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Az OTP Bank elhozta az első újra hasz no-
sított műanyagból készült bankkártyát 
Idén júniustól, a magyar piacon elsőként az OTP Bank ügyfelei próbálhatják ki, milyen is egy igazán 
környezetbarát bankkártyával fizetni. A 85,5 százalékban újrahasznosított műanyagból készült kár-
tyát számlanyitás esetén először a Junior ügyfelek (14-24 évesek) próbálhatták ki egy június 1-jétől 
szeptember 30-ig tartó próbaidőszak alatt. A bank ezzel a kezdeményezéssel is szeretne hozzájárulni a 
környezeti terhelés és a hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Az OTP Bank mindig fontosnak tartotta, 
hogy amellett, hogy nagy gondot fordít az 
ügyfélkiszolgálás minőségének folyamatos 
fejlesztésére, működése során a környezet 
megóvására is ügyeljen. Az idei évtől a 
bank márkastratégiájába is bekerült a 
fenntarthatóság, mint érték. Ugyanakkor 
ennek érdekében már az elmúlt években 
is számos digitális fejlesztés történt, pél-
dául a papírfelhasználás csökkentése 
érdekében. Az idei évben pedig a hazai 
piacon az OTP Bank teszi elsőként elér-
hetővé a csaknem teljes mértékben, 85,5 
százalékban újrahasznosított műanyagból 
készült bankkártyát. 

Az MNB adatai szerint 2021 első negyed-
évének végén a forgalomban lévő fizetési 
kártyák száma több mint 9,8 millió volt, 
ami közel 49 tonna műanyagot jelent, 
hiszen egy bankkártya hozzávetőlegesen 
5 gramm műanyagot tartalmaz. A nemzet-
közi színtéren már több országban elindult 
a fizetési eszközök „zöldítése”. Hazánkban 
elsőként az OTP Bank 14-24 éves ügyfelei 
tesztelhetik a környezetbarát bankkár-
tyákat. Azok a Juniorok, akik a júniustól 
szeptember végéig tartó időszakban nyi-
tottak számlát, már az új kártyát kapták 
kézhez. 

A hitelintézet bízik benne, hogy a teszt-
időszakban az újrahasznosított műanyag 
bankkártya pozitív fogadtatásban 
része sül, hiszen hosszabb távon – a bank-
kártyák digitalizálása mellett – a kör-
nyezetbarát plasztikok szélesebb körű 
bevezetése jelenthet előremutató megol-
dást fenntarthatósági szempontból.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyaror-
szág egyik meghatározó lakossági hitel-
intézeteként elsőként vállalkozunk itthon 
az újrahasznosított műanyag bankkártyák 
kibocsátására. Reméljük, hogy a próba-
időszakot követően széles körben elérhe-
tővé tehetjük ezt a fizetési eszközt, és azt 
is, hogy több hasonló kezdeményezéssel 
találkozhatunk az elkövetkező években. 
Valljuk, hogy a felelősségvállalással, 
példamutatással számos lehetőséget is 
teremtünk a mindennapokban, a legfia-
talabb ügyfeleinknek is ezt az üzenetet 
szeretnénk átadni. Tapasztalataink sze-
rint ebben a korosztályban a legnagyobb 
a nyitottság az innovációkra, és ők azok, 
akik a kártyahasználatban is élen járnak.” 
– mondta el Kökény Dávid, az OTP Bank 
bankkapcsolati termékfejlesztési szenior 
menedzsere. 

Egyre tudatosabban vigyázunk  
környezetünkre

Az OTP Öngondoskodási Index kutatás* 
adatai szerint közel 10 év alatt 46 száza-
lékról 57 százalékra emelkedett azoknak 
az aránya, akik elkülönítve gyűjtik a nem 
lebomló szemetet és szelektív hulladék-
gyűjtőbe dobják. A nylonzacskók haszná-
latának kerülésére, csökkentésére való 
hajlandóság pedig egy évtized alatt a 
duplájára növekedett. A megkérdezettek 
mintegy kétharmada figyel oda az áramfo-
gyasztására, de hasonlóan fontos a tudatos 
gáz- és a vízfogyasztás is. 

„Bár kis lépésnek tűnhet a műanyag elleni 
harcban az újrahasznosított műanyag 
bankkártyák bevezetése, de minden 
jövőbemutató cselekedet számít, ha a 
környezetünk védelméről van szó. Kez-
deményezésünkkel szeretnénk hozzájá-
rulni a környezeti terhelés és a hulladék 
mennyiségének csökkentéséhez. Hosszú 
távú célunk pedig, hogy növeljük a kör-
nyezeti- és társadalmi fenntarthatóságot 
támogató kezdeményezéseket és banki 
fejlesztéseket. Ezeken keresztül a környe-
zetvédelem az ügyfelek hétköznapjaiban is 
megjelenhet.” – mondta el Szabó Dóra, az 
OTP Bank CSR vezetője.

*Forrás: OTP Öngondoskodási Index felmérés 2020 szeptemberében készült: bankszámlával rendelkező 18-70 évesek, országosan reprezentatív minta, 
1500 fő személyes megkérdezésével.

Hul ladékgazdálkodási Webinár a KÖVET 
szervezésében
A KÖVET Egyesület szervezésében 
június 10-én megrendezésre került Hul-
ladékgazdálkodási Webinár keretében a 
résztvevők új információkat kaptak a már 
elfogadott, de részletszabályait illetően 
még kevésbé ismert új koncessziós hulla-
dékgazdálkodási rendszer működéséről.

Az ITM képviseletében Hizó Ferenc 
helyettes államtitkár adott átfogó bemu-
tatást, ezt követően a hulladéktermelés és 
kezelés részéről Markó Csaba (KSZGYSZ), 
dr. Vitányi Márton (InterMetal Kft.) és 
Gyökeres Sándor (Büchl-Hungaria Kft.) 
fejtette ki álláspontját.

Sok információ hangzott el az előadók 
részéről, azonban mindegyik iparági sze-
replő hangot adott a majdani gyakorlati 
működést illető információhiánynak is.
Az elhangzott előadásokat megtekinthetik 
a KÖVET Egyesület YouTube csatornáján is.
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