadatai (fô, 2008. december 31.) OTP Bank OTP Csoport, Magyarország OTP Csoport

2007 2008 2007 2008 2008

Teljes munkaidôsök 7680 7498 10 301 8547* 29 500

Havi 60 óra feletti részmunkaidôsök 714 691 1705 717 883

Statisztikai létszám összesen 8394 8189 11 963 9264 30 270

Havi 60 óra alatti részmunkaidôsök 100 108 189 110 5 097

Foglalkoztatottak összesen 8494 8297 12 157 9374 35 367

Határozott idejû szerzôdéssel foglalkoztatottak száma 10% 9% 7% 8% 21%

* Az OTP Garancia Zrt. adatait a táblázat nem tartalmazza. 2007 év végén a társaság foglalkoztatotti létszáma 2579 fô volt.  

nek azok a lehetôségek, amelyek révén teljesít-

ményük és elkötelezettségük nô (kommuni-

kációs csatornák, érdekképviselet, szabadidô 

lehetôségek, karrier utak stb.). 

Az OTP Csoport munkavállalóinak mintegy ne-

gye dét a magyarországi OTP Csoport, egyhar-

madát az orosz OTP Bank Russia adja. Szintén 

jelentôs foglalkoztató az ukrán CJSC OTP Bank, 

illetve a bolgár DSK Bank. Az OTP Csoport alkal-

mazottainak jelentôs része határozatlan idejû 

munkaszerzôdéssel dolgozik, ami a hosszú távú 

foglalkoztatás iránti elkötelezettségünket is kife-

jezi. Az oroszországi munkavállalók meghatáro-

zó része részmunkaidôben és határozott idejû 

munkaszerzôdéssel foglalkoztatott, az országban 

általánosan alkalmazott gyakorlat szerint. 
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Az OTP Csoport tevékenységi körébôl fakadó-

an mindegyik tagvállalatunkban magas, mintegy 

70%-os a nôi munkavállalók aránya. A vezetô 

beosztású alkalmazottak között a férfiak domi-

nanciája jellemzô a Bankcsoport egészében, a 

vezetô pozíciókban dolgozó nôk aránya a külföldi 

csoporttagoknál magasabb, mint az OTP csoport 

magyarországi vállalatainál. 

Munkavállalók számának megoszlása országonként (fô)

 Magyarország 

 Horvátország

 Montenegró

 Szerbia

 Bulgária

 Románia

 Oroszország*

 Ukrajna

 Szlovákia

1035

472

1141
3939

1097

12789
4816

739

9374

A munkavállalók kora egyenletes eloszlást mutat. 

A 25-35 év közötti korosztály külföldi leányvál-

lalatainknál hangsúlyosabb, míg a magyarországi  

OTP Csoportnál a 45 év feletti munkavállalók 

aránya magasabb.

Munkavállalók kor szerinti megoszlása OTP Csoport 2008

 25 év alatt

 25–35 év

 35–45 év

 45–55 év

 55 év felett

5%

17%

39%

21%

18%

A megváltozott gazdasági körülmények hatására  

az OTP Bank 2008 szeptembere és decembere 

között létszámcsökkentésre kényszerült. Ameny-

nyiben a kilépôk számát a létszámcsökkentés 

miatt távozottak 205 fôs létszámával korrigáljuk, 

úgy a fluktuáció értéke 12,7%, ami mintegy 

1%-os javulást mutat az elôzô évhez képest. 

A korrekció nélküli fluktuáció az OTP Csoport 

magyarországi tagjainál 15,9%. Az OTP Bankban 

alacsonyabb a fluktuáció, mint a magyarországi 

csoport más tagvállalatainál.

Az OTP Csoport bankjai között jelentôs elté-

rés tapasztalható a távozott munkavállalók ará-

*  az oroszországi munkavállalók 40%-a havi 
60 óra alatti részmunkaidôben dolgozik.
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Az OTP Bank a Legvonzóbb Vállalat

Az AIESEC Magyarország és a Develor Zrt. által végzett Legvonzóbb Vállalat Felmérésen  az OTP Bank 2008-ban 1. helye-

zést ért el. A kutatást 15 felsô oktatási intézmény mintegy 4000 végzôs közgazdász- és mûszaki hallgatója körében végez-

ték, arra keresve a választ, hogy a diákok mely cégnél dolgoznának a legszívesebben. Az összesített eredmények alapján 

a közgazdász diákok számára az OTP Bank a legvonzóbb munkahely.

nyában. Szerbiában és Bulgáriában 15-16% a 

fluktuáció,  ennél magasabb a romániai, az orosz 

és a szlovák  leánybank távozó alkalmazottainak 

aránya.  Kiemelkedô a munkatársak lojalitása 

a horvát és a montenegrói bankoknál. 

Távozott alkalmazottak szervezeti megoszlása az OTP Csoport bankjai körében

Központ Hálózat

OTP Bank, Magyarország 29% 71%

Bankcsoport 14% 85%

Munkavállalói véleményfeltárás

Az OTP Csoport tagjai különbözô módon mérik 

munkavállalóik elégedettségét. A 2007-es elvég-

zett kutatást követôen az OTP Bank nem végzett 

elégedettségi vizsgálatot, a feltárt vélemények 

figyelembe vételével a munkatársi elégedettség 

és elkötelezettség erôsítésén dolgoztunk. 

A hazai leányvállalatok közül a TradeNova és az 

OTP Travel végzett 2008 folyamán munkavállalói 

elégedettség vizsgálatot. Általánosan jellemzô, 

hogy az OTP Bank dolgozóihoz hasonlóan  

a munkatársak a munkabiztonsággal és a mun-

kahelyi környezettel a leginkább elégedettek.  

A többi tényezô megítélése meglehetôsen 

különbözô volt az egyes leányvállalatoknál, 

annak  ellenére, hogy általánosan kedvezôen 

ítélték meg a munkatársak munkahelyüket. 

Kiemelkedô az OTP Travel dolgozóinak elége-

dettsége. 

A külföldi leánybankok közül a montenegrói

CKB, illetve a horvát OTP Banka Hrvatska vég -

zett munkatársai körében véleményfeltárást. Az 

eredmények a CKB esetében a munkavállalók ma-

gas fokú elégedettségét tükrözik. A munkatársak 

a belsô kommunikációs kultúra területén várnak 

leginkább fejlôdést. A horvátországi dolgozók a 

munkakörülményekkel és a belsô kommunikáci-

ós kultúrával elégedettek leginkább, változást 

a kompenzáció, valamint a képzések, elôrelépés 

terén tartanának elsôsorban kívánatosnak. Le-

ányvállalatainkat ösztönözzük, hogy rendszeres 

idôközönként végezzenek elégedettségvizsgála-

tot, a munkatársak véleményének megismerése 

és elkötelezettségük erôsítése érdekében. 

Általánosan jellemzô, hogy nagyobb a távozó  

munkavállalók aránya a fejlettebb régiókban, 

nagyvárosokban, illetve a fiókhálózat munkatársai 

között és a férfiak körében.  A fiatalabb munka-

vállalók között a távozás aránya jóval magasabb.  

M U N K A V Á L L A L Ó I N K
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Karrier- és szakmai életpálya 
menedzsment

Az OTP Bank a szakemberek megtartása és mo-

tiválása érdekében valamennyi szervezeti egysé-

gére alkalmazható életpálya modellt vezetett be.

A 2007-ben elindított karriermenedzsment prog-

ram folytatásaként 2008-ban megkezdtük a kivá-

lasztott munkatársak tehetséggondozását, és a 

programot az OTP Csoport hat külföldi leány-

bankjára terjesztettük ki. A regionális program 

célja, hogy bankcsoporti szinten összehangolva 

biztosítsuk a tehetségek fejlesztését, lojalitásának 

erôsítését és a tudásmegosztást. Célunk, hogy a 

már kialakított rendszerek tapasztalatainak figye-

lembe vételével 2009-ben bankcsoporti szinten 

mûködtessük a tehetséggondozási folyamatot.

Juttatáspolitika

Társaságunk továbbra is a méltányos, teljesít-

ményarányos javadalmazás elveit érvényesíti, 

2008-ban – a magyarországi OTP Bankban, a 

munkavállalói véleményfeltárást is figyelembe 

véve – a központi életpályamodell bevezetésé-

vel ösztönzôbb bérfejlesztést valósítottunk meg. 

A javadalmazási elvek finomhangolásával a piaci 

szinthez képest pozícionáljuk az egyes banki te-

rületek és tevékenységek díjazását.

Az OTP Bank kompenzációs gyakorlatában 

egysé gesen és erôteljesen érvényesül a teljesít-

ményorientáció, és a piacon szokásosnál lénye-

gesen magasabb a teljesítményarányos díja-

zás mértéke. A teljesítmények értékelésére és 

elisme résére az OTP Csoport négy külföldi le-

ánybankja alkalmazza az anyavállalatéval azonos 

elvek alapján mûködô érdekeltségi rendszert, 

a további négy leánybank pedig saját rendszert 

alkalmaz. A jövedelmen belül a mozgóelemek 

(pl. jutalom, prémium) aránya az OTP Bankban 

átlagosan 43%, a hazai leányvállalatok esetében 

31%. A külföldi leánybankok gyakorlata jelentôs 

eltéréseket mutat. A teljesítményorientáció fenn-

tartása mellett kitûzött célunk a tevékenységek 

jellegének és eredményességének figyelembe 

vételével a piaci ösztönzési szerkezethez történô 

közelítés.

A magyarországi OTP Csoport esetében a reálbé-

rek 11,6%-kal nôttek az elôzô évhez képest, 

ami  a reálkeresetek országos szintû 0,8%-os 

növe kedésével, és a pénzügyi szektor 4,2%-os 

növeke désével összehasonlítva még jelentôsebb 

eredmény. Külföldi leányvállalataink esetében – 

piaci célok és adottságok függvényében – a net-

tó átlagkeresetek különbözô tendenciát mutat-

nak a pénzügyi szektorhoz, a nemzetgazdaság 

egészéhez viszonyítva, illetve a reálbérváltozások 

tekintetében is. A leánybankok jelentôs részénél 

a bankunk által nyújtott átlagjövedelem mintegy 

duplája a nemzetgazdasági átlagkeresetnek, 

emellett a 2008-as reálbérváltozás is pozitív 

tendenciát mutat.

A kereseten felüli pénzbeli és természetbeni jut-

tatások mértéke, illetve formája társaságonként 

változik a Bankcsoporton belül. A magyarországi 

tagvállalatokra továbbra is jellemzô a piaci átlag 

feletti felelôsségvállalás az önkéntes- és magán-

nyugdíj-pénztárba, illetve egészségpénztárba fi-

zetett munkáltatói hozzájárulás tekintetében. 

Azon tagvállalatainknál, ahol hatályban van Kol-

lektív Szerzôdés, a szociális juttatások odaítélésé-

nek rendjét a szerzôdés és a hozzá kapcsolódó  

belsô szabályzatok tartalmazzák. 
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Oktatás és képzés

Munkatársaink szakmai tudásának és személyes 

kompetenciájának folyamatos fejlesztése egyik 

kiemelt célunk. 2008-ban a korábbi évek elvei 

és gyakorlata szerint valósult meg munkavállaló-

ink szakmai képzése. 

A banki oktatásban nagy figyelmet fordítunk a 

képzések tartalmának folyamatos fejlesztésére 

és új képzési formák bevezetésére. Elért ered-

ményeinket és e-learning alapú képzéseink ma-

gas szakmai színvonalát jelzi a 2008-ban, Berlin-

ben elnyert nemzetközi Comenius-díj. 

A webalapú tanfolyamokat az OTP Bank mun-

kavállalóinak teljes körére kiterjesztettük, így 

munkatársaink saját munkahelyükön, rugalmas 

idôbeosztással, elektronikus anyagokból tanul-

hatnak. Az elmúlt két évben közel négyszeresére 

nôtt az e-learninges tananyagokra való regisztrá-

ció. 21 222 fô jelentkezése mellett munkatársa-

ink 19 929 alkalommal vizsgáztak online módon 

(nem minden képzéshez tartozik vizsga).

A következô években külföldi leányvállalataink  

számára is fokozatosan elérhetôvé válnak az 

e-learning képzések.  

Az oktatás az OTP Bank és a külföldi leányválla-

latok tekintetében elsôsorban szakmai együtt-

mûködések keretében valósul meg. A hazai 

leányvállalatok esetében a szakmai ismeretek 

átadása terén, közös képzés is jellemzô, ugyan-

akkor a leányvállalatok nagy önállósággal rendel-

keznek munkatársaik oktatásában. 

Munkatársaink nyelvtudásának fejlesztése regio-

nális Bankcsoportként kiemelt jelentôségû, ezért 

szinte minden leányvállalatunk biztosít nyelvi 

képzést munkatársainak. 

Bankunk feladatának tekinti a szakképzés tá-

mogatását, melyet a képzô intézményeknek 

nyújtott szakképzési hozzájárulás és szakmai 

gyakorlati lehetôség nyújtása mellett kiemelt 

együttmûködésekkel is támogat. 

Nettó átlagkeresetek, Magyarország

Nettó átlagkereset OTP Bank

Nettó átlagkereset OTP Csoport – Magyarország

Nettó átlagkereset a pénzügyi tevékenység szektoron belül

Nettó átlagkereset a nemzetgazdaság egészében
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A CJSC OTP Bank a legjobb munkaadó Ukrajnában a pénzügyi szektoron belül

A Delovoy pénzügyi magazin a CJSC Bankot választotta legjobbnak az 50 legjobb munkaadó között a pénzügyi szektor-

ban („The Best of 50 Best Employers”).

M U N K A V Á L L A L Ó I N K
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Az új belépôk beilleszkedését segítô mentori  

rendszer kialakítását 2008-ban kezdtük meg. 

Terveink szerint az új munkatársakat munkahe-

lyi szocializációját, megfelelô kompetenciával 

rendelkezô banki mentorok fogják támogatni, 

akik felkészítése 2009-ben kezdôdhet meg. 

Munkatársaink oktatása jelentôs befektetés társa-

ságunk részérôl, az OTP Bank évente több mint 

400 millió Ft-ot fordít a munkavállalók képzésére, 

egy munkavállaló képzése a hazai OTP Csoport 

tagjainál átlagosan 49 ezer Ft volt 2008-ban. 

  

CSR képzés

Az „OTP Bank – Vállalatok társadalmi szerepvállalása” elnevezésû 

elektronikus képzési anyaga az eFestival Hungary 2008 versenyen 

elsô helyezést ért el – e-learning kategóriában. Az oktatási anyag 

interaktivitása, érdekessége miatt kapott díjat. 

A képzés célja, hogy megismertesse munkavállalóinkat a fenntartható 

fejlôdés problémakörével, a felelôsségvállalás szükségességével, 

a CSR-ral általában, emellett kitér az OTP Csoport vállalati felelôsség-

vállalás terén végzett tevékenységére. Munkatársaink 2008 végén 

kezdték meg a tananyag elsajátítását, a jelentés kiadásának idejére 

a képzés lezárult. Munkavállalóink a képzést kedvezôen értékelték. 

Belsô kommunikáció

Bankcsoportunk tagvállalatainak belsô kommu -

ni kációs gyakorlata nagyban függ a válla lat-

mérettôl; egyre nagyobb a szerepe az Intranet-

nek és a belsô hírújságoknak, a személyes és 

közvetlen kommunikációs csatornák mellett. 

A kisebb leányvállalatok személyesebb és ke-

vésbé formalizált, de szabályozott belsô kom-

munikációs gyakorlatot alkalmaznak. Az OTP 

Bank és a leányvállalatok között szoros szakmai 

együttmûködés valósul meg.

Az OTP Bank a korábbi évekkel azonos elveket  

és csatornákat alkalmazott a belsô kommuniká-

ció során. Az elmúlt évben több, a Bank egészét 

érintô program indult – pl. kockázatok feltárása 

– amely hozzájárult a szervezeti egységek közöt-

ti kapcsolat és információáramlás fejlôdéséhez. 

Ennek erôsítése a jövôben is célunk. Az elkö-

vetkezendô idôszakban nagyobb teret kívánunk 

adni munkatársaink visszajelzéseinek, ötleteinek 

és javaslatainak is. 

A munkavállalói érdekképviselet gyakorlatában 

nem történt jelentôs változás az elmúlt évben. 

Banki gyakorlófiók

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô Központ épületében nyitottuk meg a banki 

munkatársak és a szakképzô iskola diákjai számára gyakorlati képzôhelyet biztosító 

speciális bankfiókunkat. A ténylegesen mûködô banki gyakorlófiókban a diákok men-

tori támogatással szerezhetnek gyakorlatorientált és piacképes ismereteket.  

Az egy fôre esô éves képzési óraszám a képzés formája szerint, 2008
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Egészség, rekreáció

A banki, pénzügyi szolgáltatói munkakörnyezet  

negatív egészségügyi hatásait elsôsorban a 

stressz és az ülômunka jellemzôi okozzák. Mun-

katársaink számára az egészséges és biztonsá-

gos munkakörnyezetet a Kollektív Szerzôdések, 

illetve a belsô szabályzatok biztosítják. 

Fiókrekonstruk ciós programunk az ügyfelek ké-

nyelmének növelésén túl a munkakörülmények 

színvonalának emelését is biztosítja, a kor elvárá-

sainak megfelelô és ergonomikus munkahelyek 

kialakításával. 

Betegség miatti hiányzás, balesetek, 2008

OTP Bank OTP Csoport Mo. 

Betegség miatti hiányzás (nap) 96 543 107 340

Hiányzási ráta 5,08% 4,99%

Betegszabadság (nap) 39 793 45 194

Táppénz (nap) 54 475 59 418

Baleseti táppénz (nap) 2275 2728

Gyermekápolási táppénz (nap) 4099 4750

Balesetek száma (db) 13 23

Baleseti ráta 0,0007% 0,0489%

Munkabaleset miatt elveszett napok száma (nap) 656 1050

Elveszett napok aránya 0,0345% 0,0011%

A táblázat nem tartalmazza az OTP Garancia Biztosító Zrt. adatait a társaság értékesítése miatt. 

Az egészségügyi ellátásban nem történt jelentôs 

változás az elmúlt évben. A jogszabályi követel-

ményeket minden esetben betartjuk, a törvényi  

elôírásokon túlmutató ellátás elsôsorban Magyar-

országon jellemzô; az anyabank szolgáltatása-

it a leányvállalatok egy része is igénybe veheti. 

A betegségek kezelésén túl hangsúlyt helyezünk 

az egészségmegôrzésre, az egészséges életmód  

ösztönzésére. Egyes egészségmegôrzési prog-

ramjaink munkatársaink családtagjai számára 

is igénybe vehetôek. A személyre szabott élet-

módterv évek óta elérhetô az OTP Bank minden 

munkatársa számára. Munkatársaink egészsé-

gének megôrzése érdekében az OTP Bankban 

rendszeres szûrések bevezetését tervezzük, 

a munkakörök jellegzetességeihez 

illeszkedve. A Merkantil Csoport munkatársai ré-

szére menedzserszûrést és igény esetén ingye-

nes influenza elleni védôoltás biztosított. Az OTP 

Hungaro-Projekt 2009-tôl minden munkavállaló-

jára kiterjedô csoportos életbiztosítást köt. A bol-

gár DSK Bank évente egészségügyi vizsgálatot 

biztosít munkatársai számára. 

Munkatársaink egészséges életmódját, sza bad-

  idôs tevékenységét sport és üdülési lehetôsé-

gekkel is támogatjuk. Magyarországi üdülôink 

2008-ban is népszerûek voltak: a családtagokkal 

együtt majd 4700-an nyaraltak a két nyaraló és 

három hétvégi ház valamelyikében.  Hagyomá-

nyos családi-, illetve sportnapunkon 2008-ban 

is mintegy 7000-en vettek részt. A magyarorszá-

gi OTP Bank sportszakosztályai mellett több le-

ányvállalatunk biztosít kedvezményes sportolási 

lehetôséget munkatársainak. 

M U N K A V Á L L A L Ó I N K
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A régió meghatározó vállalatcsoportjaként fontosnak tartjuk, hogy a pénzügyi 

szolgáltatások keretén kívül is szerepet vállaljunk a társadalom egészének 

érdekeit, igényeit szolgáló programok megvalósításában. Jó célt támogatni 

egyszerû, nagyobb kihívás haté konyan támogatni. Hogyan érhetjük el, hogy a for-

rások a legeredményesebben kerüljenek felhasználásra? Milyen módszerek bizto-

sítják a transzparens kiválasztást? Milyen területeken mûködjünk együtt a civil 

szervezetekkel? Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy támogatásunkkal megvaló-

sul a kitûzött cél? A számos támogatási forma közül melyiket alkalmazzuk? 

10. Közösségi szerepvállalás

Tapasztalataink és a non-profit szervezetekkel 

folytatott konzultációk alapján a támogatás ered-

ményességét segíti:

–  a támogatás irányainak meghatározása – biz to-

sítva a források koncentrációját, és orientálva 

a támogatást igénylô szervezeteket;

–  a hosszú távú együttmûködések kialakítása – 

kiszámíthatóvá téve a támogatást és biztosítva 

a gyakran idôigényes programok eredményes 

megvalósítását, emellett a hosszú távú kapcso-

lat szervezetünk számára is garanciát jelent a 

támogatások megbízhatóan hatékony felhasz-

nálására;

–  pályázati rendszer kialakítása – növelve a kivá-

lasztás átláthatóságát és egyértelmûvé téve 

annak kritériumait;

–  a támogatás felhasználásának és eredményé-

nek nyomon követése – segítve az eredmé-

nyek mérését;

–  változatos támogatási formák alkalmazása ki-

használva szervezetünk adottságait – lehetôvé 

téve a források növelését, munkatársaink be-

vonását, szélesítve a támogatott szervezetek 

és célok körét. 

Az OTP Bank Magyarország legnagyobb hitel-

intézete, egyben legismertebb márkája, ami 

kötelezettséget is ró ránk. Adományozási és 

szponzorációs tevékenységünk 2008-ban is az 

esélyteremtésre és a közösségépítésre fókuszált. 

Ezek a területek megjelenítik a Bank által kép-

viselt értékeket, illeszkednek társadalmi szerep-

vállalási stratégiájába, egyúttal találkoznak a la-

kosság elvárásaival és társadalmi szempontból 

kiemelt jelentôségûek. 

Hazájukban az OTP leánybankok is a társadalom 

elkötelezett támogatói, jelentôs adományozók. 

Az OTP Csoport tagjai szintén elsôsorban 

az oktatás, egészségügy, sport, illetve a kultúra 

és mûvészetek területén nyújtottak támogatást. 

Az elmúlt évben az OTP Bank átalakította  szpon-

zorációs stratégiáját és megkezdôdött az adomá-

nyozási politika módosítása is. Az esélyteremtés 

és közösségépítés alapértékeihez illeszkedôen 

három programot határoztunk meg: OTP Híd 

Program, OTP Lendület Program és az OTP Esély 

Program, amely alapul szolgál adományozási 

gyakorlatunk további fejlesztéséhez is. 
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Még inkább elônyben részesítettük a program-

szerû kezdeményezéseket az egyéni támogatási 

igényekkel szemben, és szervezetünk alaptevé-

kenységével összhangban, hangsúlyosabbá vált 

a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló oktatás 

támogatása.

–  Az OTP Esély Program keretében a hátrányos 

helyzetû, beteg gyermekek gyógyulását, a se-

gítséggel élôk elfogadását és fiatalok oktatását 

segítô kezdeményezéseket karolunk fel. 

–  Az OTP Híd Program keretében olyan közös-

ségi kezdeményezéseket, kulturális programo-

kat és kiemelkedô mûvészeti alkotásokat tá-

mogatunk, melyek – mintegy hidat képezve 

– hozzájárulnak az emberi kapcsolatok elmé-

lyítéséhez, és értéket teremtenek a társadalom 

egészének.  

–  Az OTP Lendület Program révén számos sike-

res sportegyesületet, rangos hazai és nemzet-

közi sporteseményt, tömegsport rendezvényt 

és népszerû sportágakat támogatunk. 

A támogatási programokról honlapunk ad 

bô vebb tájékoztatást.

A jövôben is elsôsorban a hosszú távú együtt-

mûködések kialakítására és a meglévô partner-

kapcsolataink fenntartására törekszünk, mert 

meglátásunk szerint értéket fenntartani legalább 

annyira fontos, mint létrehozni. Emellett tovább-

ra is segítjük a helyi szinten megvalósuló kezde-

2008-ban az OTP Bank a Magyar Adományozói Fórum évenként odaítélt „Legkiemelkedôbb Üzleti Adományozó Díj” 

III. helyezését nyerte el a „2007-ben összértékben a legtöbb adományt nyújtó vállalat” kategóriában.

Egészségügy

Kultúra

Oktatás

Szociális

Sport

Környezetvédelem

OTP Bank adományozása 2006, 2007, 2008 (eFt)

2008

2007

2006
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ményezéseket; nagyobb teret adunk a pályázati 

kiírásoknak.

2008-ban az elôzô évi támogatási összeghez 

képest 15%-kal nôtt az OTP Bank adományozás-

ra fordított kerete, a szponzoráció összege pedig 

50%-kal emelkedett. A pénzbeli támogatás mel-

lett természetbeni adománnyal is segítettük a ci-

vil szervezeteket, oktatási intézményeket, mintegy 

47 millió Ft értékben. Az OTP Csoport magyaror-

szági tagjainál az adományozás és a szponzoráció 

nagyrészt központosított, azt egyre inkább a Bank 

végzi. A külföldi leányvállalatok egyedi és az or-

szág sajátosságaihoz illeszkedve jelentôsen eltérô 

támogatási gyakorlatot valósítanak meg. A támo-

gatások odaítélése jellemzôen központosított, a 

szponzorációra fordított összeg – Bulgária kivéte-

lével – meghaladja az adományozás összegét. 

A külföldi leányvállalatok összesen mintegy 90 

millió Ft-ot fordítottak adományozásra, melyet 

a szponzoráció összege többszörösen meghalad. 
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Esélyteremtés

Kötelességünknek tartjuk azon társadalmi cso-

portok segítését, amelyeknek a sikerek elérésé-

hez valamilyen hátrányt kell leküzdeniük vagy az 

eredményességhez vezetô útnak még az elején 

tartanak.  Az esélyteremtés jegyében több olyan 

program valósult meg, amely az OTP Csoport ál-

tal képviselt értékeket vonultat fel.

A 2008-ban támogatásunkkal megvalósult, né-

hány kiemelt esemény:

–  Az OTP Bank 15 éve partnere a Nemzetközi 

Gyermekmentô Szolgálat gyermek egészség-

ügyi programjának, melynek keretében támo-

gatást nyújtunk gyermekek gyógykezeléséhez, 

nevelôszülôi hálózat fenntartásához, valamint 

jótékonysági rendezvények megvalósításához. 

2008-ban Magyarország tíz városába jutott el 

az OTP Bank által finanszírozott mobil fogá-

szati rendelô. A bankfiókjainkban szervezett 

adománygyûjtés révén és a Szolgálat számára 

létrehozott egyszerûsített számlaszámon ke-

resztül ügyfeleinket is a támogatásra ösztönöz-

zük. A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálatot 

a romániai OTP Bank is támogatja. 

–  Több éve segítjük a fogyatékossággal élôk, 

sérültek elfogadását, érvényesülését és gyó-

gyítását a Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el, 

fogadj el!” kezdeményezésén keresztül, a Spe-

ciális Olimpiai Szövetség, illetve a Magyar 

Lovasterápia Szövetség értékteremtô munkájá-

nak támogatása révén. 

–  Támogatói voltunk annak a vándor fotókiállí-

tásnak, mely a Magyarországon évente átlago-

san 8500 koraszülöttként világra jövô gyermek 

problémájára hívta fel a figyelmet.  

–  A használt, de jó állapotban lévô számítástech-

nikai eszközöket az OTP Csoport legtöbb bank-

ja jótékony célra ajánlja fel, vagy alacsony áron 

adja át munkavállalói részére. A magyarországi 

OTP Bank eszközei – elsôsorban számítógé-

pek és fénymásolók – nagy része iskolákhoz, 

alapítványokhoz kerül. A horvátországi OTP 

Banka Hrvatska használt számítógépeit és iro-

dai bútorait nemcsak iskoláknak és civil szer-

vezeteknek ajánlotta fel, hanem a Pulai Film 

Fesztivál, a helyi kórház és a Móricz Zsigmond 

Magyar Kulturális Egyesület is a kedvezménye-

zettek között volt. A DSK Bank számítógépei-

nek egy részét az iskolák és munkatársak mel-

lett a Bolgár Újságírók Szövetsége kapta meg, 

korszerûsítve. 

–  A DSK Bank elkötelezett az oktatás iránt. 

2008-ban többek között támogatást nyújtott 

egy gyermekeknek szóló folklór enciklopédia, 

egy közgazdasági szakkönyv kiadásához, to-

vábbá könyveket vásárolt egy általános iskola 

részére.  

–  A fiatalok környezetvédelmi oktatása érdeké-

ben az OTP Banka Hrvatska fôszponzora volt 

egy gyerekek által elôadott, környezettudatos-

ságról szóló táncelôadásnak Zadarban. 

–  Az OTP Banka Hrvatska csatlakozott Zadarska 

megye kezdeményezéséhez, mely a taposó-

aknák által megsebesített gyerekek egészség-

ügyi kezeléséhez járul hozzá. Az adományozási 

rendezvény keretében a gyermekek karácsonyi 

ajándékokat is kaptak.

–  A CJSC OTP Bank elkötelezett a helyi egész-

ségügyi szervezetek és hátrányos helyzetûeket 

segítô intézmények támogatása iránt, számuk-

ra rendszeresen adományt nyújt.  

„A legmegrázóbb … az, amikor egy ártatlan újszülött szorul a segítségünkre 

és az élete a Mi kezünkbe kerül ... Mi – mint egy halmazon belül élô közösség 

– kötelesek vagyunk biztosítani a rászorulóknak ugyanazt az életminôséget, 

mint amit mi is megkaptunk. Gazdasági oldalról és a társadalom összetartá-

sa szempontjából mindannyian egyetértünk abban, hogy boldog, teljes életet 

szeretnénk élni mindennapjaink során…” – nyilatkozta Hajas Orsolya, a kiál-

lítás fotósa. 
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–  Az ukrán CJSC OTP Bank az árvízkárosultakat 

segítette humanitárius segélyt biztosítva Uk-

rajna három nyugati régiójában és Krím-félszi-

geten. 

–  Az orosz OTP Bank, megértve a nagycsalá-

dosok nehézségeit, jótékonysági programot 

indított. A program keretében az alacsony 

jövedelmû családok negyedévente pénzügyi 

támogatást kapnak, továbbá a gyermekek szá-

mára az OTP Bank adományt gyûjt.  

Közösségépítés

Bankunk hatvan éves fennállása alatt megtapasz-

talta a nyitottság és az emberek közötti párbe-

széd fontosságát, amely szervezetünkön belül 

a vállalatcsoport régiós mûködésével még fon-

tosabbá vált. A lakosság és az önkormányzatok 

meghatározó pénzügyi partnereként kiemelten 

fontosnak tartjuk a hagyományôrzés, a nemze-

ti értékek ápolását és a közösségi kezdeménye-

zések támogatását.  Támogatásaink elsôsorban 

a kultúra és a sport területére fókuszálnak, mert 

hisszük, hogy azok egy magasabb cél érdekében 

ösztönöznek összefogásra. 

 

Néhány példa a 2008-ban megvalósult progra-

mok közül:

–  A Fáy András Alapítvány névadójának szelle-

miségét közelebb kívánjuk hozni a fiatalokhoz, 

ezért alkotói pályázatot hirdettünk meg. Az or-

szágos pályázaton közép- és felsôoktatásban 

tanulók, esszé, média, és képzômûvészet ka-

tegóriában, valamint a pedagógusok „Tudás-

közvetítés és tudásátadás a XXI. században” 

témájú esszével pályázhattak. A pályázatra be-

érkezett közel 500 alkotást szakmai zsûri érté-

kelte és a nyertes pályamûveket 4,6 millió Ft 

értékû összdíjazással jutalmazta.

–  Az OTP Bank fôtámogatóként állt a Budapes-

ti Tavaszi Fesztivál mellé, mely számos prog-

ramot kínál a minôségi kultúra kedvelôinek. 

Bankkártyával rendelkezô ügyfeleinknek ked-

vezményes jegyvásárlási lehetôséget is biztosí-

tottunk a fesztivál rendezvényeire. 

–  Három éve támogatjuk a Szépmûvészeti Mú-

zeumot, az elmúlt évben segítségünkkel va-

lósultak meg a múzeum Szépmûhelyének 

programjai. A rendezvénysorozat célja volt, 

hogy fejlessze a gyerekek és fiatalok vizuá-

lis mûveltségét és egyéb készségeit, továb-

bá élénkítse a mûvészetek, múzeumok iránti 

érdeklôdést.

–  Továbbra is mûködtetjük az „OTP Galériá”-t, 

mely 2005 óta kortárs magyar mûvészeknek 

biztosít lehetôséget a bank Babér utcai székhá-

zában, hogy bemutassák alkotásaikat.

–  A nyílt párbeszéd elôsegítése érdekében tá-

mogattuk a Néprajzi Múzeum „A másik” címû 

kiállítását, mely a kultúrák közötti párbeszédrôl, 

valamint a kultúrák sokféleségének, mint ér-

téknek az elfogadásáról szól. 

–  Együttmûködést alakítottunk ki a Madách 

Színházzal, melynek keretétben a színház 

2008/2009-es évadjának elôadásait szponzo-

ráltuk. Emellett több vidéki színház mûködését 

segítettük az elmúlt évben is. 

–  Az OTP Banka Slovensko fôszponzora volt 

Egressy Zoltán „Bírók” (eredeti címe: „Sós-

ka, sültkrumpli”) címû sikeres komédiájának, 

melyet már több magyarországi színházban is 

elôadtak. 

K Ö Z Ö S S É G I  S Z E R E P V Á L L A L Á S
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–  Nagy sikerrel zárult a DSK Bank „Megyünk az 

Operába” szponzorációs programja, amely-

nek keretében a legfiatalabb generáció kapha-

tott betekintést a zene világába opera és balett 

elôadások meglátogatásával. Az elôadások ki-

fejezetten a gyerekek számára készültek. 

–  A montenegrói CKB a helyi történelmet, kultú-

rát, irodalmat és természetet bemutató kiad-

ványok megjelenését támogatta; illetve Ismét a 

bank közremûködésével került megrendezésre 

a nagy hagyományokkal rendelkezô Hercegfest 

film fesztivál. 

Az OTP Csoport tagjai számos sikeres sportegye-

sületet, rangos hazai és nemzetközi sportese-

ményt, tömegsport rendezvényt és népszerû 

sportágakat támogatnak. 

–  A magyarországi OTP Bank esetében a 2008-as  

év kiemelkedô eseménye az OTP Bank 

Lovas Világkupa volt. Az esemény különle-

gessége, hogy az OTP Bank jóvoltából mint-

egy 9-10 000 gyermek ingyen nézhette meg 

a nemzetközileg is magas szintû magyar és 

külföldi versenyzôk és lovasaik bemutató-

ját. Az eseményt szervezô Lázár testvérek ál-

tal felajánlott emléktárgyakból online árve-

rést rendeztünk, melynek bevételét a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítványnak aján-

lottuk fel.  

 „…A hangulat hihetetlen, semmi mással össze nem hasonlítható az az atmoszféra, 

amit a gyerekek teremtenek.” – Fugli Károly, a Magyar Lovas Szövetség fôtitkára. 

–  Az elmúlt évben is névadó támogatója voltunk  

a XVII. OTP Bank Karnevál Kupának, mely 

utánpótlás labdarúgó-viadalt közel két évtizede  

indítottak útjára Debrecenben. Idén nyolc 

ország  csapatai mérkôztek meg egymással, 

szlovák, lengyel, litván, román, szerb, ukrán 

és arab emirátusokbeli csapatok mellett több 

magyar gárda is pályára lépett.

–  A OTP Banka Hrvatska fôtámogatója volt az 

Európai Nyílt Junior Vitorlásverseny 470-es 

osztályának. A 2008 augusztusában tartott 

bajnokságon mintegy 170, a világ minden 

tájáról érkezô versenyzô mérte össze tudását 

és tehet ségét Zadarban. A versenyt OTP 470 

Kupának nevezték el.

–  Az orosz OTP Bank az egyik legismertebb és 

legnagyobb elismertséggel bíró szervezettel 

– a „Dynamo” Sport Egyesülettel – közösen 

valósította meg a „Dynamo és OTP Bank – 

együtt a jövôét” programot. A kezdeményezés 

fô célkitûzése volt, hogy sportolási lehetôséget 

biztosítson a fiatalok számára – az árvákat és 

rossz anyagi körülmények között élô gyereke-

ket is bevonva.  

Együttmûködés a civil szervezetekkel

Az OTP Bank elkötelezett a non-profit szerveze-

tekkel való együttmûködés iránt: a támogatáson 

túl igényeikhez illeszkedô számlacsomagot ala-

kítottunk ki, illetve véleményük feltárása, a mé-

lyebb és eredményesebb együttmûködések ki-

alakítása érdekében rendszeres párbeszédet 

folytatunk képviselôikkel. 

A konzultációk hozzájárulnak az OTP Bank támo-

gatási tevékenységének fejlôdéséhez, többek kö-

zött a civil szervezetek javaslata alapján tervez-

zük az ügyfélkapcsolatok fokozott kihasználását a 

szervezetek tevékenységének megismertetése és 

ügyfeleink támogatásra ösztönzése érdekében.
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Munkatársaink szerepvállalása

Munkatársaink társadalmi felelôsségvállalás iránti  

elkötelezettségét fontos értéknek tartjuk, ezért 

folyamatosan bôvítjük bevonásukat az adomá-

nyozásba, jótékonysági programokba. 

A vállalati önkéntesség nem csak a támoga-

tott szervezetek számára hasznos, a közösen, jó 

cél érdekében végzett tett növeli a munkatársak 

szociális érzékenységét és újfajta motivációt ad. 

2008 folyamán megvalósult kezdeményezéseink:

–  Egyre több munkavállalónk járul hozzá 

véradás sal a rászorulók megsegítéséhez: 

2008-ban 1346-an adtak vért az OTP Bank 

dolgozói közül, háromszor annyian, mint a 

megelôzô évben.

–  A bank által támogatott adománygyûjtô kez-

deményezéshez, a „Mikulásgyár” programhoz 

munkatársaink is csatlakoztak, az banképüle-

tekben elhelyezett gyûjtôdobozok rövid idô 

alatt megteltek adománnyal, ajándékkal, me-

lyeket a Magyar Vöröskereszt juttatott el a 

leginkább rászoruló családoknak. 

–  Mikulás alkalmából a CJSC Bank Zhytomyr 

fiók jának munkatársai a település árvaháza 

számára gyûjtöttek adományokat, és vásároltak 

játékot illetve hasznos ajándékokat.

–  2008-ban az OTP Bank mintegy 80 munka-

társa csapatépítô tréning keretében játszótér-

építéssel segítette a helyi közösségeket, ezzel 

pozitív gyakorlatot indítva és példát mutatva a 

Bank többi dolgozójának.  

Hosszabb távon célunk egy strukturáltabb 

és szélesebb körû vállalati önkéntes prog-

ram kialakítása, valamint munkatársaink ered-

ményesebb tájékoztatása a megvalósult 

kezdeményezéseinkrôl, azok eredményérôl.

www.adhat.hu

Támogatói vagyunk a NIOK Alapítvány adhat.hu adományozó portáljának: bankunk segítségével lehetôvé vált az online 

bankkártyás adományozás a honlapon, vagyis az adományozók kényelmesebben és gyorsabban juttathatják el pénz-

beli támogatásukat a civil szervezetekhez. 

Az OTP Bank és a NIOK közös pályázatán 34, fôleg a gyermekegészségügy, a segítséggel élôk elfogadása és a fiatalok 

oktatása területén tevékenykedô szervezet nyerte meg az on-line adományfogadás lehetôségét. Emellett kedvezményes 

tranzakciós díjakkal és anyagi eszközökkel is támogatjuk a portál mûködését. 2009 tavaszára újabb pályázati fordulót 

szervezünk, a támogatott szervezetek körének bôvítése érdekében. 

K Ö Z Ö S S É G I  S Z E R E P V Á L L A L Á S



11. Környezeti hatásaink



51K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S A I N K

Mibôl fakad egy pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalatcsoport legfontosabb kör-

nyezeti hatása? Mekkora szerepet kell kapnia a környezetvédelemnek a bankcso-

port társadalmi felelôsségvállalásában? E kérdések rendszeresen felmerülnek a 

Bankcsoport külsô és belsô érintettjei körében egyaránt. 

A Bankcsoport immár harmadik társadalmi 

felelôsségvállalási jelentésében foglal állást a 

környezetvédelem fontossága mellett. 

Az OTP Csoport környezeti hatásai legalább 

olyan sokszínûek, mint tevékenységének társa-

dalmi és gazdasági következményei. Természe-

tes azonban, hogy ezek a hatások más jellegûek, 

mint az ipari szektor vállalataié, ezért más szem-

pontokat kell figyelembe vennünk a teljesítmény 

értékelésekor és a fejlôdés irányainak meghatá-

rozásakor. 

Az OTP Csoport környezetre gyakorolt hatásának 

meghatározása során három fô területet azono-

sítottunk:

–  a gazdasági közvetítôszerep eredményeként 

a Bankcsoport hozzájárul, illetve lehetôvé tesz 

beruházásokat, tevékenységeket, amelyek po-

zitívan vagy negatívan hatnak a környezetre;

–  az OTP Csoport kiterjedt hálózatának fenntar-

tása az épületek, eszközök, illetve a szükséges 

utazások révén szükségszerûen hatással van 

a környezetre;

–  a mintegy 12 milliós ügyfélkör, illetve 30 ezer 

munkatárs szemléletformáló erôvel ruházza 

fel a Bankcsoportot, a gazdaságban jellemzô 

multiplikátor hatás a környezetvédelem terén 

is érvényesíthetô. 

A pénzügyi szolgáltatások 
környezeti hatása

A pénzügyi szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó-

an elsôsorban a kockázatkezelésnek, a forrás 

körültekintô kihelyezésének van meghatározó 

szerepe annak érdekében, hogy megelôzzük a 

környezetet a jogszabályi elôírásokon túl terhelô 

tevékenységek megvalósulását. Emellett termé-

keink kifejezetten környezetbarát beruházások 

finanszírozását tehetik lehetôvé, illetve közvetett 

módon ösztönözhetik a környezetkímélô tevé-

kenységek térnyerését. Minderrôl részleteiben 

a Biztonság és kockázatkezelés, illetve Termékek  

és szolgáltatások c. fejezet nyújt bôvebb infor-

mációt. 

A mûködésbôl fakadó 
környezeti hatások

Az OTP Csoport mûködésébôl fakadó környeze-

ti terhelés elsôsorban a központi irodák, a fiók-

hálózat fenntartásából, illetve az üzleti utazások-

ból fakad. 

A 2008-as év egyik jelentôs feladata az OTP

Bank Környezetvédelmi Szabályzatának elô-

készítése volt. A jelentés megjelentésének ide-

jére a Szabályzat elfogadásra került és hatályba 

lépett. Az anyavállalat környezetvédelmi tevé-

kenységének kereteit 2009-tôl a szabályzat hatá-

rozza meg. Célja, hogy a jogszabályi követelmé-

nyek teljesítésén túl megvalósuljon a környezet 

védelme iránti elkötelezettség és a környezeti 

szempontok integrálása az üzleti tevékenységbe. 
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Az elôzô években megkezdett folyamat, az infor-

mációgyûjtés fokozatos kiterjesztése tovább 

haladt. A földgáz-felhasználás adatainak egysé-

ges, mennyiségi gyûjtését a liberális gázpiacra  

való kilépés ösztönözte. A Környezetvédelmi 

Szabályzatban foglaltak teljesítése érdekében 

2009-ben a hulladékgazdálkodás terén válik 

szükségessé a keletkezett hulladék mennyiségé-

nek teljes körû gyûjtése. 

Az OTP Ingatlan Zrt. tevékenysége közvetlenül 

is jelentôsen hat a környezetre, ezért a társaság 

saját Környezetvédelmi Szabályzattal rendelkezik, 

valamint önkéntesen alkalmaz Hulladékgazdálko-

dási Tervet. Az integrált irányítási rendszernek 

a környezetközpontú irányítási rendszer is ré-

sze. A környezet védelme nem csak az ingatlan-

fejlesztés, -üzemeltetés, vagyonkezelés során, 

hanem a saját irodák fenntartásában is fontos 

szere pet kap. 

Felhasznált anyagok, eszközök

Az irodai munkavégzés következményeként to-

vábbra is az irodabútorok, fióki berendezések, 

illetve az IT eszközök teszik ki a felhasznált anya-

gok legnagyobb részét. Kiemelkedô a papír, 

a tonerek és tintapatronok jelentôsége. 

A beszerzés továbbra is csoportszinten közpon-

tosított, ezáltal ellenôrizhetôek, egységesek a 

kiválasztás szempontjai, hatékonyabb a karban-

tartás és elektronikus eszközök esetében a hul-

ladékkezelés. A beszállítók, illetve termékek kivá-

lasztása során a minôségi és költségszempontok 

mellett érvényesül az idôtállóság, az utógondo-

zás jellemzôje is. Az új eszközök mind energia-

felhasználásukat, mind pedig anyaghasználatukat 

tekintve környezetkímélôbbek, ugyanakkor op-

timális egyensúly megtartására törekszünk cse-

réjük gyakoriságában. A „zöld” beszerzés szem-

pontjai a Környezetvédelmi Szabályzat érvénybe 

lépésével erôsödnek. 

A környezetkímélô anyagok használatának tech-

nikai feltételei még nem minden esetben adot-

tak, bár a kiürült tonereket, tintapatronokat  több 

éve továbbadjuk újratöltésre, azonban nem 

hasz nálunk újratöltött tonereket, mert minôségük 

nem megfelelôek céljainkhoz. 

A jelentôsen magasabb költség mellett hasonló 

probléma áll fenn az újrahasznosított fénymáso-

ló papír esetében is. Mindemellett vizsgáljuk an-

nak lehetôségét, hogy mely területeken tudjuk 

bôvíteni az újrahasznosított papír alkalmazását. 

Az OTP Ingatlan Zrt. – az OTP Csoport tagvállala-

tai között egyedülállóan – fénymásolópapírként 

mintegy 50%-ban környezetbarát papírt használ. 

Jellemzô adatok az OTP Csoport felhasznált anyagairól, beszerzéseirôl

OTP Bank 
(2007)

OTP Bank 
(2008)

OTP Csoport 
(2008)

Bankfiókok száma (db) 409 403 1 573

Évente felújított fiókok aránya 8–15%

Számítógépes munkahelyek száma (db) n.a.

Csereperiódus                   átlagosan 4 év

ATM-ek száma (db) 1981 2015 n.a.

POS terminálok száma (db) 31 926 34 012 n.a.

Közvetlenül beszerzett papír mennyisége (t)* 734 545 1778

Közvetetten beszerzett papír mennyisége (t) n.a. 455 n.a.

Felhasznált tintapatronok, tonerek súlya (kg)* 4284 5010 26 923

Felhasznált CD-k, DVD-k súlya (kg)* 203 139 606

* becslés: tényleges adatokon alapuló, arányosítással számolt adat

kb. 6000-6500 és 500 szerver
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Energia- és vízfelhasználás

A hatékonyság megkívánja az erôforrás-felhasz-

nálás folyamatos nyomon követését, fókuszálva 

a meghatározó fogyasztókra. Új épületek eseté-

ben – pl. a bolgár DSK Bank székhelye – 

a környezetkímélô megoldások, az alacsony 

energiafogyasztás kiemelt szerepet kapnak. 

A fogyasztási adatok pontos gyûjtése azonban 

nem lehet teljes körû, mert számos esetben 

külsô szolgáltató üzemelteti az épületet, és nem 

ismerjük a fogyasztási információkat. Nem áll-

nak rendelkezésre a pontos fogyasztásai adatok  

Energiafogyasztás (GJ) OTP Bank OTP Csoport, Mo.

2007 2008 2007 2008

Villamos energia 153 225 150 624 166 275 193 202

Gáz energia 92 953 103 714 98 065 227 799

Távhô n.a. 25 366 n.a. 31 886

Napenergia 802 800 802 800

Összes energiafogyasztás 246 980 280 504 265 142 453 686

Egy fôre esô összes fogyasztás n.a. 34,06 n.a. 38,56

a Bankcsoport külföldi leányvállalatai esetében,  

de az egy munkavállalóra esô felhasználás 

jellemzôen kedvezôbb, mint az OTP Csoport 

magyarországi tagjainál. 

A legjelentôsebb energiafelhasználást továbbra  

is a villamosenergia-fogyasztás jelenti. Az ener-

giaoptimalizáció lehetôségét az anyavállalat va-

lamennyi épületében megvizsgáltuk, és megtet-

tük a szükséges intézkedéseket. A magyarországi 

OTP Bank villamosenergia-fogyasztásának mint-

egy 28%-át adja a Lajos utcai és a Babér utcai 

székház, amelyekben villamos energia felügyeleti 

rendszer is mûködik. 

Földgázfogyasztás a magyarországi telephelyeink  

mintegy 50%-ában történik. A piaci liberalizá-

ciót cégünk is tervezi kihasználni, ezért az elôké-

születek részeként az eddigiekhez képest széle-

sebb körben elemezzük a fogyasztás mennyiségi 

adatait. 

Az OTP Csoport egy fôre esô energiafogyasztása, 2008

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
GJ  OTP Bank OTP Csoport, Mo.

Napenergia

Távhô

Gázenergia

Villamos energia

0,10
3,08

2,71
0,07

12,59 19,36

16,42
18,29

K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S A I N K



54 O T P  B A N K  T Á R S A D A L M I  F E L E L Ô S S É G V Á L L A L Á S I  J E L E N T É S  2 0 0 8

2009 elejétôl Babér utcai székházunkban nap-

kollektor biztosítja a használati meleg víz elô-

állításához szükséges energiát, illetve rásegítést 

nyújt a fûtéshez. A beruházás megvalósítása 

mellett a balatonszemesi üdülô napkollektorának 

kedvezô tapasztalatai miatt döntöttünk. 

Központi irattárunk továbbra is geotermikus 

energiát hasznosít. 

A vízfogyasztás jellemzôi változatlanok: a Bank-

csoport nem tekinthetô jelentôs vízfogyasztónak, 

a felhasznált víz alapvetôen a települési hálózat-

ból származik és a kommunális csatornarend-

szerbe kerül elvezetésre. 

Az OTP Csoport vízfogyasztása
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Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodásunk az elôzô évekkel 

azonos elvek mentén valósult meg, jelentôs 

fejlôdést a Környezetvédelmi Szabályzat életbe 

lépésével várunk. 

A hulladékkeletkezés megelôzését szolgálja az 

irodabútorok, berendezések és IT eszközök raci-

onális cseréje; illetve a nyomtatás mérséklése. 

Az újrahasznosítás, újrahasználat a szelektíven 

gyûjtött hulladékok esetében valósul meg. A ve-

szélyes hulladékokat – pl. fényforrások, elektro-

nikus berendezések – továbbra is elkülönítetten 

gyûjtjük és az elôírásoknak megfelelôen gondos-

kodunk kezelésükrôl. A bolgár DSK Bank olyan 

együttmûködési megállapodás megkötését terve-

zi 2009-tôl, amelynek keretében a számítógépek 

fém alkatrészei újrahasználatra kerülnek. 

Sikeres volt törekvésünk a szelektív hulladék-

gyûjtés kiterjesztésére, az elkülönítetten gyûjtött 

papírhulladék mennyiségét megkétszereztük 

2008-ban. A hálózat szerepe ismét kiemelkedô 

volt, és egyes leányvállalataink is bekapcsolódtak 

a szelektív gyûjtésbe. Jövôre vonatkozó célunk, 

hogy tovább szélesítsük a papírhulladék, illetve a 

csomagolási hulladék (papírcsomagoló anyag, il-

letve PET palack) szelektív gyûjtését. A megvaló-

sításban továbbra is számítunk munkatársainkra, 

elkötelezettségük nagymértékben segíti a Bank-

csoport mûködésének környezettudatosságát: 

több esetben egyes osztályok önként döntöttek 

a szelektív gyûjtés mellett, és vállalják a hulladék 

elszállítását, PET palack esetében a zsugorítást. 

Az önkéntes kezdeményezésekhez 2009-tôl in-

tézményesített keretek között biztosítjuk a szük-

séges infrastruktúrát, és az elkülönített gyûjtést 

szabályozással szélesebb körben kiterjesztjük. 

Keletkezett hulladék mennyisége, OTP Bank 2007 2008

Kommunális hulladék (t) n.a. 2977

Egy munkavállalóra esô kommunális hulladék mennyisége (kg) n.a. 356

Szelektíven gyûjtött papírhulladék (t) 505 1070*

Szelektíven gyûjtött elektronikus adathordozó (kg) 13 900 2070

Szelektíven gyûjtött energiatakarékos fényforrások (kg) 343 372

* Külsô forrásból érkezô papírt is tartalmaz (pl. prospektusok, ismeretterjesztô anyagok).
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Vállalati gépjármûvek, üzleti utazások

Az OTP Csoport gépjármûparkja folyamatos 

kezelést igényel. Az új beszerzések esetében  

a minôség és az ár dominál, fontos szempont  

emellett a biztonság, a fogyasztás továbbá  a 

megbízható használat várható ideje. Új jár mû-

veink magas környezetvédelmi kategóriába tar-

toznak; növeljük a – részecskeszûrôvel ellátott 

– dízelautók beszerzésének arányát. Mindezek 

eredményeként autóflottánk fokozatosan válik 

egyre inkább környezetkímélôvé. 

A juttatási politika átalakulása révén autóflottánk 

is átszervezésre kerül, csökken a gépjármûvek 

száma. 

A vállalatcsoport munkatársainak repülôgéppel 

tett utazása mérséklôdött az elmúlt évhez ké-

pest, amelyben jelentôs szerepe van a videokon-

ferenciák bôvülô alkalmazásának és az újonnan 

átadott videokonferencia teremnek is. Az elmúlt 

évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a regionális 

Utazások mennyisége, OTP Csoport, Mo. 2007 2008

Gépjármûvel tett utazás (km) 12 743 452 13 167 618

Repülôgéppel tett utazás (db) 1995 1497

mûködés folyamatosan gyakori személyes kap-

csolattartást igényel, így az utazások mennyisé-

gének további jelentôs csökkenésére nem szá-

míthatunk.

A teljesség megkívánja, hogy jelentsünk az 

igénybevett futárszolgáltatásokról, vállalatcsopor-

tunkra azonban általánosan jellemzô, hogy csak 

kivételes esetben él ezzel a lehetôséggel. 

A kerékpáros utazás munkatársaink körében  

elsôsorban személyes elkötelezettséghez 

köthetô, telephelyeink egy részében elérhetôek 

a kerékpártárolók, azonban a biciklis közlekedést 

tényleges alternatívává tenni képes zuhanyozó 

helyiségek csak korlátozottan állnak rendelkezés-

re. Pozitív példa az OTP Alapkezelô Zrt., amely-

nek székházában teljes körûen biztosítottak az 

infrastrukturális feltételek. Az elkövetkezendô év-

ben vizsgálni fogjuk annak lehetôségét, hogy hol 

van lehetôség ennek bôvítésére. 

Az OTP Csoport teljes CO2-kibocsátása (t)

2007 2008

OTP Bank OTP 
Csoport, Mo

OTP Bank OTP 
Csoport, Mo.

Közvetlen gépjármûvek által kibocsátott 1660 2330 1393 2372

repülôutakhoz kapcsolódó 790 922 423 475

Közvetett villamos energiából származó 4682 5081 4602 5903

földgáz felhasználásból származó 4522 4765 5046 11083

távhô felhasználás n.a. n.a. 1281 1610

papírfelhasználás nyomán keletkezô 436 568 327 393

Összesen 12 090 13 666 13 073 21 837

A táblázat a szén-dioxid kibocsátás legjelentôsebb, azonosított tételeit tartalmazza. 
Értékét a vonatkozó jogszabályok, iparági becslések, illetve hivatalos kibocsátási adatok alapján számítottuk.

Szén-dioxid kibocsátás

A klímaváltozás és hatásainak veszélyét elis-

mer ve  számot adunk Bankunk, illetve az OTP 

Csoport  közvetlen, illetve közvetett szén-dioxid 

kibocsátásáról. A szén-dioxid keletkezése számos 

forráshoz köthetô, különösen nehéz a közvetett 

kibocsátások megbízható becslése. Számítása-

inkban fokozatosan törekszünk a becslési eljárás 

fejlesztésére, illetve a bevont tevékenységek, 

területek bôvítésére, a leányvállalatok integráció-

jával, nem állíthatjuk azonban, hogy becslésünk 

jelenleg teljes körû. 

K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S A I N K
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Az egy fôre esô CO2-kibocsátás megoszlása
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papírfelhasználás nyomán keletkezô

távhô felhasználás

földgáz felhasználásából származó

a felhasznált villamos energiából származó

repülôutakhoz kapcsolódó

gépjármûvek által kibocsátott

*  Az emelkedô felhasználás csupán látszólagos, az OTP Bank esetében 2007-ben nem álltak rendelkezésre a 
távhô-felhasználásra vonatkozó adatok, az OTP Csoport magyarországi leányvállalatai körében pedig a gázfogyasz-
tás információi nem voltak teljes körûek. 

Szemléletformálás

–  A hulladékgazdálkodás prioritási rendjét  is 

szem elôtt tartva – elsôdleges a hulladék-

képzôdés megelôzése – kezdtük meg az 

elektronikus számlakivonat népszerûsítését. 

Ügyfeleinket folyamatosan ösztönözzük az 

elektronikus és telefonos szolgáltatások hasz-

nálatára, amelynek eredményeként az el-

múlt két évben a magyarországi OTP Bank-

ban 43%-kal bôvült az internetes és 40%-kal 

a mobil szolgáltatások használatára szerzôdött 

ügyfelek száma. A számlakivonatok elôállítása 

során a minimális papírfelhasználásra törek-

szünk. Ennek érdekében 2009 márciusától ki-

terjesztjük korábbi kezdeményezésünket, és 

már nem csak az egy napon, de az egy hóna-

pon belül készülô számlakivonatokat is egy bo-

rítékban postázzuk ügyfeleinknek. 

2008 ôszén indítottuk el programunkat, amely 

a papíralapú számlakivonat elôállításának mér-

séklésére irányul. Ekkortól minden ügyfelünk 

számára lekérdezhetô honlapunkon a szám-

lakivonat. A papíralapú kivonat lemondása 

ügyfeleink számára megtakarítással jár, emel-

lett bankunk a kivonat elôállításának költségét 

környezet védelmi célú adományozás ra tervezi 

fordítani. 2009-ben a kivonatok lemondásának 

ösztönzésére kampányt indítunk. 
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–  Ügyfeleink környezettudatosságának erôsítése 

is ösztönözte, hogy a prospektusokat az 

anya válla latnál 2009 elejétôl teljes körûen 

újrahasz nosított papírra készíttetjük. 

–  Munkatársaink elkötelezettségét, felelôs maga-

tartását kívánjuk ösztönözni:

 •  a CSR képzéssel, amely több lehetôséget is 

megfogalmaz a környezettudatosság gyakor-

lati alkalmazására; 

 •  a számítógépek stand-by üzemmódra való 

állítására matricával ösztönözzük kollégáin-

kat; 

 •  egységes figyelemfelhívó szöveget készítet-

tünk és alkalmazunk az e-mailek alján, a fe-

lesleges nyomtatás elkerülésre érdekében. 

–  A környezettudatos mûködést csak munkatár-

saink aktív részvételével tudjuk megvalósíta-

ni, ezért fontosnak tartjuk, hogy munkavállaló-

ink érezzék partnerségünket, támogatásunkat 

kezdeményezéseik  megvalósítása terén. Jó 

példát nyújt a szelektív hulladékgyûjtés kiter-

jesztése. 

–  Partnereink irányába is törekszünk a környezet-

barát szemlélet közvetítésére. 2008-ban kará-

csonyi ajándékaink teljes körûen újrahasznosí-

tott papír és csomagolóanyag felhasználásával 

készültek, emellett fogyatékossággal élôk ké-

szítették az ajándékcsomag karácsonyi díszét. 

A Környezetvédelmi szabályzat elôírásai szerint 

2009-ben fokozottan vizsgáljuk beszállítóink 

megfelelését a környezetvédelmi elôírásoknak, 

és a Szabályzat ajánlásokat fogalmaz meg a 

környezetbarát beszerzés érvényesítésére is. 

Nyitottak vagyunk további ötletekre, javasla -

tokra a környezettudatosság erôsítése iránt, 

minden érintettünk részérôl. A csr@otpbank.hu 

e-mail címen várjuk az értékes észrevételeket 

és javaslatokat.

K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S A I N K
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12.  Céljaink a fenntarthatóság 
érdekében

Elért eredmények

Célkitûzés 2008

Megvalósítás

�  Megvalósult

� A megvalósítás folyamatban van

� Nem teljesült

A társadalmi felelôsségvállalás elveinek elmélyítése szervezetünkben és beszállítóink körében

Az OTP Csoport külföldi tagjainak bevonása a CSR jelentéstételbe �  A jelentés kiterjed a Bankcsoport külföldi leányvállalataira is

Egységes adatgyûjtési rendszer bevezetése a CSR adatokra vonatkozóan �  Az adatgyûjtési eszköz használatát képzéssel is segítettük 

Társadalmi felelôsségvállalási tevékenységünk ismertté tétele �  Megkezdôdött az újabb kommunikációs formák és csatornák 
kiválasztása; többek között elkészítettük a CSR jelentés rövidített 
kivonatát és több CSR pályázaton indultunk

Csatlakozás a Global Compact-hoz �  A csatlakozásról Közgyûlés dönt, és a csatlakozási javaslat nem állt 
rendelkezésre az éves Közgyûlés idejére 

Közös fórum létrehozása a társadalmi felelôsségvállalás terén, verseny-
társaink körében 

�  A témák feltárása és a szakterületek bevonása terén történt 
elôrelépés 

A beszállítói kiválasztási rendszer újragondolása, amelynek eredmé-
nyeként megvalósul a környezetvédelmi és etikai szempontok további 
integrációja

�  A beszerzéssel foglalkozó igazgatóságok különös hangsúlyt helyez-
nek a környezetvédelmi és etikai szempontok érvényesülésére a 
beszállítók kiválasztása során

A kiszervezett tevékenységet végzô társaságok munkavállalói Etikai 
Kódexünknek megfelelôen járjanak el

�  Az OTP Bank nevében eljáró partnereink esetében teljesült a 
vállalás 

Etikai Nyilatkozat és a Társadalmi felelôsségvállalási jelentés 
megismertetése a beszállítókkal

� A megismertetést az adott szakterület végzi  

Ügyfélkiszolgálás

Intelligens ügyfélirányító rendszer kialakítása és alkalmazása � A projekt tesztelése megtörtént 

Az ügyfél-elégedettség további növelése, a kitûzött célértékeknek 
megfelelôen

�  2008 második felében a „Globális ügyfél-elégedettségi index” érté-
ke 66-ról 70 pontra emelkedett; az ügyfél-elégedettségi vizsgálatok 
átfogó módosítása folyamatban van 

Bankfiókok felújításának folytatása �  A bankfiókok felújítása az ügyféligények teljesebb kiszolgálásával 
történik 

Termékek és szolgáltatások

Mikro- és kisvállalkozások segítése speciális termékekkel �  2008 végén pályáztunk az Új Magyarország Mikrohitel programhoz 
való csatlakozásra, melynek eredményeként 2009 elején – a jelen-
téskészítés ideje alatt – bevezetésre került az OTP Új Magyarország 
Beruházási Hitel

Társasházak segítése speciális konstrukciókkal � Új társasházi konstrukciók (TAKAROS, PIRAMIS) kialakítása 

Speciális szolgáltatás létrehozása civil szervezetek és egyesületek 
számára � Kialakításra került a non-profit számlacsomag 

Az OTP Csoport minden évben meghatározza a jövôre vonatkozó vállalásait, a felelôs, fenntartható 

mûködés érdekében. A legfontosabb célok teljesülését és a további fejlôdés irányait az alábbiakban 

összegezzük.
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Munkavállalók

A fluktuáció további mérséklése – a 13% alatti érték elérését célozzuk 
meg 2008-ra

�  A gazdasági válság hatására szükséges volt a munkavállalói létszám 
kismértékû csökkentése, ez okozta a fluktuáció emelkedését (OTP 
Bank: 15,4%, OTP Csoport, Mo.: 15,9%)

Célzott akciók a teljesítmények hangsúlyosabb erkölcsi és anyagi 
elismerése, az önmegvalósítás lehetôségeinek szélesítése, valamint a 
munka és magánélet egyensúlyának megteremtése területén

�  Kialakítottuk az Életpálya-modellt, és ösztönzôbb bérfejlesztést 
valósítottunk meg; a gazdasági válság azonban munkatársainktól 
is nagyobb erôfeszítést kíván, munkatársaink leterheltsége kevés 
esetben csökkenhetett 

Munkavállalói elégedettség vizsgálat megvalósítása több leányvállala-
tunk esetében

�  2008-ban a TradeNova és az OTP Travel végzett elégedettségvizs-
gálatot

A karrierprogram továbbfejlesztése és regionális kiterjesztése 2008-ban � A kiterjesztés megkezdôdött 

CSR képzés megvalósítása � A képzés megkezdôdött és a jelentésírás idején lezárult 

Közösségi szerepvállalás

Támogatási politika átalakítása �  A szponzorációs stratégia elkészült, az adományozási politika kidol-
gozása megkezdôdött 

A természetbeni támogatások számszerûsítése �  Megtörtént 

A munkavállalók szélesebb körû bevonása a támogatási tevékenységbe �  Munkatársaink széles köre vett részt a véradáson, illetve számos 
adomány érkezett a Mikulásgyár akció keretében; a Családi Napon 
munkavállalóinkat megismertettük a támogatott szervezetekkel 

Munkaidôben végzett jótékonysági tevékenység kiterjesztése érdekében 
a szervezetek és lehetséges tevékenységek feltérképezése

  Nem történt elôrelépés a csapatépítô tréningek és a jótékony célok 
megvalósításának további összekapcsolása terén

Környezetvédelem

Az egy fôre esô és összes CO2-kibocsátás folyamatos csökkentése � A CO2-kibocsátás összességében nem változott

Környezetvédelmi szabályzat bevezetése 2008-ban �  A szabályzat elkészült, a Bankon belüli elfogadás 2009 év elején 
megtörtént

A papír, illetve a festékpatron, toner felhasználásának mérséklése egy 
fôre vetítve

�  A felhasznált papír mennyisége az OTP Bank és a magyarországi 
OTP Csoport esetében is mérséklôdött, a festékpatronok és tonerek 
esetében azonban emelkedô felhasználás tapasztalható 

Az újrahasznosított papír alkalmazási lehetôségének vizsgálata a min-
dennapi munka, és a marketinganyagok esetében, valamint használatá-
nak növelése

�  A karácsonyi ajándékok esetében teljes körûen újrahasznosított 
papírt használtunk, az ügyfél kezébe kerülô tájékoztató anyagok 
esetében pedig megkötöttük az erre vonatkozó szerzôdéseket
(OTP Bank)

A munkatársak energiatakarékosságra való ösztönzése �  A standby üzemmódba való állítást ösztönözzük, a munkaállomá-
sokon figyelemfelhívó matricákat helyeztünk el 

A keletkezett hulladékra vonatkozó információgyûjtés teljessé tétele   A teljes körû információgyûjtés jelentôs erôforrást igényel, amely-
lyel nincsen összhangban a nyert eredmény; a Bankcsoportban 
elsôsorban kommunális hulladék keletkezik 

A szelektív hulladékgyûjtés fejlesztése �  Elôrelépés történt a bevont hulladékok és szervezeti egységek, 
leányvállalatok terén; kétszeresére emelkedett a szelektíven gyûjtött 
papír mennyisége

Újabb videokonferencia terem kialakítása, 2008-ban � A videokonferencia terem átadásra került 

Zöld iroda program bevezetése kísérleti jelleggel �  Pilot program helyett a Zöld iroda program egyes elemeinek beve-
zetését kezdtük meg szervezeti szinten 

C É L J A I N K  A  F E N N T A R T H A T Ó S Á G  É R D E K É B E N
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A jövôbeli fejlôdés irányai

A társadalmi felelôsségvállalás elveinek elmélyítése szervezetünkben és a beszállítói lánc egészében

Folyamatos, csoportszintû jelentéstétel, illetve a DSK Bank esetében önálló CSR jelentés elkészítése

Rendszeres CSR adatszolgáltatás

Társadalmi felelôsségvállalási tevékenységünk széles körû megismertetésének kiemelt fókusza 

A Környezetvédelmi Szabályzat „zöld” beszerzés irányelveinek alkalmazása

Az Etikai Nyilatkozat és a Társadalmi felelôsségvállalási jelentés megismertetésére vonatkozó egységes útmutatás bôvítése

Biztonság és kockázatkezelés

A mûködési kockázatok bekövetkezésébôl fakadó veszteségek gyûjtése

Hitelvédelmi program fejlesztése

Ügyfélkiszolgálás

Tájékoztató anyag kiadása a hitelvédelmi lehetôségekrôl

Az egyenrangú partneri kapcsolat érvényesülésének erôsítése ügyfélkapcsolatainkban

Közérthetô tájékoztatás erôsítése

Középtávon az Intelligens Ügyfélirányító rendszer kiterjesztése a legforgalmasabb magyarországi bankfiókokra 

A gyorsabb fióki ügyintézés érdekében az ügyfelek tájékoztatása a fiókok jellemzô forgalmáról, és javaslatok az ügyintézés idejének 
megválasztására

Átfogó szolgáltatásminôség mérési rendszer bevezetése az OTP Bank bankfiókjaiban

A fiók-felújítási program folytatása 

Pénzügyi kultúra fejlesztése

Kisbefektetôink tájékoztatása a gazdasági folyamatokról, a bank helyzetérôl, a tôzsdézés sajátosságairól

Alapvetô pénzügyi, gazdasági fogalmak magyarázatának elérhetôvé tétele honlapunkon

Középiskolai tanárok képzése az életkezdéshez szükséges pénzügyi és karrieralakítással kapcsolatos ismeretekre, annak érdekében, hogy ezen 
ismereteket átadhassák diákjaik számára (ALAPOK Program)

Termékek és szolgáltatások

Alternatív energiaforrások hasznosításában érdekelt vállalatok részvényeibe befektetô betétkonstrukció létrehozása

Tartozásrendezô konstrukció kidolgozása mikro- és kisvállalkozások számára

A non-profit számlacsomag széles körû elérhetôségének biztosítása megfelelô kommunikációs csatornák használatával, illetve a konstrukció 
további finomításával 

Munkavállalók

A gazdasági válság nyomán a munkahelyek megôrzése, illetve az esetlegesen szükségessé váló elbocsátások alkalmával a munkakeresés 
támogatása

A munkavállalói vélemények rendszeres feltárása és az eredmények értékelése

A karriermenedzsment programban résztvevô munkatársak kiválasztása a külföldi leánybankok esetében

A munkavállalók folyamatos tájékoztatása a CSR témakörében, illetve ötleteik, kezdeményezéseik fogadása

A belsô kommunikáció csatornáinak bôvítése

Rendszeres egészségügyi szûrések bevezetése az OTP Bank munkatársai körében a munkavégzés sajátosságaihoz alkalmazkodva

Közösségi szerepvállalás

Az adományozási politika átalakítása és alkalmazása

A támogatások mértékének folyamatos nyomon követése, illetve a számszerûsítés kiterjesztése az OTP Csoport egészére

A jelenlegi adományozási programok folytatása mellett további kezdeményezések elindítása: pályázati rendszer kidolgozása a kisebb volumenû 
és új programok támogatására, munkatársaink további bevonása

Újabb pályázati forduló a civil szervezetek online adományfogadás lehetôségére a www.adhat.hu honlapon keresztül, a NIOK-kal 
együttmûködve

A gazdasági válság miatt szükséges megszorítások következményeként a jó cél megvalósításával végzett csapatépítô tréningek kiterjesztése 
nem reális, 2009 második felében a szervezetek feltérképezésén dolgozunk

Környezetvédelem

Az egy fôre esô szén-dioxid kibocsátás csökkentése az elôzô évhez képest

Ötletek és javaslatok a munkatársak számára, amelyek megvalósításával csökkenthetik munkahelyen kívüli szén-dioxid 
kibocsátásukat 

A Környezetvédelmi Szabályzat alkalmazása 2009-tôl  

Az egy fôre esô felhasznált tonerek és tintapatronok mennyiségének mérséklése 

A marketinganyagok esetében az újrahasznosított papírok körének bôvítése 2009-ben, a munkaanyagok esetében az újrahasznosított, illetve 
környezetbarát papír alkalmazási lehetôségeinek további elemzése 

Standby üzemmód teljes körû alkalmazása az IT eszközök esetében, és egyéb kezdeményezések megvalósítása 

A szelektíven gyûjtött és újrahasznosításra továbbadott hulladék arányának folyamatos növelése az infrastrukturális háttér megteremtésével

A videokonferencia termek kihasználtságának további növelése

Elôrelépés a környezetkímélô irodák megvalósításában

A kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának megteremtése lehetôségének vizsgálata
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13. A jelentésrôl

Az OTP Csoport 2008. évi társadalmi felelôsségvállalási jelentése több célt is 

szolgál. A vállalatcsoport gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményének 

bemutatása mellett célunk volt, hogy mindezt még inkább a várható olvasók 

igényei szerint tegyük meg. Az OTP Csoport harmadik társadalmi felelôsségválla-

lási jelentése emellett továbbra is megfelel a GRI G3 útmutatójának, és annak 

hitelességét független szervezet tanúsítja. 

–  A jelentés a 2008-as év teljesítményére, 

megva lósított kezdeményezéseire fókuszál; 

az aktualitás és idôszerûség érdekében a je-

lentésírás idôszakában már ismert tényekrôl 

is számot adunk. 

–  Szándékaink szerint kerüljük az információk  

és adatok ismétlését, hiszen honlapunkon  

elérhetôek a korábbi évek társadalmi felelôs-

ségvállalási jelentései. 

–  Kihasználjuk, hogy a vállalatcsoport honlap-

ján számos információ elérhetô a társaság 

irányítá  sával, támogatási tevékenységével 

kapcsolatban,  és számos további területen egy 

folyama tosan aktualizálható felület kedvezôbb 

az infor mációszolgáltatás szempontjából 

(pl. díjak,  szervezeti tagságok). 

Alkalmazási szint meghatározása a GRI G3 útmutatója szerint

Alkalmazási szint / 
bemutatás kritériumai

C C+ B B+ A A+

Szervezeti profil 1.1; 2.1-2.10; 3.1-3.8; 
3.10-3.12; 4.1-4.4;

4.14-4.15
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Menedzsment megközelítés nem szükséges minden indikátor
kategóriára vonatkozóan

minden indikátor 
kategóriára vonatkozóan

Teljesítmény-indikátorok legalább 10 indikátor, 
legalább egy indikátor a 
társadalmi, gazdasági és 
környezeti kategóriából

legalább 20 indikátor, 
legalább egy minden 

indikátor-kategóriában.

minden alapindikátor

–  A teljesítmény és eredmények bemutatásánál 

folyamatosan értékeltük az információkat: 

 •  Alapelvünk volt, hogy a társadalmi felelôs-

ségvállalási jelentés a Bankcsoport legfonto-

sabb, fôtevékenységéhez szorosan kötôdô 

hatásokra, tevékenységekre fókuszáljon. 

A lényeges területek esetében a teljességre 

törekedtünk. Ezek az információk a jelentés 

törzsszövegében – elôzô fejezetek – kerültek 

ismertetésre.

 •  A GRI alapelvei és indikátorai részletesen 

meghatározzák az információk bemutatásá-

nak módját és mélységét, biztosítva ezzel 

a hitelességet. 
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 •  Az adatok megbízhatóságát a jelentéskészítés  

módszere, illetve a bevezetett CSR adatgyûj tô 

eszköz biztosítja; az adatmérési technikák és 

számítások alapjául a GRI útmutatója szolgált, 

az alkalmazott módszereket az információk 

közlésének helyén tüntetjük fel. 

 •  A jelentés mellékletében, a GRI indexben, 

illetve a honlapon tesszük elérhetôvé azon 

információkat, amelyek biztosítják a fenti 

kritériumoknak való megfelelést, ugyanakkor 

az érintettek egy kisebb csoportja szempont-

jából fontosak.

–  A Bankcsoport teljesítményét a fenntartható-

ság szempontjait szem elôtt tartva ismertetjük.

–  Az egyensúly érdekében az elért eredmények  

mellett a jövôbeli kihívásokat, a fejlôdés irá-

nyait is megjelenítjük. Az objektív megítélést  

és az összehasonlíthatóságot segítik a szám-

sze rû, több évre visszamenôen bemutatott 

adatok. 

–  A jelentésírás egyik legnagyobb kihívása a vilá-

gos és lényegre törô fogalmazásmód, amely 

egyaránt biztosítja az áttekinthetôséget, az in-

formációk az érintettek eltérô igényei szerinti 

mélységû bemutatását, és a szakmailag helytál-

ló, de laikusok számára is érthetô ismertetést. 

Érintettek bevonása

A felelôs mûködés és a hosszú távú fenntartha-

tóság megkívánja, hogy szolgáltatásaink és tevé-

kenységünk közvetlen érintettjei mellett figye-

lembe vegyük azon érintettek érdekeit és jogos 

elvárásait is, akikre mûködésünk közvetetten 

gyakorol hatást. 

Minden érintettünkkel kapcsolatban a korrekt, 

tisztességes üzleti magatartás elveit érvényesít-

jük, amelyet az Etikai Kódex, a belsô szabályza-

tok, illetve a szervezeti kultúra biztosít. 

2007-ben az érintett térkép létrehozásával azo-

nosítottuk és meghatároztuk a társaságunk leg-

fontosabb érintettjeit. Az OTP Csoport rendkí-

vül széles érintetti körrel rendelkezik. Az érintett 

csoportokkal a Bankcsoport egyes tagvállalatai 

szervezeti jellemzôik, illetve az érintettek sajá-

tosságai szerint tartják a kapcsolatot. Érintettjeink 

véleményének feltárása prioritást élvez, hiszen a 

vállalatcsoport társadalmi legitimitását az elvárá-

soknak való megfelelés biztosíthatja.

Az érintetti fórumok tapasztalatai

A társadalmi felelôsségvállalási jelentés készítését megelôzôen, érintetti fórumok keretében tártuk fel 

érintettjeink elvárásait és véleményét az OTP Bank egészével, illetve kifejezetten a társadalmi felelôs-

ségvállalási tevékenységével kapcsolatban. Az fórumokat az érintett csoportok mentén strukturáltuk.

Az érintettek elsôsorban a Bank értékeirôl, szolgáltatásairól tudtak véleményt formálni. Az elvárásokat, 

véleményeket a Bank értékeli, és a felvetésektôl függôen beépíti mûködésébe. 

Az érintettek összességében a társadalmi felelôsségvállalás legfontosabb elemeként a támogatást 

nevez  ték meg, a felelôs mûködés más aspektusairól célirányos kérdések alapján kaphattunk választ. 

Az érintettek keveset tudnak a Bank CSR tevékenységérôl, a kezdô lépést jellemzôen a Banktól várják, 

szívesen vennék a vállalat szélesebb körû tájékoztatását a társadalmi felelôsségvállalás több terü-

letérôl: pl. adományozás irányelvei, hitelnyújtás alapelvei, innovatív tevékenységek.    
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A jelentés kiterjedési köre és határa

A társadalmi felelôsségvállalási jelentés össze-

állításakor elsôdleges szempontot jelentett, 

hogy az a Bankcsoport legfontosabb társadalmi 

felelôsségére koncentráljon; a korábbiaknál na-

gyobb hangsúlyt kapott a fôtevékenységhez kap-

csolódó felelôsség, amit a megváltozott struktú ra  

is jelez. A jelentés kiemelt témaköreinek – feje-

ze  tek – meghatározásához: 

– az érintetti fórumok tapasztalatai;

–  a gazdasági és társadalmi környezet jellemzôi 

és változása; 

–  a Bankcsoport tevékenységének vizsgálata; és 

–  a nemzetközi jelentéstételi gyakorlatok elem-

zése szolgált alapul.

A jelentés terjedelmét az áttekinthetôség érdeké-

ben korlátoztuk, aktívabban élünk viszont más 

információközlési csatornákkal.

Lényegesnek és bemutatandónak tartjuk mind-

azon gyakorlatokat és teljesítményt:

–  amelyek a vállalatcsoport egészének gazda-

sági, környezeti és társadalmi hatásai megíté-

lését segítik – összefüggésben a Bankcsoport 

méretével és tevékenységi körével;

–  a kiemelkedôen jó példákat, kezdeményezé-

seket, amelyek a vállalatcsoport egy szûkebb 

körére jellemzôek.

A jelentés témaköreinek sorrendjében az általá-

nostól haladtunk a speciális témák irányába; 

fokozatosan megismertetve az Olvasót a vállalat-

csoport tevékenységével és annak különbözô 

aspektusaival; a témák egymásutániságát az 

érintettek érdeklôdési köre szintén befolyásolta. 

A gazdasági válság 2008-as év teljesítményében 

és tevékenységében betöltött szerepe miatt ka-

pott hangsúlyt. 

A társaság gazdasági, társadalmi és környezeti  

teljesítményét csoportszinten – az OTP Bank 

jelentôs magyarországi és külföldi leányvállalata-

it is bevonva – mutatjuk be. A csoportszintû be-

mutatás jelentôs információszolgáltatást igényel 

a vállalatcsoport tagjaitól, amelyre jelenleg nem 

minden leányvállalat készült fel. A csoportszintû 

adatok hiányában, illetve a korábbi évekkel törté-

nô összehasonlíthatóság céljából egyes adatokat 

és információkat az OTP Bank, illetve a magyaror-

szági OTP Csoport vonatkozásában mutatunk be.

A jelentésben szereplô jelölések:

–  az OTP Bank: a leányvállalatok nélküli 

OTP Bank; az anyavállalat; 

–  az OTP Core, hazai banki alaptevékenység: 

OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP Faktoring és 

OTP Lakástakarékpénztár; ez a kör szûkebb a 

Bankcsoport hazai tagvállalatainál, ugyanakkor 

ez a felosztás illeszkedik az Éves jelentésben 

használt struktúrához;

–  OTP Mo.; magyarországi OTP Csoport: az OTP 

Bank a magyarországi leányvállalatokkal együtt;

–  OTP Csoport: a teljes OTP Bankcsoport a hazai 

és külföldi leányvállalatokkal együtt.

A  J E L E N T É S R Ô L
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A jelentés tömörségének megôrzése érdekében a mellékletben kapnak helyet 

mindazon információk, adatok, amelyek várhatóan az érintettek egy kisebb cso-

portja számára relevánsak, ugyanakkor bemutatásuk a szervezet teljesítményének 

átfogó megítélése, il letve a GRI útmutatójának történô megfelelés érdekében 

szükségesek. 

14. Mellékletek

14.1  Gazdasági teljesítmény

Keletkezett és felosztott gazdasági érték 2008

OTP Core* OTP Csoport**

I. Megtermelt közvetlen gazdasági érték = 1 371 392 732 538

1. Értékesítés nettó árbevétele Kamatbevétel + nem 
kamatjellegû bevétel 
(nettó díjakkal) (korrigált)

371 392 732 538

II. Felosztott gazdasági érték  = 2+3+4+5 172 411 356 913

2. Mûködési költségek 
+ tôkebefektetôknek szánt kifizetések

Mûködési költségek –
Személyi jellegû ráfordítások 
– Értékcsökkenés – Társasági 
adóalapot csökkentô adók

74 102 151 883

3. Alkalmazotti bérek és juttatások Személyi jellegû 
ráfordítások

79 092 167 461

4. Kifizetett adók Összes adófizetési 
kötelezettség 

18 965 37 313

5. Közösségi befektetések Adományozás 252 256

III. Visszatartott nyereség  = 1–(2+3+4+5) 198 981 375 625

  * Az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank, az OTP Lakástakarékpénztár, az OTP Faktoring konszolidált beszámolója alapján

** konszolidált

(auditált, IFRS szerinti eredménykimutatás alapján, millió Ft)

A vállalatcsoport tágabb gazdasági rendszer 

fenn tarthatóságához való hozzájárulásának meg-

ítélését a gazdasági teljesítmény bemutatása te-

szi lehetôvé. A teljesítmény ismertetése eltér az 

Éves jelentés pénzügyi szemléletétôl, és az érin-

tettek közötti pénzáramokra helyezi a hangsúlyt. 

A Bankcsoport továbbra is a közép-kelet-euró-

pai régió jelentôs adófizetôje. A 2007-es évhez  

képest ugyanakkor csökkent az OTP Csoport 

adófizetési kötelezettsége, ezzel összhangban 

mérséklôdött az OTP Bank bankszektoron belüli  

részesedése a befizetett adók arányában. Meg 

kell említenünk, hogy a gazdasági válság hatá-

sára 2008-ban csökkent hazánk teljes társasági 

adó befizetése, és ezen belül a bankszektor fize-

tési kötelezettsége is mérséklôdött. 

Állami támogatásban a Bankcsoporton belül csak 

az OTP Bank, illetve az OTP Ingatlan részesült. 

Az OTP Bank 1 092 millió Ft adókedvezmény-

ben részesült – a korábbi évekhez hasonlóan 

ez a filmtámogatáshoz kapcsolódik; illetve 

K+F támogatást vett igénybe megrendelt be-

ruházásokért és saját K+F tevékenységért 

1 126 millió Ft értékben. 

Az OTP Ingatlan állami támogatása szinte elha-

nyagolható mértékû: 85 ezer Ft.
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Az OTP Csoport adófi zetési kötelezettsége
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Részvényesek és befektetôk × × × × × × ×

A vállalatcsoport tevékenységének eredménye, várható kilátások; az eredmények elérésének módja; 
jogszabályi elôírásoknak és hazai, nemzetközi standardoknak való megfelelés  

Ügyfelek × × × × × × × × × ×

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztatás, szolgáltatási minôség (kiszolgálás, hozzáférés, költségek, 
termékjellemzôk, panaszkezelés), vállalati imázs

Munkatársak × × × × × × ×

Munkakörnyezet, munkavégzéssel összefüggô információk, vezetôkkel való elégedettség, motiváció, munka-
magánélet egyensúlya, teljesítményértékelés, szervezeti egységek, leányvállalatok közötti együttmûködés 

Helyi önkormányzatok* × × ×

Foglalkoztatói szerep, pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, helyi elôírásoknak 
való megfelelés

Civil szervezetek* × × × × × × × ×

Pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, esélyegyenlôség, szolgáltatásnyújtás módja, 
környezeti, társadalmi hatások, jogszabályi elôírásoknak és hazai, nemzetközi standardoknak való megfelelés

Állam, szabályozó szervek* × × × × × × × × × ×

Szolgáltatásnyújtás módja, tiszta piaci verseny, erôfölénnyel való visszaélés, pénzügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés biztosítása, esélyegyenlôség, foglalkoztatói szerep, gazdasági közvetítô szerep, jogszabályi 
megfelelôség

Versenytársak × × × × × × × ×

Legjobb piaci és mûködési gyakorlatok, közös érdekérvényesítés

Média × × × × × × × × ×

Ügyfélkiszolgálás, jogszabályi és hazai, nemzetközi standardoknak való megfelelés, tiszta piaci verseny, 
erôfölénnyel való visszaélés, esélyegyenlôség, környezeti, társadalmi hatások

Támogatott szervezetek × × × ×

Társadalmi, környezeti célokhoz való hozzájárulás

Oktatási és kutatási 
intézmények

× × × × ×

Szolgáltatás és szolgáltatásnyújtás feltételei és annak fejlôdése

Beszállítók × × × × ×

Szállítói, megrendelési feltételrendszer, erôfölénnyel való visszaélés

* a társadalom egyes csoportjainak képviselôi; illetve feladatuk az egyéb képviselettel nem rendelkezô érintettek: környezet, jövô generáció érdekeinek képviselete is

14.2  Érintett kapcsolatok
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14.3  Ügyfélérintkezések

Évrôl évre nagymértékben nô az ügyfélkontaktusok száma, jellemzô, hogy a sze-

mélyes ügyfélérintkezések bôvülnek a legnagyobb mértékben, azonban továbbra 

is az elektronikus csatornák a leginkább meghatározóak. 

Az ügyfelek számával összhangban Magyaror szá-

gon az ügyfélkontaktusok száma is az anyaválla-

latban a legnagyobb. A személyes és elektronikus 

ügyfélkapcsolatok több mint 99%-a az anyabank-

hoz köthetô, az egyéb kontaktusok tekintetében 

ez az arány 90% alatti. A leányvállalatok között 

az OTP Garancia és a Merkantil Csoport szerepe  

meghatározó (az OTP Garancia nem végez 

az egyéb kontaktusokra vonatkozó gyûjtést). 

Az OTP Csoport külföldi tagvállalatai eltérô mód -

szertan szerint végzik az ügyfélkontaktusok  mé-

rését, az adatok összehasonlíthatósága nem 

biztosított. Minden leányvállalat esetében 

jellemzô azonban az elektronikus csatornák 

egyre növekvô dominanciája, amelyet a leány-

bankok is ösztönöznek. 

Nem tapasztalható jelentôs változás a panasz-

kezelés területén, a lezárt panaszok mintegy 

73%-a bizonyult jogosnak, és bankunk (OTP 

Bank) összesen megközelítôleg 260 millió Ft 

kártérítést fizetett ügyfelei számára. Az egy pa-

naszra esô átlagos kártérítési összeg kismérték-

ben, 4700 Ft-ra nôtt. A jogos panaszok száma 

és összértéke kisebb mértékben nôtt, mint az 

ügyfélérintkezések száma. A külföldi leányban-

kok esetében az ügyfélpanaszok nyilvántartása 

nem teljes körû, és nem egységesen történik, 

a panasz kezelés az OTP Banknál a leghatéko-

nyabb. A hazai leányvállalatok összesen 800 

ezer Ft kártérítést fizettek ügyfeleik számára 

(az OTP Garancia kompenzációja nélkül). 

2008-ban nem került sor az ügyfelek személyes 

adataival való visszaélésre. Az OTP Hungaro-

Projektnél egy ügyfél adatait lopták el. Az ügyfél-

panaszokat továbbra is folyamatosan elemezzük, 

és a leszûrt következtetéseket felhasználjuk az 

ügyintézôi szolgáltatás, illetve számítástechnikai 

rendszereink fejlesztéséhez. 

Ügyfélkontaktusok száma (OTP Bank)*

2006 2007 2008

 – személyes 10 823 932 18 973 231 38 319 633

 – elektronikus 300 872 292 419 269 149 528 785 608

 – egyéb (DM, felszólítások stb.) 3 380 032 4 438 262 7 724 681

Összesen 312 847 824 442 701 764 574 829 922

Változás az elôzô évhez képest – 142% 130%

* a leányvállalatok esetében az ügyfélkontaktusok nem azonos módon mértek, ezért nem biztosítható az összehasonlíthatóság
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14.4  Bírósági és egyéb hatósági eljárások

Állandó célunk az ügyfelek érdekei sérülésének  

elkerülése, illetve a jogszabályi elôírásoknak 

való megfelelés. Az érintett szervekkel történô 

elôzetes egyeztetéssel, illetve fokozott körülte-

kintéssel törekszünk a Bank elmarasztalásával 

záruló eljárások számának, illetve a kiszabott 

bírság mértékének csökkentésére. Mindemellett 

a jogos panaszokat és elmarasztalásokat elismer-

jük, a kiszabott szankciókat teljesítjük. 

A külföldi leányvállalatok nyilvántartása nem tel-

jes az eljárásokat illetôen, ezért a fejezet csak a 

magyarországi OTP Csoport adatait tartalmazza.

Lezárt hatósági és egyéb 
jogi eljárások

Három esetben a 2008-ban GVH (Gazdasági  

Versenyhivatal) az általa folytatott vizsgálatok 

alapján a panaszokat, bejelentéseket nem talál-

ta alaposnak, ezért nem indult versenyfelügyeleti 

eljárás, vagy azokat megszüntették (az OTP Bank 

ellen kettô, az OTP Garancia Biztosító Zrt. ellen 

egy eljárás zárult le).  A Lakástakarékpénztárral 

szemben folytatott eljárás kötelezettségvállalás-

sal zárult, amelynek eredményeként a társaság 

módosította egyes szabályzatait.

Ügyfélpanaszok – OTP Bank
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A GVH jelenleg is több vizsgálatot is folytat 

Bankunknál. 

Az Esélyegyenlôségi Hivatal 2008-ban megbír-

ságolta a bankot 70 éven felüli ügyfelünk által 

benyújtott hitelkártya-kérelmének, életkora miatt 

történô elutasítása miatt. A határozatot azonban 

az OTP Bank megtámadta, mert ügyfelünk egyál-

talán nem nyújtott be hitelkártya-kérelmet. 

Az OTP Csoportot érintô összesen 91 db lezárt 

PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 

ügybôl 78 db nem vizsgálat volt. Ezen 78 ügy-

ben az OTP Faktoringtól a felügyelet csupán tájé-

koztatást kért, amelyet a társaság megtett. 

A nem pénzbeli szankcióval zárult vizsgálatok 

közül öt az OTP Garancia Biztosítót érinti, a többi 

esetben a társaságokat felmentették.

A PSZÁF rendszeresen végez témavizsgálatot a 

bankok körében, amely az OTP Bankot is érinti.  

2008-ban egy esetben történt meg a vizsgálat 

lezárása, a határidôs ügyletek letéti követelmé-

nyeinek, ehhez kapcsolódóan az ügyfélkövetelé-

sek védelmével kapcsolatos jogszabályok betar-

tásának tárgyában. A vizsgálatban a PSZÁF a 

Bankot 6,5 millió Ft-ra bírságolta. A témavizsgálat 

négy bank gyakorlatát elemezte és valamennyi 

esetében feltárt a jogszabályi elôírásokat sértô 

gyakorlatot és hiányosságot, a PSZÁF három 

bankra szabott ki bírságot. 

M E L L É K L E T E K
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Az adóügyi szabályok megsértése miatt az OTP 

Csoportra a hatóságok 14 esetben szabtak ki bír-

ságot, elsôsorban a helyi adók késedelmes be-

fizetése miatt. A kiszabott és megfizetett bírság 

összesen 2,6 millió Ft-ot tett ki. Az OTP Garancia 

esetében indított eljárások (20 db) – egy kivéte-

lével – felmentéssel zárultak. 

A Békéltetô Testület hatáskörébe tartozó 2008-

ban lezárt eljárások meghatározóan az OTP Bank 

tevékenységével kapcsolatosak. Két eljárás zárult 

a bank pénzbeli kötelezésével, amelye ket tár-

saságunk teljesített. Egy esetben nem pénzbeli 

szankcióban részesült bankunk. Öt eljárást konf-

liktuskezelési eljárás keretében oldottunk meg, 

hét eset a bank felmentésével zárult. 

A Bankkal / Bankcsoporttal szemben indult egyéb, folyamatban lévô eljárások 
(2008.12.31.)

OTP Bank Leány-
vállalatok, Mo.

OTP Csoport, 
Mo. összesen

– a versenyjogi szabályok megsértése miatt (GVH) 10 5 15

– a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése miatt (Fogyasztóvédelmi Felügyelet) 3 0 3

– az esélyegyenlôségi szabályok megsértése miatt (Egyenlô Bánásmód Hatóság) 1 0 1

– felügyeleti eljárás (PSZÁF) 2 51* 53

– adóügyi szabályok megsértése miatt (APEH, VPOP, önkormányzatok) 1 3 4

– egyéb eljárások (pl. Békéltetô Testület) 19 0 19

* A Merkantil Bank ellen végzett 48 db eljárás nem eljárási hibára vezethetôk vissza. 

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár ellen lefolyta-

tott békéltetô eljárás során, a Veszprém Megyei 

Gazdasági Kamarák mellett mûködô Fogyasz-

tóvédelmi Békéltetô Testület 25 880 Ft összeg 

megfizetésére irányuló javaslata nem került ér-

vényesítésre. az OTP Faktoring egy alkalommal 

100 000 Ft bírságot fizetett; az OTP Garancia 

ellen indított egy eljárás szintén 100 000 Ft 

bírsággal zárult. 

Az OTP Csoport magyarországi tagjai a hatósági 

és egyéb jogi eljárások kapcsán összesen 13,7 

millió Ft bírságot fizettek, amelynek 83%-a az 

OTP Bank kötelezettsége volt. 

Folyamatban lévô hatósági és egyéb jogi eljárások
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Bírósági eljárások OTP Bank OTP csoport, Mo. 
összesen

2006 2007 2008 2008

Folyamatban lévô bírósági eljárások száma 146 126 88 176

Nyilvántartási érték (eFt) 5 353 176 5 285 095 5 801 270 n.a. 

Az idôszakban jogerôsen lezárult bírósági eljárások száma 
– a bank felmentésével

n.a.
összesen 

lezárult: 82

43 54

Az idôszakban jogerôsen lezárult bírósági eljárások száma 
– a bank kötelezésével

n.a. 50 52

Kifizetett összeg (eFt) n.a. n.a. 8 977 32 758

A bírósági eljárások nyilvántartási értéke jellemzôen többszöröse a kifizetett összegnek. 

Folyamatban lévô és lezárt bírósági eljárások

Az elôzô két évhez képest csökkent a folyamat-

ban lévô bírósági eljárások száma, ami a lezárt 

ügyek emelkedése, és az új ügyek alacsonyabb 

számának eredményeképpen. Továbbra is 

célunk az eredményesen záruló eljárások 

számának növelése.

A táblázat nem tartalmazza az OTP Faktoring Zrt.

adatait, mert a bírósági eljárások a társaság fôte-

vékenységének egyik szükségszerû velejárói. 

Az OTP Faktoring lejárt követeléseket vásárol és 

érvényesít, ezért a követelésérvényesítés jogi 

szakaszába kerülô ügyek esetében elindítja a 

14.5 Munkavállalói statisztikák

Munkavállalói kategóriák nem szerinti megoszlása (2008. december 31.)
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OTP Csoport OTP Csoport, Magyarország

 Nô

 Férfi

bírósági/végrehajtási eljárást, amely akár több 

ezres tétel is lehet egy évben. 

Ugyancsak nem tartalmazza a táblázat az OTP 

Garancia Biztosító Zrt. eljárásait, mert az alapte-

vékenységként végzett kárrendezés együtt jár 

a nagyszámú bírósági eljárással. 

M E L L É K L E T E K
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Távozott alkalmazottak megoszlása országonként (OTP Csoport, 2008. december 31.)
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B A N K K Ö Z I  P I A C :  Az a piac, amelyen a bankok 

felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik 

rövid lejáratra.

C O M P L I A N C E :  A bank mûködését érintô jog-

szabályoknak és ajánlásoknak való megfelelés.

C O R P O R A T E  S O C I A L  R E S P O N S I B I L I T Y , 

T Á R S A D A L M I  F E L E L Ô S S É G V Á L L A L Á S 

( C S R ) :  Olyan törekvés, melynek értelmében a 

vállalatok önkéntes alapon üzleti tevékenységük-

be integrálnak társadalmi és környezetvédelmi 

célkitûzéseket is, és ezen elvek fényében alakít-

ják kapcsolataikat az érintettjeikkel 

E - L E A R N I N G :  Webalapú, elektronikus úton 

hozzáférhetô tananyag és oktatási mód. A kép-

zésen részt vevôk saját számítógépüknél sajátít-

ják el a tananyagot, ami a rugalmas és hatékony 

idôbeosztást biztosítja. 

E T I K A I  K Ó D E X :  Az etikai kódex olyan vállala-

ti iránymutatás, amely a vállalat alkalmazottaitól 

elvárt viselkedésre vonatkozik, kijelölve a vállalat 

által elfogadott, illetve tiltott magatartásformák 

közötti határokat. A vállalatok etikai kódexben 

fogalmazzák meg az érintettekhez viszonyuló 

etikai viselkedésüket. 

F L U K T U Á C I Ó :  Munkaerô-áramlás. A szerve-

zetbe belépô és távozó dolgozók adott idôszakra 

vetített aránya (önként távozók, elbocsátottak, 

nyugdíjba vonulók, szolgálat közben életüket 

vesztôk). 

F O R G Ó E S Z K Ö Z :  Azok a vállalkozás mérlegé-

ben  szereplô eszközök, melyek jellemzôen a 

mindennapi tevékenységet szolgálják, és várha-

tóan egy évnél rövidebb ideig maradnak az adott 

formában a vállalkozás eszközei között.

G R I :  Global Reporting Initiative, Globális Jelen-

téstételi Kezdeményezés, a vállalatok társadalmi 

felelôsségvállalásával foglalkozó, ENSZ által létre-

hozott szervezet. A GRI fejlesztette ki a világszer-

te legszélesebb körben alkalmazott fenntartható-

sági jelentés útmutatót.  

G R I 3  B  A L K A L M A Z Á S I  S Z I N T :  A GRI által, 

a fenntarthatósági jelentések készítéséhez ki-

adott útmutató szerint meghatározott szint, 

amely a jelentés mélységére, teljes körûségére 

utal. A GRI három alkalmazási szintet különböz-

tet meg – A, B és C – a jelentésben szereplô 

standard adatközlés mértéke szerint.

I F R S :  Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szab-

ványok (Financial Reporting Standards)

I N G A T L A N  F E D E Z E T I  É R T É K :  Az az érték, 

amit a bank az ingatlan értékeként elfogad.

L I K V I D I T Á S I  H E L Y Z E T : 

Azonnali fizetôképesség.

K + F  ( K U T A T Á S - F E J L E S Z T É S ) :  K+F alatt azt 

a rendszeresen végzett alkotó munkát értjük, 

amelynek célja az ismeretanyag bôvítése, bele-

értve az emberrôl, a kultúráról és a társadalom-

ról szerzett ismereteket, valamint ennek az is-

meretanyagnak a felhasználását új alkalmazások 

kidolgozására.

K O C K Á Z A T :  veszély, káros következmény, 

veszteség bekövetkezésének lehetôsége. A koc-

kázat mértékét alapvetôen két tényezô határozza 

meg, a bekövetkezés valószínûsége, és a követ-

kezmény, hatás súlyossága. 

K O L L E K T Í V  S Z E R Z Ô D É S :  A kollektív 

szerzôdés szabályozhatja: – a munkaviszonyból  

származó jogokat és kötelezettségeket, ezek 

gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az 

ezzel kapcsolatos eljárás rendjét; – a kollektív 

szerzôdést kötô felek közötti kapcsolatrendszert. 

Kollektív szerzôdést a munkáltató, a munkáltatói 

érdekképviseleti szervezet, vagy több munkálta-

tó, illetve a szakszervezet, illetve több szakszer-

vezet köthet egymással. A kollektív szerzôdést 

a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XXII. 

törvény szabályozza.

K O N S Z O L I D Á C I Ó :  A konszolidáció célja, az 

egymás közötti üzleti kapcsolatok kiszûrése egy 

vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

helyzetének bemutatása során. 

M I F I D :  A pénzügyi eszközök piacairól szóló 

EU irányelv („Markets in Financial Instruments”; 

MiFID) célja, hogy az Unió tagállamaiban olyan 

egységes feltételrendszert és eljárásrendet hoz-

zon létre a befektetési szolgáltatások terén, me-

lyek segítségével biztosítható a befektetôk érde-

keinek maximális védelme és az ügyfelek magas 

színvonalú kiszolgálása.

15. Szószedet

S Z Ó S Z E D E T
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M U L T I P L I K Á T O R :  Megsokszorozó, a bank 

multiplikátor hatása pénzteremtô képességébôl 

fakad.

M U N K A V Á L L A L Ó I  E L É G E D E T T S É G  V I Z S -

G Á L A T :  A dolgozói elégedettség és elköte-

lezettség mérésére irányuló vizsgálat, amely 

lehetôvé teszi, hogy a vállalat megismerje alkal-

mazottainak valós igényeit.

P O S  T E R M I N Á L :  Azokat a kártyaelfogadó be-

rendezéseket nevezzük POS terminálnak, melyek 

a kereskedés közvetlen helyszínén kerülnek tele-

pítésre és a vásárolt termékek árának a kiegyen-

lítésére szolgálnak.

P R U D E N S  M Û K Ö D É S :  A prudencia összefog-

lalóan jelzi mindazokat a jogszabályba foglalt és 

le nem fektetett magatartásformákat, amelyeket 

egy átlagosan informált befektetô jogosan vár el 

valamennyi pénzügyi intézménytôl. A prudens 

mûködés jogszabályi elôírás. 

Refinanszírozott hitel: refinanszírozott hitel ese-

tén a bank nem saját forrását helyezi ki, hanem 

valamely más pénzügyi intézménytôl kapott for-

rást továbbít.

S R I :  Az SRI (socially responsible investment): 

társadalmi szempontból felelôsségteljes befek-

tetés. 

Stakeholder, érintett: Egy vállalat érintettje min-

den csoport, vagy egyén, aki befolyásolhatja egy 

vállalat célmegvalósítását, vagy befolyásolva van 

általa.

T E L J E S Í T M É N Y  I N D I K Á T O R :  A GRI fenn-

tarthatósági útmutatójában meghatározott foga-

lom, amely a jelentésben szereplô információ 

körét és bemutatásának módját határozza meg. 

Az indikátorok a szervezet gazdasági, társadal-

mi és környezeti teljesítményére terjednek ki 

(performance indicator).

T Ô K E M E G F E L E L É S :  A banktôkével való ellá-

tottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockáza-

tos eszközeihez viszonyítva. A BIS (Nemzetkö-

zi Fizetések Bankja) szerint a tôke-megfelelési 

mutató ajánlatos, hogy 8 százaléknál magasabb 

legyen, egy bankra ekkor mondhatjuk, hogy a 

tôkeellátottság szempontjából biztonságos.

Ü Z L E T I  E T I K A :  A üzleti vagy gazdaságetika az 

ember gazdasági tevékenységének és az erkölcsi 

jóra való törekvésnek rendszerbe szervezett ösz-

szeegyeztetése.
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Indikátor 
száma Indikátor leírása Oldal-

szám Megjegyzés

Stratégia és analízis

1.1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról
a szervezet és stratégiája számára

5

1.2 A kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetôségek bemutatása 10–11; 
58–59

Szervezeti profil

2.1 A szervezet neve 77

2.2 Elsôdleges márkák, termékek, és/vagy szolgáltatások 7–8; 
24–30

2.3 A szervezet mûködési szerkezete, fôbb részlegek
A társaság felelôs mûködésében az alábbi szervezeti egységek játszanak kiemelkedô 
szerepet az OTP Bank esetében: 
– Üzletpolitikai és Közgazdasági Igazgatóság;
– Compliance Önálló Fôosztály;
– Jogi Igazgatóság;
– Retail Divízió;
– Kereskedelmi Banki Divízió;
– Kockázatelemzési és Szabályozási Igazgatóság; 
– Humánerôforrás és Gazdálkodási Igazgatóság;
– Bankbiztonsági Igazgatóság; 
– Ellátási és Beruházási Igazgatóság; 
– IT Üzemeltetési Igazgatóság;
– IT Logisztikai Igazgatóság;
– Marketing Igazgatóság
Az OTP Csoport tagvállalatainak szervezeti felépítése különbözô, de a fenti funkciók 
ellátása esetükben is biztosított  

73; 
honlap

2.4 A szervezet központjának helyszíne 77 

2.5 A vállalat mûködésének helyszínei 7–8

2.6 A tulajdon természete és jogi formája 77

2.7 A kiszolgált piacok, ágazati és területi megoszlásban 7–8 Az Éves jelentés bôvebb infor-
mációt nyújt 

2.8 A jelentést tevô szervezet mérete 7–9; 25; 
27; 37; 64

2.9 A szervezetben bekövetkezett változások a jelentéstétel idôszakában - A bekövetkezett változásról 
– irányítás, alaptôke, teljes 
kapitalizáció - az Éves jelentés 
nyújt információt 

2.10 A jelentéstételi idôszakban kapott kitüntetések és díjak honlap

A jelentés paraméterei

3.1 A jelentéstételi idôszak meghatározása 61

3.2 A legutóbbi jelentés dátuma 73 2008-ban adtuk ki legutóbbi 
2007-es CSR jelentésünket

3.3 A jelentéstételi ciklus meghatározása 73 Éves ciklus

3.4 Elérhetôség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel kapcsolatban 77

3.5 A jelentés tartalmának meghatározásának folyamata 61–62

3.6 A jelentés határa 63

3.7 A kiterjedési körrel és határokkal kapcsolatos korlátozások 73 Nincs ilyen korlátozás, de fo-
lyamatosan bôvítjük a jelen-
tésbe foglalandó informáci-
ók körét

3.8 Azon vegyesvállalatok, leányvállalatok, bérbe adott létesítmények, kiszervezett tevé-
kenységek és egyéb egységek kiválasztása,  amelyek teljesítményének bemutatását a 
jelentés lefedi, és amelyek jelentôsen befolyásolhatják a jelentés idôbeli, és/vagy más 
szervezetekkel történô összehasonlítását

8

3.9 Az adatmérési technikák és számítások alapjainak bemutatása, beleértve azokat a fel-
tételezéseket és technikai megfontolásokat is, amelyeket a becsléshez, valamint az in-
dikátorok és a jelentésben található egyéb információk összeállításakor alkalmaztak

61–62 Illetve a vonatkozó részeknél 

3.10 A korábbi jelentésekben már szerepelt információk újraközlésének indoka 61

G R I  I N D E X
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3.11 Az elôzô jelentéstételi idôszakhoz képest a jelentés kiterjedési körében, határaiban 
vagy mérési módszerekben bekövetkezett jelentôs változások

63

3.12 Táblázat, amely mutatja, hogy a standard adatközlése elemei a jelentésben hol talál-
hatók meg

73–77 A táblázatot információközlés-
re is használjuk

3.13 Annak bemutatása, hogy jelenleg milyen politikát és gyakorlatot követ a szervezet a je-
lentés külsô tanúsításával kapcsolatban

61

Irányítás, kötelezettségvállalás és kötelezettségek

4.1 A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása honlap

4.2 Annak feltüntetése, hogy a legfelsôbb szintû irányító testület elnöke ügyvezetôi 
szerepkörrel is rendelkezik-e 

honlap 
(vállalat-
irányítás)

4.3 Egyszintû igazgatótanácsi szerkezet esetében, a legfelsôbb szintû irányítótestületben 
résztvevô tagok száma, akik függetlenek és/vagy nem rendelkeznek ügyvezetôi jog-
körrel

honlap 
(vállalat-
irányítás)

4.4 Mechanizmusok, amelyek lehetôvé teszik a tulajdonosok és alkalmazottak részére 
a javaslattételt vagy útmutatást a legfelsôbb szintû irányító testület számára
2006. évi IV. törvény a Gazdasági társaságokról

74

4.5 Kapcsolat a legfelsôbb szintû vezetés díjazása és a szervezet teljesítménye között 40; 74 Társadalmi felelôsségvállalási 
jelentés 2007 

4.6 A legfelsôbb irányítás szintjén mûködô eljárások, amelynek célja az összeférhetetlen-
ségek elkerülése 
A bank alkalmazottainak nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenségi szabályozás 
ismeretérôl

74

4.7 Annak meghatározása, hogy a szervezet gazdasági, környezeti és társadalmi kérdések-
kel kapcsolatos stratégiáját meghatározó személyeknek milyen képesítéssel és tapasz-
talattal kell rendelkezniük 
Nincs ilyen szorosan megkötött kritérium, gazdasági tapasztalat és képesítés szüksé-
ges elsôsorban

74

4.8 Belsô nyilatkozatok a szervezet küldetésérôl, értékeirôl, viselkedési normáiról, és 
egyéb alapelveirôl, amelyek a gazdasági, környezeti, és társadalmi teljesítmény meg-
ítéléséhez fontosak 
Etikai Kódex: A Bankcsoport egészére érvényes, munkatársaink számára a kódex alkal-
mazása kötelezô érvényû, megismerését képzés támogatta. 
Szervezeti és Mûködési Szabályzat: A Bankcsoport minden tagja saját szabályzattal 
rendelkezik, a dokumentum alapelvei azonban csoportszinten egységesek. A Szabály-
zat minden munkatársunk számára megismerhetô és alkalmazandó. 
Csoportirányítási Szabályzat: A vállalatirányítás csoportszintû elveit és megvalósítását 
szabályozza a hatékony mûködés, az egyértelmû felelôsségi körök érdekében. 
Kollektív Szerzôdés: A Bankcsoport tagvállalatai külön Kollektív Szerzôdést köt-
nek, ugyanakkor nem minden vállalatnál mûködik szakszervezet, és van Kollektív 
Szerzôdés. Minden munkatársunk a Kollektív Szerzôdés hatálya alá tartozik, ha az 
adott tagvállalatnál van Kollektív Szerzôdés, függetlenül attól, hogy a szakszervezetnek 
a munkavállaló tagja-e. 

74

4.9 Melyek azok az eljárások, amelyek segítségével a szervezet legfelsôbb irányító testü-
lete felügyeli azt, hogy hogyan azonosítják és menedzselik a gazdasági, környezeti és 
társadalmi teljesítményt, beleértve a releváns kockázatok és lehetôségek kezelését, va-
lamint a nemzetközileg elfogadott normák, viselkedési kódok és alapelvek figyelembe 
vételét s betartását 

honlap
(vállalat-
irányítás)

Nincs változás az elôzô 
évhez képest

4.10 Melyek azok a folyamatok és eljárások, amelyek segítségével a szervezet legfelsôbb 
szintû vezetése saját teljesítményét értékeli, különös tekintettel a gazdasági, környezeti 
és társadalmi teljesítményre 

74 Nincs változás az elôzô 
évhez képest

4.11 Az elôvigyázatosság elvének érvényesítése a szervezeten belül Fôtevékenységen belüli  
elôvigyázatosság

13–15; 
74

4.12 A külsô szervezetek által kialakított gazdasági, környezeti és társadalmi normákat tartal-
mazó charták, alapelvek vagy egyéb kezdeményezések, amelyeknek a szervezet tagja, 
vagy támogatója 

19

4.13 Tagság egyesületekben és/vagy nemzeti/nemzetközi érdekvédelmi szervezetekben honlap

4.14 Azon érintettek listája, amelyekkel a szervezet párbeszédet folytat 62; 
honlap

4.15 Az alapelvek bemutatása, amelyek alapján a szervezet kiválasztja azokat az érintette-
ket, akikkel párbeszédet folytat
Az elvek a korábbi években alkalmazottakkal azonosak:
– érintettek körének nagysága, 
– érintettség mértéke,
–  érintettek érdekérvényesítô képessége – a gyengébb érdekérvényesítô képességgel 

rendelkezô csoportok jogos érdekeit is szem elôtt tartjuk, 
–  gyakorolt hatás jellege – közvetlen vagy közvetett, pozitív vagy negatív, visszafordít-

ható, visszafordíthatatlan vagy helyreállítható, tartós vagy ideiglenes

74

4.16 Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek bemutatása, azzal együtt, hogy mely 
érintett csoporttal milyen gyakran folytat párbeszédet a szervezet

62; 65; 
honlap



75

4.17 Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel folytatott párbeszéd 
során merültek fel, valamint, hogy ezekre hogyan reagált a szervezet, beleértve, hogy 
a jelentésben hogyan jelennek meg a témák 

65; 
honlap

Gazdasági teljesítmény indikátorok

Vezetési szemlélet:
A gazdasági teljesítmény számos aspektusban vizsgálható, az eredményeket tekintve érintettjeink is eltérô elvárásokat támasztanak a Bankcso-
porttal szemben. Meggyôzôdésünk, hogy a pénzügyi eredmény mellett a teljesítmény egyéb szempontjainak is érvényesülniük kell. A pénzügyi 
közvetítôszerepbôl fakadóan megkérdôjelezhetetlen a bank hozzájárulása a gazdasági fejlôdéshez; társaságunk hagyományosan elkötelezett az ál-
lamilag támogatott konstrukciók hozzáférésének biztosítása, illetve egy-egy érzékeny társadalmi/gazdasági csoport, illetve a társadalom egy részét 
képviselô szervezet speciális pénzügyi igényeinek kiszolgálása iránt. 
A gazdasági rendszer fenntarthatóságát szolgáltatásainkon túl a beszállítók alkalmazása, illetve foglalkoztatói szerepünk révén is segítjük. Mindkét 
érintett csoport vonatkozásában az etikus üzleti magatartás, illetve a méltányosság elvét érvényesítjük. 
Felelôsségünknek tartjuk a társadalmi szerepvállalást, a közösségi célok támogatását. Adományozási és szponzorációs tevékenységünk az 
esélyegyenlôség és a közösségépítés terén megvalósított kezdeményezéseket támogatja. Folyamatosan törekszünk támogatási tevékenységünk 
fejlesztésére annak érdekében, hogy minél hatékonyabb segítôi legyünk a helyi közösségeknek. 
Az állami kötelezettségek maradéktalan teljesítését (adófizetés) természetesnek tartjuk.  

Gazdasági teljesítmény

EC1 A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték 64

EC4 Az államtól kapott jelentôs pénzügyi támogatás 64

Piaci jelenlét

EC7 A helyiek alkalmazására vonatkozó eljárások és a helyiek aránya a felsô vezetésben, a 
szervezet jelentôsebb telephelyein

75 Nincs változás az elôzô 
évhez képest 

Környezeti teljesítmény indikátorok – az indikátorok elsôsorban a termelô vállalat jellemzôinek megfelelôen kialakítottak, 
az OTP Bank esetében a meghatározások, követelmények nem minden esetben értelmezhetôek

Vezetési szemlélet:
A Bankcsoport elismeri a környezeti értékeket és a környezet védelmének prioritását, a jelentés készítése ismét aktualitást adott a társaság fô kör-
nyezeti hatásainak azonosítására, amelyet a jelentés vonatkozó fejezetében ismertettünk. Az OTP Csoport, mint pénzügyi szolgáltatást nyújtó vál-
lalatcsoport a környezetvédelmet átfogóan értelmezi, szolgáltatásai, mûködése és a szemléletformálás terén is megkeresve azokat a részterü-
leteket, amelyekre legnagyobb hatással bír. A mûködés környezeti terhelését tekintve az energiafelhasználás mérséklése, a felhasznált anyagok 
környezetkímélô volta, a hulladékkezelés, illetve az utazás jelentik a legfontosabb területeket. A pénzügyi szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan 
elsôsorban a kockázatkezelésnek, a forrás körültekintô kihelyezésének van meghatározó szerepe annak érdekében, hogy megelôzzük a környeze-
tet a jogszabályi elôírásokon túl terhelô tevékenységek megvalósulását. Emellett termékeink kifejezetten környezetbarát beruházások finanszírozá-
sát tehetik lehetôvé, illetve közvetett módon ösztönözhetik a környezetkímélô tevékenységek térnyerését. Szemléletformálási tevékenységünk fó-
kusza a környezetbarát anyaghasználat, a takarékosság, és a környezettudatos hulladékkezelés. 

Anyagok

EN1 A felhasznált anyagok mennyisége súlyban vagy térfogatban 52

EN2 A felhasznált anyagokon belül a visszaforgatott anyagok aránya 52

Energia

EN3 Közvetlen energia-felhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban 53–54

EN4 Közvetett energia-felhasználás elsôdleges energiaforrás szerinti bontásban 53

EN7 A közvetett energiafogyasztás csökkentésére irányuló kezdeményezések és az elért 
energiafogyasztás-csökkentés

53–54

Víz

EN8 Összes vízkivétel források szerinti bontásban 54

Légnemû és cseppfolyós kibocsátások és hulladékok

EN16 A közvetlen és közvetett módon kibocsátott üvegház-hatású gázok súlya 55–56

EN21 Összes vízkibocsátás minôség és befogadók szerinti bontásban 54

EN22 Összes hulladék mennyisége súlyban, típus és lerakási mód szerint 54

Munkaügyi gyakorlat és tisztességes munkakörülmény indikátorok

Vezetési szemlélet:
A Bankcsoport céljainak eléréséhez nélkülözhetetlen a magasan kvalifikált, elkötelezett munkavállalói kör. Humán erôforrás gazdálkodásunk túl-
mutat a tisztességes foglalkoztatás elôírásain, természetesnek tartjuk az esélyegyenlôség biztosítását, a korrekt foglalkoztatási feltételeket, a mun-
kahelyi biztonságot. Munkatársaink megtartása érdekében emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az oktatásra, amely a szakmai képzésen túl – te-
hetséges munkatársaink elôrelépését segítve – a humán kompetenciák fejlesztését is szolgálja. Munkatársaink egészségének védelme érdekében 
számos kezdeményezést vezettünk be, amely az egészséges életmódot, illetve a betegségek megelôzését, korai felismerését célozzák. A munka-
helyi egészség terén a munkavégzés sajátosságából fakadó lehetséges problémákra fókuszálunk. 

Foglalkoztatás

LA1 A munkaerô teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerzôdés, régiók szerint 37–38

LA2 A teljes munkaerô fluktuáció korcsoport, nem és régió szerinti bontásban 38–39; 70

LA3 A teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállalók juttatásai, amelyek nem járnak
az ideiglenes vagy részidôs alkalmazásban lévôknek 
A juttatások elérhetôsége szempontjából nem teszünk különbséget a munkavállalók 
munkaideje, illetve munkaszerzôdésük típusa szerint. Nincs olyan juttatás, amely nem 
adható az ideig lenes vagy részmunkaidôs dolgozónak

40; 75

G R I  I N D E X
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Munkavállalók/vezetôség kapcsolata

LA4 Kollektív Szerzôdés hatálya alá tartozó alkalmazottak aránya
Az OTP Csoport azon tagvállalatainál, ahol érvényben van Kollektív Szerzôdés, ott az 
alkalmazottak teljes köre a hatálya alá tartozik
Munkavállalói érdekképviseletek terén nem történt változás, az OTP Csoport továbbra 
is a törvényeknek és a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen biztosítja munkavállaló-
inak érdekképviseletét

76

Munkahelyi egészség és biztonság

LA7 Sérülések, foglalkozásból eredô betegségek, elveszett napok és hiányzások aránya, il-
letve a halállal végzôdô munkahelyi balesetek száma 

43

LA8 Oktatás, képzés, tanácsadás, megelôzés és kockázatkezelési programok, amelyek a 
munkavállalókat, családtagjaikat és a helyi közösség tagjait segítik a súlyos betegsé-
gekkel kapcsolatban

Oktatás/képzés Betegséggel 
kapcsolatos 
tanácsadás

Megelôzés/ kocká-
zatkezelés

Kezelés

Munkavállalók Igen

Munkavállalók 
családtagjai

igen

Közösségek tagjai Esetenként

76

LA10 Az egy fôre esô éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban 42

Képzés és oktatás

LA11 A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra irányuló programok, a 
munkavállalók folyamatos alkalmazásban maradásának, illetve karrierjük lezárásának 
segítése érdekében

OTP Bank OTP Csoport

Belsô képzések Van Jellemzôen van

Külsô képzések vagy oktatás anyagi 
támogatása

Van Jellemzôen van 

Tanulmányi szabadság biztosítása, 
a munkahely garantált fenntartásával

Van Jellemzôen van

Nyugdíjazás elôtti tervezés azok 
számára, akiket nyugdíjazni fognak

Nincs Jellemzôen nincs

Továbbképzés azok számára, akik a 
nyugdíjazás után tovább szeretnének 
dolgozni

Nincs Jellemzôen nincs

Végkielégítés Van Jellemzôen van

Ha a szervezet ad végkielégítést, figye-
lembe veszi-e az alkalmazott korát

Nem Jellemzôen nem

Ha a szervezet ad végkielégítést, figye-
lembe veszi-e az alkalmazott szolgála-
ti éveit

Igen Jellemzôen igen

Álláskeresési szolgáltatás az elbocsátott 
alkalmazottak számára

Nincs Jellemzôen nincs

Segítség a munkamentes életbe 
való átmenet során (pl. képzés, 
tanácsadás)

Nincs Jellemzôen nincs

76

LA12 Azon alkalmazottak aránya, akik rendszeresen kapnak teljesítményükre vonatkozó 
kiértékelést, és karrierépítési áttekintést
A teljesítményértékelés gyakorlata az OTP Bank esetében nem változott a korábbi 
évekhez képest, továbbra is az érdekeltségi rendszer, illetve a vezetôi értékelés nyújt 
visszajelzést munkatársainknak; az érdekeltségi rendszer hatálya alá a munkaválla-
lók mintegy 60-65%-a tartozik. A leányvállalatok esetében a teljesítményértékelés 
elsôsorban a vezetôi munka része

76

LA13 Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása életkor, kisebb-
ségi csoporthoz való tartozás és a sokféleséget jelentô egyéb tényezôk szerint; 
a jogszabályi elôírások miatt a kisebbségi csoporthoz való tartozásról a munkaadó 
nem vezethet nyilvántartást

38; 69; 
honlap

Sokféleség és esélyegyenlôség

LA14 A férfiak és nôk alapfizetésének egymáshoz viszonyított aránya beosztási kategória 
szerint
Nincs különbség
A Kollektív Szerzôdés hatálya alá tartozó csoporttagoknál a munkavállalók bérét a 
Kollektív Szerzôdés szabályozza 
A túlóra elszámolás a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen történik

76



77

Emberi jogok teljesítmény indikátorok

Vezetési szemlélet
Az OTP Csoport maximálisan teljesíti az emberi jogok tiszteletben tartásának kritériumait minden érintettjével kapcsolatban. Közép-kelet-euró-
pai vállalatcsoportként társaságunknál nem merül fel a kényszermunka és a gyermekmunka veszélye, megfelelôen szabályozott és jól mûködô 
gyakorlat van érvényben az egyesülési jog biztosítása, a kollektív szerzôdések megkötése, illetve alkalmazása terén is. Beszerzéseink és befekte-
téseink a regionális szintû gyakorlatok megléte miatt nem igényelnek külön emberi jogi vizsgálatot, a jogszabályi megfelelôségeket természete-
sen minden esetben megköveteljük partnereinktôl. Az ügyfélpanaszok kezelését tagvállalatainkban eltérô rendszerek biztosítják, amelyek fejlesz-
tésén folyamatosan dolgozunk. Ügyfeleink elégedettsége stratégiánk egyik kiemelt eleme. Az esetleges etikai panaszok kezelése az Etikai Kódex 
elôírásai alapján történik, az elmúlt években azonban nem volt szükséges az Etikai Bizottság összehívása. 

A hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése

HR4 A hátrányos megkülönböztetést alkalmazkodó esetek száma, illetve a kiküszöbölésüket 
célzó intézkedések
Nem volt ilyen eset

77

HR6 A gyermekmunka kockázata, és annak kiküszöbölését célzó intézkedések 77 A bank nem alkalmaz 
kényszermunkát és gyermek-
munkát.HR7 A kényszermunka és kötelezô munka kockázata, és annak kiküszöbölését célzó 

intézkedések
77

Társadalmi teljesítmény indikátorok

Vezetési szemlélet
Társaságunk elkötelezett a jogszabályi elôírásoknak, önként vállalt kötelezettségek betartása iránt. A jogszabályi környezet változásának nyomon köve-
tésében, az elôírások betartásában, az alkalmazkodás segítésében az önálló funkcióként mûködô compliance és jogi osztály szerepe kiemelkedô. 
Útmutatásuk és kontrolljuk a szervezet minden területére kiterjed. Az elkövetkezô idôszak fókuszát az ügyfélkapcsolatok jelentik. A compliance 
csoportszinten egységes elvek szerint mûködik, a meghatározott elvektôl eltérni csak abban lehetséges, ha a helyi szabályozás szigorúbb. 
Társaságunk felismerte a társadalomban betöltött szerepét és minden tekintetben törekszik pozitív hatásainak erôsítésére. A helyi közösségekre 
gyakorolt hatások megismerését elsôsorban az érintettekkel való kapcsolattartás részeként végezzünk, a hatások számszerûsítését, kifejezetten 
ez irányú kutatást nem végzünk. Adatainkat a hatások feltárását célzó elemzésekhez rendelkezésre bocsátjuk. A közösségi célokhoz nyújtott támo-
gatások felhasználásáról minden esetben visszajelzést kérünk, a hatékonyság és az eredményes megvalósítás támogatásunk feltétele. 
Társaságunk teljes mértékben politika és pártsemleges. 

Versenyellenes viselkedés

SO7 Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegé-
sével kapcsolatos jogi eljárások száma, illetve kimenetele

67

SO8 A törvények és jogszabályok be nem tartásából adódó jelentôsebb bírságok pénzügyi 
értéke és a nem pénzügyi szankciók száma

67–68

Termékfelelôsség indikátorok

Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, értékesítése és a szolgáltatásnyújtás teljes folyamata alatt maximális körültekintéssel járunk el, 
megfelelve az Etikai Kódex, illetve a jogszabályi és önként vállalat kötelezettségeinknek. 

Termékek és szolgáltatások címkézése

PR5 A vevôi elégedettség elérését célzó gyakorlatok, beleértve a vevôi elégedettséget 
mérô vizsgálatok eredményeit is 

20

Személyes adatok védelme

PR8 A vevôk személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatko-
zó indokolt panaszok száma

66

A jogszabályoknak való megfelelés

PR9 Jelentôsebb bírsággal büntetett, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos be nem 
tartásának mértéke, azaz a büntetések pénzben kifejezett összege

67–68

Szektoriális kiegészítô indikátorok 

FS2 Eljárások, amelyek a környezeti és szociális kockázatok mérését és értékelését szolgál-
ják a fôtevékenységben

14

FS5 Ügyfelekkel/üzleti partnerekkel történt kezdeményezés, amely a környezeti ás társa-
dalmi kockázatok és lehetôségekre vonatkozik

56-57; 
58–59

FS7 Termékek és szolgáltatások pénzbeli értéke, amelyek speciális társadalmi haszonnal járnak 24–30

FS8 Termékek és szolgáltatások pénzbeli értéke, amelyek speciális környezeti haszonnal járnak 28–30

FS13 Hozzáférési pontok alacsony népsûrûségû és gazdasági szempontból hátrányos terü-
leteken 
Bár elkülönített statisztikát nem vezetünk, a hozzáférési pontok (bankfiókok, ATM-ek) 
sûrûségét tekintve az OTP Csoport tagjai a régió több országában is vezetô szerepet 
töltenek be

8; 52; 77

FS15 A pénzügyi termékek és szolgáltatások korrekt fejlesztését és értékesítését célzó politikák 24

FS16 Kezdeményezések a pénzügyi tájékozottság fejlesztése érdekében a kedvezményezet-
tek szerint 

21–23

Társaságunk telephelye: 

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor u. 16.

Visszajelzést várunk!

A Bank fenntartható fejlôdése érdekében szükségesnek tartjuk 

a véleményének megismerését. Visszajelzését elôre is köszönjük! 

csr@otpbank.hu
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Szervezetek

fenntarthatósági

besorolása

pont-

szám

Helyi gazdasági

szerep

Környezeti

hatások

Társadalmi

felelősség

Fenntartó 22-25

Tevékenysége gazdaságilag példamu-
tató, önzetlen. Nem célja a növekedés. 
Elfogadja a hosszú távon (>10 év) meg-
térülő fenntarthatósági programokat 
is. Megszűnése, elköltözése veszteség 
lenne a helyi közösségnek.

Tevékenysége valamilyen – helyi – 
környezeti kár, hiány felszámolására, 
kiegyenlítésére irányul. Működése 
példa- és értékmutató, tevékenysége, 
termékei vagy szolgáltatása javítja a 
környezet állapotát.

A vezetők és a tulajdonosok a tevé-
kenység közvetlen közelében élnek. 
Társadalmilag élenjáró, dolgozóinak 
és érdekeltjeinek nemcsak anyagilag 
„főnyeremény”, rengeteget segít a helyi 
közösségnek.

Közösségi 18-21

Helyi irányítású. Gazdaságilag kiváló, 
több generáción át is életképes. Gaz-
daságilag példás teljesítményű, kiváló, 
hasznos termékekkel és előnyös piaci 
szereppel, gazdaságilag erősíti a helyi 
közösséget.

Környezetileg kiváló, „túlteljesíti” a 
követelményeket, környezetbarát az 
alkalmazott technológia, a termékek 
és a szállítás. Alapanyagait legfeljebb a 
kontinensről szállíttatja.

Társadalmilag kiváló, működése és 
termékei széles körben szolgálja ér-
dekeltjei, érintettjei javát, sokat tesz 
a helyi közösségért, amit nem hirdet   
látványos PR eszközökkel.

Megfelelő 13-17

Gazdaságilag átlagos teljesítményű, de 
csak kevés tulajdonos és vevő lát hasz-
not, nem teljesen idegen test a helyi 
közösségben.

Környezetileg megfelelő, de nem pél-
damutató, azaz környezeti előírások 
teljesítésére törekszik, nem pedig a 
terhelés minimalizálására. Vannak a 
javulásra irányuló programok.

Társadalmilag elfogadható, próbálja az 
emberek javát szolgálni, de helyzetéből 
(alaptevékenység, nagyság) eredően 
még sok a kérdőjel körülötte.

Öncélú 8-12

Gazdaságilag rövidtávon életké-
pes, de tevékenysége igazságtalan, 
tucatterméket állít elő, aránytalan 
hasznot juttatva keveseknek.

Környezetileg felelőtlen, tevékenysége 
és termékei indokolatlanul terhelik a 
természeti létfenntartó rendszereket 
és az egészséget.

Társadalmilag felelőtlen, dolgozóit és 
fogyasztóit megkárosítja, hozzájárul a 
társadalmi konfliktusokhoz és igazság-
talansághoz.

Kártevő 4-7

Gazdaságilag elfogadhatatlan vagy 
teljesen életképtelen, másokon élőskö-
dik, nem hoz létre értéket, vagy illegális 
tevékenység.

Környezetileg kockázatos és szabály-
talan, súlyosan szennyezi és rombolja 
az emberi az egészséget, a természeti 
létfenntartó rendszereket.

Társadalmilag elfogadhatatlan, kizsák-
mányoló, termékei és tevékenysége ká-
rosan befolyásolják az embereket, baj-
keverő vándorcég. Öröm a távozása.

     

A KÖVET a OTP Bank Nyrt. fenntarthatósági – gazdasági, környezeti és

társadalmi –  teljesítményét az alábbiak szerint értékeli:

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért az OTP Bank Nyrt. (továb-
biakban OTP) megbízásából minősítette a társaság 2008. évre vonatkozó tár-
sadalmi felelősségvállalási jelentését. Az Egyesület arra vállalt kötelezettséget, 
hogy szakértő, kívülálló, nem nyereségközpontú szervezetként, a vállalat érde-
kelt feleinek bevonásával minősíti a társaság jelentését. Ezzel párhuzamosan 
a jelentés és az OTP-nél készített interjúk alapján, érdekelt felek bevonásával 
véleményt mond az OTP fenntarthatósági teljesítményéről.

Az OTP Bank Nyrt. társadalmi felelősségvállalási jelentésének minősítése

A jelentés értékelésének alapja

adatellenőrzési audit során a jelentés adatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése;
interjúk a vállalat munkatársaival;
a jelentés tartalmának a GRI* által összeállított gazdasági, környezeti és tár-
sadalmi mutatókkal való összevetése (a GRI 2006. októberében megjelent, 
G3 elnevezésű útmutatója alapján);
a KÖVET és a vállalat érdekelt feleinek javaslattételei (2009. május 7. – Szak-
mai értékelő fórum).

Az értékelő fórum

A KÖVET által megrendezett Szakmai értékelő fórumra a vállalat érdekelt fele-
inek (részvényesek, elemzők, ügyfelek, hatóságok, beszállítók, szakmai és civil 
szervezetek) 41 képviselője kapott meghívást, közülük 8 vállalta az aktív rész-
vételt, valamint a PSZÁF képviselője írásban véleményezte a jelentést**.

A KÖVET a nyilvánosság felé igazolja, hogy az OTP Bank Nyrt. a jelentést a 
közzététel előtt, az érdekelt felek bevonásával véleményeztette, a változtatási 
javaslatokat beépítette a 2008. évi társadalmi felelősségvállalási jelentésébe, 
más részét be fogja építeni a következő jelentésébe, elvetésük esetén pedig 
kielégítő magyarázatot adott.

Vélemény

A fentiek alapján az OTP Bank Nyrt. 2008. évre vonatkozó társadalmi felelős-
ségvállalási jelentését mind szakmai, mind formai szempontból megfelelőnek 
találtuk. Az OTP törekedett rá, hogy jól felépített, világos és áttekinthető anyag 
kerüljön az olvasó elé.

A jelentést a szektor hazai jelentései között magas színvonalúnak tekintjük. A 
jelentés kiadása és hitelesíttetése nem első alkalommal történik meg, a tartal-
mi fejlődés és az adatok bemutatásának javulása jól látható a jelentésen.

Kiemelendő a pénzügyi válság kapcsán írt fejezet, amely világosan próbálja 
bemutatni a szervezet felelősséggel megtett intézkedéseit.

A jelentés elkészítésében a társaság több részlege is aktívan részt vett. Fontos, 
hogy a 2007-es évben megkezdték egy egységes adatgyűjtési eljárás kidolgo-
zását bankcsoporti szinten, amit azonban tovább kell javítani. Az adatgyűjtés 
több területen még fejleszthető, mivel nem minden esetben történik folya-
matszerűen, vagy rendszeresen – pl. írott eljárások alapján, havi sűrűséggel –, 
hanem a jelentésírás folyamatának megkezdésekor.

A jelentés kiterjed az OTP Csoport – azaz a külföldi leányvállalatok – tevékeny-
ségére is. 

A jelentésben szereplő indikátorokat tekintve a GRI G3 Útmutatója alapján B+ 
szintet ért el a vállalat.

Javaslatok a jelentés továbbfejlesztéséhez

A jelentés három fő területe az alaptevékenységnek megfelelő arányban 
szerepeljen, azaz kapjon nagyobb szerepet a gazdasági, és kisebbet a kör-
nyezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás bemutatása;
Az OTP Csoport bemutatása váljon még teljesebbé, azaz a külföldi leányvál-
lalatok CSR tevékenysége kapjon nagyobb teret a dokumentumban.

Az OTP Bank Nyrt. fenntarthatósági értékelése

Az OTP Bank a magyar gazdaság meghatározó szereplője, a szektoron belül is 
központi szerepet tölt be, ezért felelőssége is nagy az érintettjei iránt. A régi-
óban való terjeszkedésével a környező országokban is – más-más mértékben 
– meghatározó tényezővé vált a pénzügyi szektorban. A gyors növekedés utáni 
stabilizációs időszakban célszerű úgy meggondolni a további növekedés stra-
tégiáját, hogy összeegyeztethető legyen a fenntarthatóság eszméjével.

Továbbra is érvényes korábbi megállapításunk, hogy a bank termékeinek/szol-
gáltatásainak fejlesztése során a gazdasági szempontokon túlmutató, környezeti 
és társadalmi hatásokat minimális mértékben (törvényi megfelelőség) vizsgál. 

Az OTP Bank Nyrt. tevékenységét megismerve értékeltük a vállalatot a KÖVET 
Fenntarthatósági Besorolása*** szerint. Fenntarthatóságát és fenntartható fej-
lődésben betöltött szerepét gazdasági szempontból „közösséginek”, környeze-
ti és társadalmi szempontból „megfelelőnek” ítéljük meg.

Főbb továbblépési lehetőségek

Az OTP Bank Nyrt. fenntarthatósági teljesítményét tovább javíthatja, ha…

a dolgozók körében – beleértve a közép- és felsővezetőket – tovább foly-
tatja a „vállalati felelősségvállalás” elemeinek, eszközeinek, programjainak 
tudatosítását;
törekszik rá, hogy a fenntarthatóság szempontjait még jobban figyelembe 
vegye termékei és szolgáltatásai fejlesztése során (pl.: közvetett környezeti 
szempontok pénzügyi műveletekkel kapcsolatosan);
vállaljon fel továbbra is olyan programokat, amelyek erősítik a pénzügyi kul-
túra fejlesztését, a biztonságos, hosszú távú és a kockázatokat minimalizáló 
tervezés terjesztését az egész társadalomban; különösen a fiatalabb nemze-
dékek körében;
folytatja és fejleszti önkéntesen indított programjait.

A fenti továbblépési javaslatok megvalósításával az OTP Bank Nyrt. továbbha-
ladhat a fenntartható fejlődés útján. 
 

          Bodroghelyi Csaba
         ügyvezető igazgató

Budapest, 2009. június 8.

* Global Reporting Initiative (GRI – Kezdeményezés a fenntarthatósági jelentések egységesítésére)

** A fórum résztvevői: Bernáth Tamás (Scale Consulting), Hamar Márton (Pioneer Alapkezelő Zrt.), Háda 

Bálint (Questor), Kosik József (Veresegyháza, alpolgármester), banki ügyfelek képviseletében 4 fő, 

Bodroghelyi Csaba (KÖVET), Lontayné Gulyás Mónika (KÖVET) – Dr. Istvánovics Éva írásban (PSZÁF)

***További információ: Szervezetek Fenntarthatósági Besorolása, www.kovet.hu

MINŐSÍTŐ LEVÉL

    17 pont Társadalom

15 pont Környezet

     Gazdaság19 pont      
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