Az MKB Bank Nyrt.
200.000.000.000 forint együttes keretösszegű
MKB BANK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM 2021/2022
elnevezésű kibocsátási programja
Alaptájékoztatójának
1. számú kiegészítése

Jelen kiegészítés alapját képező Alaptájékoztató című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt
alaptájékoztatót tartalmaz, amelyek keretében szabályozott piacra bevezetésre kerülő Kötvények és szabályozott
piacra bevezetésre nem kerülő, ideértve a multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetést is, Kötvények
forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Kötvényekre alkalmazandó és az Alaptájékoztatóban
nem részletezett egyéb feltételeket a vonatkozó Végleges Feltételek fogják tartalmazni, melyeket a Kibocsátó
minden egyes nyilvános kibocsátás alkalmával, a kibocsátás megkezdése előtt a befektetők rendelkezésére bocsát.

2021. október 6.

Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2021. október. 11. napján kelt
H-KE-III-605/2021. számú határozatával engedélyezte.

Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 01-10-040952, a továbbiakban: ”Kibocsátó” vagy ”MKB Bank” vagy ”MKB Bank Nyrt.”) mint
Kibocsátó a 200.000.000.000 forint keretösszegű, MKB Bank Kibocsátási Program 2021/2022 elnevezésű
kibocsátási programjának részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a
2021. július 12-én kelt H-KE-III-390/2021. számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint egészíti ki.

A) Tekintettel a bekövetkezett jogszabályi változásokra az Alaptájékoztató II. Egységes Kockázati Tényezők
fejezet ”1.1.1 Koronavírus világjárvány” pontja az alábbiak szerint módosul:
”1.1.1

Koronavírus világjárvány

Az első ízben a kínai Hupej tartomány Vuhan városában 2019 végén azonosított humán koronavírus által okozott
fertőző betegség (COVID-2019) gyorsan elterjedt Kínában és világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet (World
Health Organization) a vírus terjedését 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította, amely jelen
Alaptájékoztató aláírásának időpontjában is világszerte különböző mértékben terjed.
Az egyes államok által a járvány terjedésének megelőzésére bevezetett szigorú korlátozó intézkedések (pl.
oktatási intézmények bezárása, kijárási tilalom, utazási korlátozások), jelentős gazdasági és pénzpiaci zavarokat
idéztek elő világszerte, valamint negatív hatást fejtettek ki a gazdaságok teljesítményére és a kilátásokra. Egyes
ágazatok (pl. turizmus-vendéglátás, légiközlekedés, szabadidős szolgáltatások) nagymértékű visszaesést
szenvedtek el. A járványhelyzet azonban nem egységesen hatott a különböző szektorokra, így egyes iparágak (ekereskedelem, informatikai szolgáltatások, távolságtartás szabályaira átállni képes szolgáltatók) kedvezőbben
kezelték a járványhelyzetet.
A járvány gazdasági hatásainak mérséklése céljából Magyarországon is számos gazdasági intézkedés
bevezetésére került sor, amelyek befolyásolják a Kibocsátó működését. Magyarország Kormánya 2020. március
18-án egyéb intézkedések mellett fizetési moratóriumot léptetett életbe az üzletszerűen nyújtott finanszírozások
tekintetében. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet alapján, ha a felek eltérően nem rendelkeztek, a
veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből,
illetve pénzügyi lízingszerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosult, hogy az adós
a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31-ig fizetési
haladékot kapott. A fizetési moratórium nem érintette az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek
szerint teljesítsen.
2021. január 1-jétől lépett hatályba az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020.
(XII.22.) Kormányrendelet. Ezen jogszabályok értelmében, a jogszabályokban meghatározott kivételekkel 2021.
június 30-ig fizetési moratóriumra jogosult adósnak minősül minden személy, akinek a hitelező által üzletszerűen
nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn a 2020. március 18-ig leszerződött
és folyósított kölcsönökre.
2021. június 10-én hatályba lépett a 317/2021. (VI. 9.) Kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról, amely a fizetési moratórium korábbi, 2021. június 30-ig tartó határidejét 2021. szeptember 30-ig
meghosszabbította.
2021. szeptember 16-án lépett hatályba az 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról, amely a fizetési moratórium korábbi, 2021. szeptember 30-ig tartó határidejét 2021. október 31ig általános jelleggel meghosszabbította, továbbá egy meghatározott, szűkített ügyfélkör esetében lehetőséget
nyitott a moratórium 2021. november 1. és 2022. június 30. közötti meghosszabbítására. A hivatkozott
kormányrendeletben meghatározott rászoruló csoportok – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2021
októberében igényelhetik a hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig történő meghosszabbítását. Fontos
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változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a fizetési haladék meghosszabbítása nem vehető igénybe
fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződésből, kézizálog fedezete mellett nyújtott
kölcsönszerződésből, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-,
kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában.
A koronavírus terjedése okozta egészségügyi, társadalmi és gazdasági következmények a Kibocsátó megítélése
szerint várhatóan továbbra is hátrányosan befolyásolják jövőbeli jövedelmezőségét és üzleti kilátásait.
A Kibocsátó a koronavírus világjárványból eredő kockázatokat magas besorolásúnak értékeli.”

B) Tekintettel a bekövetkezett jogszabályi változásokra az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet
”4.4 A Kibocsátót érintő közelmúltbeli jelentős események” pontja az alábbiak szerint módosul:
”4.4

A Kibocsátót érintő közelmúltbeli jelentős események

Fizetési moratórium életbe léptetése
A koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése céljából Magyarországon is számos gazdasági intézkedés
bevezetésére került sor, amelyek befolyásolják a Kibocsátó működését. Magyarország Kormánya 2020. március
18-án egyéb intézkedések mellett fizetési moratóriumot léptetett életbe az üzletszerűen nyújtott finanszírozások
tekintetében. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet alapján, ha a felek eltérően nem rendelkeztek, a
veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből,
illetve pénzügyi lízingszerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosult, hogy az adós
a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31-éig fizetési
haladékot kapott. A fizetési moratórium nem érintette az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek
szerint teljesítsen.
2021. január 1-jétől lépett hatályba az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020.
(XII.22.) Kormányrendelet. Ezen jogszabályok értelmében, a jogszabályokban meghatározott kivételekkel 2021.
június 30-ig fizetési moratóriumra jogosult adósnak minősül minden személy, akinek a hitelező által üzletszerűen
nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn a 2020. március 18-ig leszerződött
és folyósított kölcsönökre.
2021. június 10-én hatályba lépett a 317/2021. (VI. 9.) Kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról, amely a fizetési moratórium korábbi, 2021. június 30-ig tartó határidejét 2021. szeptember 30-ig
meghosszabbította.
2021. szeptember 16-án lépett hatályba az 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról, amely a fizetési moratórium korábbi, 2021. szeptember 30-ig tartó határidejét 2021. október 31ig általános jelleggel meghosszabbította, továbbá egy meghatározott, szűkített ügyfélkör esetében lehetőséget
nyitott a moratórium 2021. november 1. és 2022. június 30. közötti meghosszabbítására. A hivatkozott
kormányrendeletben meghatározott rászoruló csoportok – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2021
októberében igényelhetik a hiteltörlesztési moratórium 2022. június 30-ig történő meghosszabbítását. Fontos
változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a fizetési haladék meghosszabbítása nem vehető igénybe
fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződésből, kézizálog fedezete mellett nyújtott
kölcsönszerződésből, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-,
kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában.

3

Magyar Bankholding Zrt.
2020. december 15-én megkezdte tényleges működését a Magyar Bankholding Zrt., miután a Magyar Nemzeti
Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai
a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. A pénzügyi holding társaság az apportot követően
a jövőben prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint
megtervezi és levezényli a bankok működését optimalizáló fúziós folyamatot. A Magyar Bankholding Zrt. 2021.
március 24-én tette közzé, hogy elfogadta a három bank egyesülésére vonatkozó ötéves üzleti stratégiát. A
létrejövő nagybank Magyarország legmodernebb bankja kíván lenni, amely rugalmas, nemzetközileg is élenjáró
digitális megoldásokat vezet be. A három bank integrációjával 2023-tól Magyarország lakosait és vállalkozásait
már egy egységes pénzintézet szolgálja ki, amely tervei szerint átformálja a bankokról kialakult hagyományos
képet.”

C) Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet ”8.1 Igazgatóság” pontja az alábbiak szerint
módosul:
”8.1

Igazgatóság

Az Igazgatóság tagjai az alábbi személyek:
dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató
Pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten kezdte, 1998-tól a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének (PSZÁF) osztályvezetője, majd 2004-től főosztályvezetője. 1998. és 1999. között a BEVA
igazgatósági tagja. 2006-tól a PSZÁF Felügyeleti Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. 2006. és 2010. között
tagja, állandó meghívottja az európai CESR, CEBS vezető testületeinek, valamint szakmai bizottságainak. 20082009 között egyik meghatározó irányítója volt a bankszektort érintő válságkezelésnek. 2010. óta dolgozott az
OTP Csoportnál, kezdetben igazgatói pozícióban, ebben az időszakban lett a montenegrói CKB Bank
Igazgatóságának elnöke, amelynek reorganizációját irányította. Az OTP Csoporton belül betöltött több vezetői
pozíciója után 2016. június 8. és 2018. augusztus 31. között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnökvezérigazgatói, emellett 2016 szeptemberétől 2018. augusztus 31-ig az OTP Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának
elnöki pozícióját töltötte be. 2016. június 8. óta az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának
elnöke volt. 2017-2018-ban az OTP Bank Nyrt. első jelentős leánybanki integrációját irányította Horvátországban.
2018. szeptember 10-től az OTP Ingatlan Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke volt. 2018. szeptember 1-én az OTP
Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesének nevezték ki. 2019-től 2020. július 20-ig az OTP Ingatlan Zrt.
Igazgatóságának elnöke, valamint az OTP Csoport horvát leánybankjának felügyelő bizottsági tagja volt. 2019
decemberétől az OTP Csoport szlovén leánybank Igazgatóságának elnöke volt. 2020. július 20-ig töltötte be az
OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját. 2021. január 1. óta az MKB Bank elnökvezérigazgatója.
További betöltött tisztségei:
-

TV 2 Média Csoport Zrt. igazgatósági tag
Ipoly Erdő Zrt. felügyelőbizottság elnöke
Magyar Bankholding Zrt. igazgatóság elnöke
Magyar Takarék Bankholding Zrt. igazgatóság elnöke
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. felügyelőbizottság elnöke
Retail Prod Zrt. felügyelőbizottság elnöke
MKB Digital Zrt. felügyelőbizottsági tag
MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. igazgatóság elnöke
Solus Capital Zrt. igazgatósági tag
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Valkó Mihály, az Igazgatóság tagja
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Közel két évtizedes pénzügyi tapasztalattal
rendelkezik hitelintézeti, kockázati tőkealapkezelési és tanácsadási területen. Jelenleg többek között a QUARTZ
Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. 2020 májusától az MKB Bank Igazgatóságának külső tagja, továbbá
tagja a Kibocsátó Kockázati és NPL Bizottságnak.
További betöltött tisztségei:
-

Bremdal Alfa Kft. ügyvezető
Corvin Tér 13 Invest Kft. ügyvezető
Danube Hotel Invest Kft. ügyvezető
G2000 Marketing Kft. ügyvezető
G-Delta ADRSSY Kft. ügyvezető
G-Gamma LCHD Kft. ügyvezető
G-Zeta DBRNT Kft. ügyvezető
INFIT INVEST Kft. ügyvezető
Klau 10 Invest Kft. ügyvezető
Közép-Európa Alfa Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető
Oklav Kft. ügyvezető
QUARTZ Alapkezelő Zrt. vezérigazgató
Qut Kft. ügyvezető
Seven House Kft. ügyvezető
Solar Power Alfa Kft. ügyvezető
The Art Of Voyage Delta Kft. ügyvezető
Uncia Alpha Kft. ügyvezető
VGF Invest Kft. ügyvezető

dr. Gombai Gabriella, az Igazgatóság tagja
A Pázmány Péter Katolikus egyetemen szerzett jogi diplomát. Több mint tízéves hitelintézeti tapasztalattal
rendelkezik, amelyet elsősorban jogi területen szerzett. Jelenleg több egyéb tisztsége mellett a Talentis
Consulting Zrt. vezérigazgatója és az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatósági tagja. 2020 júniusától
az MKB Bank Igazgatóságának külső tagja, továbbá a Kibocsátó Javadalmazási Bizottságának elnöke.
További betöltött tisztségei:
-

A105 Realty Projekt Kft. ügyvezető
Addition OPUS Zrt. vezérigazgató
Andante Borpatika Kft. „v.a.” ügyvezető
ART-COM Kft. ügyvezető
AZBESZT Diagnosztika Kft. ügyvezető
BLT Ingatlan Kft. ügyvezető
Boralyd Property Kft. ügyvezető
Budaloft Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető
Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. ügyvezető
GALLICOOP Zrt. igazgatósági tag
Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. ügyvezető
Hermina Lomza Property Kft. ügyvezető
HUNGUEST Hotels Zrt. igazgatóság elnöke
KONZUM B32 Kft. ügyvezető
KONZUM Management Kft. ügyvezető
KPE Asset and Property Kft. ügyvezető
KZBF INVEST Kft. ügyvezető
KZH INVEST Kft. ügyvezető
MTM Fund Invest Kft. ügyvezető
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-

NEXT FUTURE PROJEKT Kft. ügyvezető
OPUS ENERGY Kft. ügyvezető
OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatósági tag
PARDOO PROPERTY Kft. ügyvezető
PRIME HERMINA Kft. ügyvezető
Project-LHM Kft. ügyvezető
RKOFIN Kft. ügyvezető
Status Acron Kft. ügyvezető
STATUS Capital Zrt. igazgatósági tag
STATUS ENERGY Kft. ügyvezető
Status KPRIA Zrt. igazgatósági tag
STATUS PALACE Kft. ügyvezető
Talentis Consulting Zrt. vezérigazgató
Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság felügyelőbizottsági tag
ZION Europe Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. ügyvezető

Benczédi Balázs, az Igazgatóság tagja
A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Közel harmincéves hitelintézeti, befektetési szolgáltatási
tapasztalattal rendelkezik, tagja volt az ING Bank, a Pannónia Alapkezelő és korábban az MKB Bank
igazgatóságának is. Jelenleg az MKB-Pannónia Alapkezelő vezérigazgatója, igazgatóságának tagja. 2020 júniusától
az MKB Bank Igazgatóságának külső tagja, továbbá tagja a Kibocsátó Kockázati és NPL Bizottságnak és
Javadalmazási Bizottságának.
További betöltött tisztségei:
-

MKB Consulting Zrt. felügyelőbizottsági tag
MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. igazgatósági tag
Solus Capital Zrt. igazgatósági tag

Takács Marcell Tamás, az Igazgatóság tagja
A Budapest Corvinus Egyetemen szerzett diplomát. Közel egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik tranzakciós
tanácsadási területen. Jelenleg a Blue Robin Management S.à r.l. ügyvezetője. 2020 júliusától az MKB Bank
Igazgatóságának külső tagja.
További betöltött tisztségei:
-

Blue Robin Management S.à r.l. ügyvezető
UNCIA Finance Zrt. vezérigazgató

Ginzer Ildikó, az Igazgatóság tagja
Okleveles közgazdász, közgazdász tanár. 2004 és 2016 között a Raiffeisen Bankban először strukturált- és
projektfinanszírozással foglalkozott, később a bank vállalati intenzív kezeléssel és behajtással foglalkozó
területein töltött be vezető pozíciókat. 2012 és 2016 között a Raiffeisen Bank Vállalati Restrukturálási és
Követeléskezelési területének volt a vezetője. 2016-ban a Borealis AG Stratégiai és Csoportfejlesztési szakértője
volt. 2016 végén csatlakozott az MKB Bankhoz a kockázati területeket irányító vezérigazgató-helyettesként,
2019-től az MKB Bank Üzleti vezérigazgató-helyettese, 2020 májusától Üzleti és általános vezérigazgatóhelyettes. 2021 szeptemberétől az MKB Bank Igazgatóságának belső tagja.
További betöltött tisztségei:
-

Danube Capital Advisory Kft. felügyelőbizottsági tag
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-

Danube Capital R&A Zrt. felügyelőbizottsági tag
Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. felügyelőbizottsági tag
MKB Digital Zrt. igazgatósági tag
MKB Inkubátor Kft. ügyvezető
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. igazgatósági tag
MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. igazgatósági tag
Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft. felügyelőbizottsági tag
Retail Prod Zrt. igazgatósági tag

dr. Piller Zsuzsa, az Igazgatóság tagja
A Széchenyi István Főiskola, majd a Széchenyi István Egyetem pénzügy-biztosítás szakirányú gazdálkodási
szakának elvégzését követően jogi szakokleveles közgazdász képesítést, valamint felszámolási és
vagyonfelügyelői képesítést, majd doktori fokozatot szerzett. A felszámolási eljárások és a cégvezetés területén
széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. 2014-ben csatlakozott a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló
Nonprofit Kft.-hez, ahol többek között takarékszövetkezetek és bankok felszámolását is irányította. 2016-tól
2021 márciusáig az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezeténél a Befektetési Szakterület Igazgatói posztját
töltötte be. 2019-től a STATUS CAPITAL Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Több egyéb tisztsége mellett a TIFOR TAKARÉK Ingatlanforgalmazó Zrt. Ügydöntő
Felügyelőbizottságának az elnöke, a GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt. Felügyelőbizottságának az elnöke.
Továbbá a Takarék Csoport több banki tevékenységet támogató leányvállalatánál tölt be tisztségeket.
Mindemellett egyetemi oktatóként is tevékenykedett, és számos publikációja jelent meg a fizetésképtelenségi
eljárások addig tudományos szinten nem tárgyalt témájában. 2021 szeptemberétől az MKB Bank
Igazgatóságának külső tagja.
További betöltött tisztségei:
-

Takarék Invest Kft., felügyelőbizottsági tag
Takarék Központi Követeléskezelő Zrt., felügyelőbizottsági tag
Takarék Ingatlan Zrt., felügyelőbizottsági tag
TIFOR Takarék Zrt., felügyelőbizottsági tag
TIHASZ Takarék Zrt., felügyelőbizottsági tag
OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt., vezérigazgató/igazgatóság elnöke
STATUS Capital Zrt, vezérigazgató/igazgatósági tag
STATUS REAL ESTATE Kft., ügyvezető
GALLICOOP Zrt., felügyelőbizottság elnöke
EBESI PULYKAHÍZLALÓ Kft., felügyelőbizottsági tag
STATUS KPRIA Zrt., igazgatósági tag

Az Igazgatóság tagjainak üzleti elérhetősége: MKB Bank Nyrt., 1056 Budapest, Váci utca 38.”

D) Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet ”8.2 Felügyelőbizottság” pontja az alábbiak szerint
módosul:
”8.2

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek:
Hornung Ágnes Anna, a Felügyelőbizottság elnöke
Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, jogász-közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus
Egyetemen szerezte. Pályafutása a PricewaterhouseCoopers Kft-nél (PWC) kezdődött, ahol nyolc évig erősítette
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a PWC csapatát. Azt követően három évig vezette a Gazdasági és Pénzügyi csoportot Magyarország brüsszeli
Állandó Képviseletén. 2015. és 2018. között a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára volt. 2019
februárja óta a Kibocsátó Felügyelőbizottságának elnöke. A Kibocsátó Jelölő Bizottságának elnöke.
dr. Ipacs László, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagja
Jogász végzettséggel rendelkező gazdaságfejlesztési és finanszírozási szakember. Jelenleg a Talentis Consulting
Zrt. Pályázati Igazgatója. 2019 februárjától a Kibocsátó Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának külső tagja,
továbbá tagja a Jelölő Bizottságnak.
További betöltött tisztségei:
-

Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottság tagja
Magyar Takarék Bankholding Zrt. felügyelőbizottság tagja

Oszlányi Törtel András, a Felügyelőbizottság tagja és az Auditbizottság elnöke
2007-ben szerzett abszolutóriumot történész (gazdaságtörténet) szakterületen, a gazdasági és bölcsészeti
tanulmányok hallgatása után 12 éve dolgozik gazdaság-, személyzetfejlesztési és banki területen. Olyan
vállalatoknál tevékenykedett, mint a BNP Paribas, Takarékbank, Kaarnigon Holding Zrt. 2019 februárjától a
Kibocsátó Felügyelőbizottságának külső tagja, 2019 áprilisától az Auditbizottság elnöke.
További betöltött tisztségei:
-

OSLE-Invest Kft. ügyvezető

Feodor Rita, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagja
30 éve a vállalkozási szférában dolgozik, adózási és számviteli területen. 2018 szeptembere óta a Kibocsátó
Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagja, 2019 januárja óta pedig tagja a Kibocsátó Jelölő
Bizottságának.
További betöltött tisztségei:
-

Berek-Thermal Kft. ügyvezető
HAMINVEST Kft. ügyvezető
Magyar Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezető
PROFITOUR Kft. ügyvezető

Nyemcsok János, a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagja
Okleveles közgazdász. 1992 és 2012 között különböző vezetői pozíciókat töltött be a Kibocsátó Treasury és a
Kockázatellenőrzési Igazgatóságán. 2013-tól a Magyar Nemzeti Bankban a SREP és a Validációs Főosztályt
vezette, valamint a Módszertani Bizottság helyettes vezetőjeként is sikereket ért el. 2014 decemberétől a
Kibocsátó kirendelt szanálási biztosa volt. 2015-ben visszatért a kereskedelmi bankok világába, ahol a Kibocsátó
Kockázatellenőrzési Igazgatóságának vezetője, majd 2016-tól az Integrált Kockázatellenőrzés, a Piaci és Likviditási
Kockázatellenőrzés szakterületek, valamint a Tőkemenedzsment Igazgatóság ügyvezető igazgatója lett. 2017. óta
a Kibocsátó Általános Vezérigazgató-helyettese, 2018 decembere óta az EU Vállalásokért felelős Általános
Vezérigazgató-helyettes, 2020 májusa óta Pénzügyi és Operációs Vezérigazgató-helyettes. 2016 áprilisa óta a
Kibocsátó Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja.
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További betöltött tisztségei:
-

MKB Consulting Zrt. igazgatósági tag
MKB Digital Zrt. felügyelőbizottsági tag
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. felügyelőbizottsági tag
MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tag
Retail Prod Zrt. felügyelőbizottsági tag
Solus Capital Zrt. felügyelőbizottsági tag

Bechtold Balázs, a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagja
Gépészmérnök végzetségű, 2006 januárja óta dolgozik a MKB Bankban, először a Contact Centerben, majd 2007től a Bankbiztonságon, Információbiztonsági területen. 2010 óta csoportvezető és az MKB Bank kiemelt
projektjeire folyamatosan delegált szakértő. 2014 novemberétől a Bank Üzemi Tanácsának tagja és a Sport és
Egészségmegőrző Bizottság elnöke, majd 2020 februárjától az Üzemi Tanács elnöke. 2021 júliusa óta az MKB
Bank Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja.
Dobi Kitti, a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagja
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vállalati pénzügy szakán szerezte. Karrierjét 2003-ban a
Procter & Gamble különböző HR folyamataiért felelős régiós vezetőként kezdte. Nemzetközi HR menedzsment
területen szerzett tapasztalatait a Genfben és Cincinnatiban folytatott humánerőforrás és vezetői
továbbképzésekkel mélyítette. 2008 és 2010 között a Vodafone nemzetközi operációs központ felépítését
irányította, ezt követően a HR folyamatokért felelős vezetőként folytatta munkáját. Az OPP nemzetközi MBTI
coach képesítését Oxfordban szerezte meg. Oktatói és HR menedzsment modulvezetői munkáját az International
Business School-ban folytatta. 2010 és 2014 között a BP Zrt. (a British Petrol leányvállalata) európai és afrikai
szolgáltató központjainak HR igazgatójaként a vállalat nemzetközi HR szolgáltató egységeinek felépítését vezette
Európában és Ázsiában. Ebben az időszakban vett részt a Cornell University londoni HR menedzsment képzésén.
2014 és 2016 között az Alexander Mann Solutions kelet-európai vezetőjeként HR szolgáltatásmenedzsment,
account menedzsment és ügyfélkezelés területeken dolgozott. 2016 óta az MKB Bank Nyrt. és az MKB Pénzügyi
Csoport humánerőforrás ügyvezető igazgatója. 2021 júliusa óta az MKB Bank Felügyelőbizottságának
munkavállalói képviselő tagja.
A Felügyelőbizottság tagjainak üzleti elérhetősége: MKB Bank Nyrt., 1056 Budapest, Váci utca 38.”

E)

”14.

Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Nyrt. 2021. augusztus 26-án tájékoztatást tett közzé 2021. első
féléves eredményéről, és 2021. szeptember 28-án Konszolidált évközi pénzügyi kimutatást (2021. június
30.) publikált, az Alaptájékoztató kiegészítésre kerül a fenti pénzügyi információkkal, és ennek
megfelelően az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet ”14. Rendelkezésre álló
dokumentumok” pontja az alábbiak szerint módosul:
Rendelkezésre álló dokumentumok

Az alábbiakban felsorolt dokumentumok már korábban közzétett, vagy a jelen Alaptájékoztató közzétételével
egyidejűleg közzétett dokumentumok, vagy az MNB-hez benyújtott dokumentumok a jelen Alaptájékoztató
részét képező dokumentumoknak tekintendők.
1.
Az MKB Bank hatályos alapszabálya
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Nyrt_Alapszabaly_2021_04_01.pdf)
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2.

Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2019. évi
Konszolidált Éves Beszámolója
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_20191231_20200417.pdf)
3.

Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült
Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján a 2019-es üzleti évre vonatkozóan
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_2019_CRR_szerinti_beszamolo_2020_04_17.pdf)
4.

Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2020. évi
Konszolidált Éves Beszámolója
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_20201231_20210429.pdf)
5.

Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült
Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján a 2020-as üzleti évre vonatkozóan)
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_2020_CRR_szerinti_beszamolo_2021_04_29.pdf)
6.
Tájékoztató a 2021. első negyedévi eredményről (Gyorsjelentés)
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2021_Q1_Gyorsjelentes_2021_05_
26.pdf)
7.
Tájékoztató a 2021. első félévi eredményről (Gyorsjelentés)
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2021_H1_Gyorsjelentes_2021_08
_26.pdf)
8.
Konszolidált évközi pénzügyi kimutatás (2021. június 30.)
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_evkozi_penzugyi_kimutatas_2021_H1_202
1_09_28.pdf)

A fenti dokumentumok jelen Alaptájékoztatóba hivatkozással kerülnek beépítésre, és a Kibocsátó honlapján
(www.mkb.hu) tekinthetők meg az Alaptájékoztató érvényessége alatt. A Tőkepiaci törvény alapján közzétett
pénzügyi beszámolók hozzáférhetőek a Kibocsátó honlapja mellett az MNB által üzemeltetett tőkepiaci
közzétételi weboldalon (https://kozzetetelek.mnb.hu) is.”

A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA
Azok a befektetők, akik az Alaptájékoztató kiegészítésének közzététele előtt megállapodást kötöttek az
értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül (ez az
elállási jog végső határideje) elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az elállási jog kizárólag akkor illeti meg a
befektetőt, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató kiegészítését szükségessé
tevő jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült vagy azt észlelték. A befektetők
elállási nyilatkozatukat a fenti határidőn belül az MKB Bank Nyrt. Pénz- és Tőkepiaci Ügyvezető Igazgatóság
(TreasuryTrading@mkb.hu) címre juttathatják el.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
A Kibocsátó alulírott, jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük
az alábbiakat: Az Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az MKB
Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszáma: 01-10-040952) tartozik felelősséggel.
Az MKB Bank Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudása szerint
készített jelen Alaptájékoztató 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az
Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem
hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése
szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek
befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.
Budapest, 2021. október 6.

MKB Bank Nyrt.

Turner Tibor
Ügyvezető Igazgató

Schneider Péter
Főosztályvezető
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