
OTP Bank – felelősséggel a környezetért 
 
Az OTP Bank, mint pénzügyi szolgáltató nem végez olyan tevékenységet, amely 
jelentősebb környezeti hatással bírna, működése során mégis igyekszik olyan 
intézkedéseket hozni, amelyekkel csökkentheti környezeti terhelését. A környezettudatos 
magatartás feltételeinek biztosításával, saját tevékenységével, illetve javaslatokkal, 
ötletekkel törekszik tenni a környezeti felelősség terén. 
 

1. A működésből fakadó környezeti hatások mérséklése 
 
Az OTP Csoport esetében a legjelentősebb energiafelhasználást a villamosenergia-
fogyasztás jelenti, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a műszaki- és technológiai 
fejlődést, és az új beruházások, felújítások esetében törekszünk a leghatékonyabb 
megoldások alkalmazására. Számos energiagazdálkodási intézkedést indított 
energiafelhasználása csökkentése érdekében: többek között lecserélte régi kazánjait 
alacsonyabb fogyasztású, kondenzációs kazánokra; világításkorszerűsítést végzett, valamint 
folyamatosan terjed az energiatakarékos izzók, a kültéri indukciós lámpák és a beltéri LED 
típusú világítótestek használata 
Az OTP Csoport csaknem 38 ezer munkatársa bankfiókokban és központi irodaházakban 
végzi munkáját., így környezeti hatásaink a villamosenergia-fogyasztáson túl elsősorban a 
víz, a,papír és az irodai eszközök használatából fakadnak. A Bank, , hogy csökkentse az 
ezekből a tevékenységekből származó kibocsátásokat, az elmúlt évek során többek között 
az alábbi intézkedéseket hozta:  

• A Társaság legnagyobb villamos energia fogyasztású épületében időprogram alapú 
világításvezérlés működik, és 2009-től az anyabank két legnagyobb fogyasztású 
épületében a hűtést szolgáló klímaberendezések által termelt hőt hővisszanyerő 
berendezés forgatja vissza és használja az épületek fűtésre. 

• Ma már központilag vezérelt a számítógépek és egyéb irodai elektronikus 
berendezések munkaidőn és használaton kívüli áramtalanítása. 

• 2010-ben tovább bővült a megújuló energiaforrások használata, jelenleg közel 580 
m2-en van kiépítve napenergiát hasznosító rendszer, mely az épületek gázenergia-
fogyasztásának csökkentéséhez járult hozzá. 

• Az üzleti utazás alternatívájaként – Bankon belül és a külföldi leánybankok között – 
videókonferencia-rendszer működik, melynek kihasználtsága évről évre nő. Ezzel 
jelentős mennyiségű széndioxid kibocsátástól óvja meg a Bank a környezetét. 
Emellett támogatja a kerékpáros közlekedést a munkatársak körében. 

 
Az OTP Bank 2010-es teljes szén-dioxid kibocsátása 2009-hez képest 420 tonnával 
csökkent, ami mintegy 60 magyarországi lakos átlagos, éves kibocsátásával egyenlő.  
 
 

2. Az ügyfelek és a munkavállalók szemléletformálása 
 
Mivel az OTP Csoport 9 országban van jelen és több mint 10 millió emberrel van napi 
szinten kapcsolatban, gyakorlataival óhatatlanul szemléletet formál, példát mutat: 
 

• Az ügyfelek számára küldött papíralapú bankszámlakivonatok lemondásának 
ösztönzésére az OTP Bank 2009-ben kampányt indított, amely során 38 666 ügyfél 
tért át zöld bankszámlacsomagra, és az így összegyűlt megtakarítás egy részét - 2 
millió Ft-ot - a WWF Erdővédelmi programja számára ajánlott fel. 

• A Bank folyamatosan bővíti a környezetbarát anyagok felhasználásával készült 
kiadványai és anyagai körét, 2009-től már valamennyi bankfióki prospektus 
újrahasznosított papírból készül. 

• A Bank az „Új népszokások jönnek divatba” belső kommunikációs kampányával a 
dolgozók környezettudatos szemléletformálását támogatta.  

 



3. Termékek környezeti előnnyel 
 
Az OTP Bank közvetetten is hozzájárul a negatív környezeti hatások mérsékléséhez. 
Speciális környezeti hiteltermékeivel, amelyekkel az energiahatékonyság növelését, illetve 
a megújuló energiaforrások használatát támogatja: 
 

• Több, megújuló bázison alapuló villamosenergia-termelésre, valamint a 
bioüzemanyag előállítására irányuló beruházást finanszíroz. 

• A Bank fontos szerepet tölt be a hazai energetikai projektek finanszírozásában. Az 
OTP Hungaro-Projekt 2010-ben hét olyan pályázatot készített vállalati és 
önkormányzati ügyfeleinek, amelyek célja az energiahatékonyság növelése volt. 

• Az OTP Bank tagja a Magyar Építőipari Szövetség Komplex Épületgépészeti és 
Klímavédelmi Munkacsoportjának, amelynek célja, hogy támogassa a kormány és a 
minisztériumok munkáját az energiacsökkentési vállalások teljesítésében. 

• Olyan alapokat kezel, amelyek kapcsolódnak a klímaváltozáshoz és a 
környezetbarát technológiákhoz. 

 
Az OTP Csoport fenntarthatósági törekvéseiről bővebb ismertető a Bank honlapján, 
valamint a Társadalmi Felelősségvállalási Jelentésben található. 


