
 
 Vállalatokkal kötött együttm őködési megállapodások  

 
OTP Bank NyRt. 
1949. március 1-jén jött létre az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat, a mai 
OTP Bank jogelıdje. A bank – mindenekelıtt az elmúlt másfél évtized dinamikus 
átalakulásának köszönhetıen – mára a régió meghatározó pénzügyi szolgáltató 
csoportjává fejlıdött.  
A kezdetben lakossági betétgyőjtéssel és hitelnyújtással foglalkozó pénzintézet 
tevékenységi köre fokozatosan bıvült, az 1970-es években a tanácsok 
pénzügyeinek kezelésével, a kétszintő bankrendszer kialakítását követıen, az 1980-
as évek végétıl pedig a vállalatok számára is megkezdte pénzügyi szolgáltatások 
nyújtását az OTP Bank.  

Az OTP Bank 1990-ben alakult részvénytársasággá. A hitelintézet által végzett nem 
banki tevékenységeket leválasztották, létrejöttek a leányvállalatok, és a bank 
zászlóshajójává vált egy teljes körő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó 
bankcsoportnak, amely az univerzális bankszolgáltatásokon kívül egyebek mellett 
jelzálogbanki, lakástakarékpénztári, faktoring-, lízing-, alapkezelési, nyugdíjpénztári 
és egészségpénztári szolgáltatásokat is kínál.  

Az OTP Bank privatizációja 1999-ben fejezıdött be, a részvények külföldi és magyar 
intézményi befektetık, illetve magánszemélyek tulajdonában vannak. A részvényeket 
1995-ben vezették be a Budapesti Értéktızsdére. 

Az OTP Bank külföldi terjeszkedése 2002-ben indult a szlovákiai bankvásárlással, 
amelyet a közép- és kelet-európai bankakvizíciók sora követett: Bulgáriában 2003-
ban, Romániában 2004-ben, Horvátországban 2005-ben, Szerbiában, Ukrajnában, 
Oroszországban és Montenegróban 2006-ban jelent meg a bank.  

Külföldi leányvállalataival az OTP Bank a közép- és kelet-európai bankpiac 
meghatározó szereplıjévé vált, jövedelmezısége pedig az egyik legkiemelkedıbb 
Európában. Jelenleg a bankcsoport 12 millió ügyfelet szolgál ki kilenc országban 
közel 1500 bankfiókon és az elektronikus csatornákon keresztül.  

Az OTP Bank aktív közremőködıje az innovatív technológiákat alkalmazó, a 
minıségre és az élelmiszerbiztonságra egyaránt hangsúlyt fektetı mezıgazdasági 
tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó fejlesztések finanszírozásának. Emellett 
fontosnak tartja a versenyképes, gyakorlatorientált képzést nyújtó oktatási 
tevékenység támogatását, amiben jelenleg is tevékeny részt vállal.  
 
Az Agrár Centrum és a bank között létrejött együttmőködés célja az agrár K+F 
projektek keretében végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység 
hatékonyságának növelése, kölcsönös elınyök, közös eredmények elérése, továbbá 
az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának elısegítése. A bank 
támogatja a DE AMTC karain folyó szakképzést, az agrárhagyományok ápolását, az 
agrárgazdasági, területfejlesztési és környezetvédelmi kutatások eredményeinek 
megismertetését.  
www.otpbank.hu/ 
 



Hewlett-Packard Magyarország Kft.  
A Hewlett-Packard (HP) a világ egyik vezetı technológiai megoldásszállító cége, melyet 
1939-ben Kaliforniában alapítottak. A cég évente 4 milliárd dollárt fordít kutatás-
fejlesztésre. A HP Magyarország munkatársai részvételével készített egyedi integrált 
alkalmazás és portál környezetek pl. az EU agrártámogatások teljes életciklusának 
kezelése, integrációs és üzemeltetési projektek példái annak a sikeres kapcsolatnak, 
amely kölcsönös elınyök alapján a cég és a piac kulcsszereplıi között kialakult. A cég a 
Fortune 500 lista 11 helyén szereplı évi 104 milliárd dollár árbevételő cég. A Hewlett-
Packard Magyarország Kft. 2009-ben a Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki 
Tudományok Centrumának kiemelt támogatója. 
 www.hp.hu  
 
IT Services Hungary Kft.  
Az IT Services Hungary Kft. (ITSH) a T-Systems Enterprise 100 %-os tulajdonú 
leányvállalata. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles 
körébıl a vállalat az informatikai megoldások karbantartására és kiszervezésére, 
valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A dinamikus fejlıdés 
eredményeként a budapesti központ mellett az ITSH 2007-ben megnyitotta debreceni 
irodáját is. A vállalat fontosnak tartja a helyi közösség támogatását: nagy hangsúlyt 
fektet az oktatás, az ifjúság és a kultúra támogatására. Az ITSH szponzorációs 
programjának keretében támogatja a Debreceni Egyetem Agrár és Mőszaki 
Tudományok Centruma által szervezett 2008-as jubileumi év eseménysorozatát.  
www.it-services.hu  
 
Syngenta Kft.  
A növényvédelemben, vetımag elıállításban és a hozzá kapcsolódó kutatások terén 
piacvezetı Syngenta Kft. az oktatást, a kutatást, a szaktanácsadást és az innovációt 
átfogó hosszú távú együttmőködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Agrár- 
és Mőszaki Tudományok Centrumával. A dokumentumot Nagy János centrumelnök és 
Czigány Tibor ügyvezetı igazgató írta alá 2008.október 20-án Debrecenben. 
 www.syngenta.com 


