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BRAUN PÉTER
(1936–2016)

„Egy férfi addig él igazán, ameddig dolgozik, utána vagy a horgászat, vagy az ital
jön, de az már nem az igazi.”
Braun Péter

Életének 80. évében, hosszú, de méltósággal
viselt betegség után elhunyt Braun Péter, az
OTP Bank korábbi vezérigazgató-helyettese,
a hitelintézet elnök-vezérigazgatói főtanácsadója, az igazgatóság külső tagja, a Vezető Informatikusok Szövetségének elnöke. Az OTP
Bankhoz 1993-ban csatlakozott, és szinte élete
végéig meghatározó szerepe volt abban, hogy
a hitelintézet az informatikai fejlesztések terén
is erősítse piacvezető szerepét. Halála egyaránt
pótolhatatlan veszteséget jelent az informatikai- és bankszakma számára.
Braun Péter 1936-ban született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen
szerzett villamosmérnöki diplomát, ezt követően három és fél évtizeden
keresztül dolgozott a Villamosenergiai Kutatóintézetben. Az intézetben kezdett el foglalkozni informatikai rendszerek fejlesztésével. Az 1989-es évben főosztályvezetőként távozott az intézetből, hogy az ott szerzett tapasztalatait a
bankszektorban kamatoztassa. Ekkor a Kereskedelmi és Hitelbank ügyvezető
igazgatójává nevezték ki, a bank Számítástechnikai és Információs Központját
irányította. 1993-ban Csányi Sándor felkérésére az OTP Banknál helyezkedett
el, 2001-ig, nyugdíjba vonulásáig volt a bank vezérigazgató-helyettese. Nevéhez
kötődik az OTP Bank informatikai rendszereinek alapvető korszerűsítése. A
hitelintézetnél eltöltött évek során az információtechnológiában igazán maradandót alkotott. Felismerte, hogy egy olyan rendszer kialakítása a cél, amely
alkalmas a folyamatos továbbfejlesztésre és nyitott az innovációra. Csak ennek
segítségével képes ugyanis a szervezet megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Azoknak a kihívásoknak, amelyeket nem kizárólag a versenytársak támasztanak, de a bank ügyfélorientált szemléletéből is egyenesen következnek.
A különböző technológiai műveletekre nem csupán mint különböző tranzakciók sokaságára tekintett, hanem felismerte, hogy ezek a műveletek egységes
egészet alkotnak. Nemcsak a problémák, de azok minél hatékonyabb megoldása is foglalkoztatta. Az ő irányítása alatt például az adattárház-fejlesztések a
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marketing- és informatikai területek együttes munkájával a bank egyik jelentős
erősségévé váltak.
Egy 2013-ban vele készült interjúban így emlékezett a bank fennállásának egyik
leginnovatívabb és legaktívabb időszakára, a korszerű technikák megjelenésére, az időszakra, amelynek vezérigazgató-helyettesként tevékeny formálója volt:
„Ekkor vezettük be a nagy elektronikus rendszereket és ekkor alakultunk át egy
hagyományos, kartonos és dossziékra, füzetekre épített, linóleumos bankból Európa egyik legkorszerűbb bankjává.”
Munkája során és nyilatkozataiban is mindig ügyelt arra, hogy munkatársai
erőfeszítéseit, eredményeit is bemutassa, méltassa: „Ez egy óriási, kollektív munka volt, minden munkatárs hatalmas áldozatot is hozott azért, hogy a hátsó sorból sikerüljön az első sorba felhozni a bankot. Ez a fejlődés a nemzetközi banki
kapcsolatokra ugyanúgy értendő, mint az ügyfélkapcsolatokra.”
Tevékenységét és szakmai nyilatkozatait is a strukturált, rendszerszintű gondolkodás jellemezte. Leginkább az foglalkoztatta, hogy a különböző részműveleteket hogyan lehet egy kerek egész és hatékony folyamattá alakítani. Az OTP
Bank működésében elért mérföldkövekről a 2013-ban lejegyzett interjúban a
következőket mondta: „A bank manapság lényegében egy nagy informatikai
rendszer, egy hatalmas gőzgép hajtja, ezt próbáltam felépíteni. Sok érdekes kaland volt, pszichológiai váltásokat kellett végrehajtani, és morális váltásokat is.
Amikor bevezettük az új számlavezető rendszert, akkor az ügyintézők egy része
fel volt háborodva, hogy a korábban általuk csak papíralapon kezelt számlákba
valaki beírt, ezért onnantól kezdve ők nem vállalják a számlákért a felelősséget.
Ezt a lélektani határt is érzékelni kellett, és át kellett lépni. A második nagy lépés
a kártyarendszer bevezetése volt, amikor az ügyfeleknek meg kellett barátkoznia
azzal, hogy egy kis plasztik hordoz több százezer forintot. Akkortájt különböző
tanfolyamokat tartottunk, hostesseket alkalmaztunk, mindenféle módon próbáltuk bevezetni az új pénzkezelési módszert. Ma már ezt természetesnek vesszük,
de elég sok időbe telt, amíg sikerült ezt a viszonylag idegen eljárást beépíteni a
magyar lakosság lelkületébe, azaz elfogadtatni vele. A következő lépés az volt,
amikor már kártya sem kellett. Telefonon lehetett átutalni, a betéteket feltörni
vagy lekötni. Akkor megint érzékeltünk egy lélektani határt, vajon elég megbízható-e, gyors-e a rendszer…”
„Becsületére legyen mondva az OTP munkatársainak, hogy sikeresen
bevezették és elfogadtatták ezeket a rendszereket Magyarországon,
ezeket tartom a valódi mérföldköveknek. Az online bankolás kapcsán
olyan biztonsági és kényelmi rendszereket kellett kialakítani, amelyeknek köszönhetően ma már minden banki művelet bárhonnan, bármi-
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kor, több eszközzel, akár a telefonunkról is elvégezhető. A bank ma már
az élet része, és az OTP igyekszik ennek az életnek jelentős és pozitív
részét kitölteni, hogy a bank is része legyen a tágabban értelmezett családnak” – nyilatkozta 2013-ban.
Elhivatottsága és szenvedélyes munkaszeretete élete során végigkísérte, mindenhol kutatta azokat a lehetőségeket, amelyeket hasznosítani tud a bank,
amelyekkel még jobban kiemelkedhet a versenytársai közül. „Amikor külföldre megyek, mindig megmosolyognak, hogy az első dolgom az ATM-ből kivenni
egy kisebb összeget. Egyrészt azért, hogy legyen nálam készpénz, másrészt meg
azért, hogy lássam, hogyan működik a rendszer; a mai napig csodálom ezt a
sebességet, az adatok 5-10 másodperc alatt bejárják a világot. Ezek a fejlesztések
egy idősebb ember számára félelmetesek, ezt is fel kell oldanunk az edukációs
tevékenységünkkel. Tudniillik elvesztettünk egy generációt, amit most be kell
hoznunk. El kell érnünk, hogy minden olyan dolgot, adatot, amely nem feltétlenül
szükséges, azt ne kérjük sem személyesen, sem papíron.”
Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt. Elnök-vezérigazgatói tanácsadóként
és a bank informatikai irányító bizottságának elnökeként dolgozott az OTPben, emellett tagja volt a bank igazgatóságának, valamint 22 éven keresztül a
GIRO Rt. igazgatóságának. Az OTP Garancia Zrt. felügyelőbizottságába is beválasztották.
Társadalmi szerepet is vállalt, 2009-től négyszer választották meg a Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) elnökének. A szövetség élén aktív szerepet vállalt abban, hogy a hazai informatikai felsőoktatásban megjelenhessenek a valós
iparági tapasztalatok, és kezdeményezésére jött létre a VISZ programozó tábora
is. Tizenegy éven keresztül oktatott a Budapesti Műszaki Egyetemen.
Pályafutása során több szakmai szervezet vezetőségében viselt tagságot, például az Intelligens Kártya Fórum elnökségében. Részt vett az e-közigazgatás
feladatainak kidolgozásával megbízott szakmai bizottság munkájában az MTA
SZTAKI-ban. Aktív szerepet vállalt a kiemelkedő képességű, de szociálisan
hátrányos körülmények között élő gyerekeket támogató Csányi Alapítvány
működtetésében is.
Az információtechnológia több területe mellett például a projektmenedzsment
elismert szakembereként évről évre konferenciákon, előadásokon adta át tapasztalatait a következő vezetői generációknak. Tette ezt mindig közérthető,
szerethető stílusban, ugyanakkor a legmagasabb szakmai standardok betartása
mellett.
Akik ismerték, tisztelték tudását, szakértelmét, konstruktivitását, a feladatok
iránti alázatát, valamint határtalan kedvességét. Gyakran idézett mondása is a
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megoldásorientáltságát bizonyította: „A hibák felsorolása nem jelenti azok megoldását.”
Búcsúzunk, de Braun Péter emléke, munkájának eredményei örökségként itt
maradnak, és kiváló alapot jelentenek a továbbfejlődéshez.

ÉLETRAJZ
Villamosmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1954–1989:

a Villamosenergiai Kutatóintézet munkatársa, távozásakor
főosztályvezető

Utána a K&H Bank Rt. ügyvezető igazgatója a bank Számítástechnikai és Információs Központjában 11 éven át a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója
1992–2014:

a Giro ig-tagja

1993–2001:

Az OTP Bank Informatikai vezérigazgató-helyettese 1993-tól
2001-ig, nyugdíjba vonulásáig

1997:

az OTP Bank ig-tagja

2001–

elnöki főtanácsadó

2001–2014:

az Informatikai Irányító Bizottság (IIB) elnöke

2003–2004:

az OTP-Garancia Biztosító informatikai vezérigazgató-helyettese

2004–2008:

az OTP-Garancia Biztosító fb-tagja

2009–

a Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) elnöke

2012–2014:

az OTP Oroszország ig-tagja

2013–

az OTP Mobil fb-tagja
Endrényi Balázs, OTP Bank (szöveg)
Kelenhegyi Péter, Computerworld (fotó)

