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A jelen dokumentum („Mentesítő Dokumentum”) részvények szabályozott piacra történő bevezetése céljából 
készített dokumentum. A Mentesítő Dokumentum az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 
Rendelete („Prospektus Rendelet”), valamint a Bizottság (EU) 2021/528 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete 
(„Végrehajtási Rendelet”) alapján készült. A jelen Mentesítő Dokumentum nem minősül Prospektus Rendelet 
szerinti tájékoztatónak. A jelen Mentesítő Dokumentumot az érintett illetékes hatóság (azaz a Magyar Nemzeti 
Bank) az irányadó jogszabályokkal összhangban nem vizsgálta meg és nem hagyta jóvá a Prospektus 
Rendelet 20. cikke szerint. 

Mentesítő Dokumentum 

az MKB Bank Nyrt. 

(székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 
cégjegyzékszámon) mint kibocsátó („Kibocsátó”) által a Kibocsátó mint átvevő társaság, valamint a 
BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 193.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszámon; 
„Budapest Bank”) és a Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 
cégjegyzékszámon; „Magyar Takarék Bankholding”) mint beolvadó társaságok („Beolvadó Társaságok”) 
2022. március 31. napjával, beolvadás útján történt egyesülése („Beolvadás”) során kibocsátott, összesen 
211.319.983 darab egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított „A” 
sorozatú törzsrészvénynek („Új Részvények”) a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) Részvények „Standard” 
kategóriájába történő bevezetéséhez 

2022. június 27. 

A Mentesítő Dokumentumban szereplő információkért a Kibocsátó vállal felelősséget. 
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1 Bevezető 

1.1 Alapvető információk  

A jelen Mentesítő Dokumentum az Új Részvények BÉT Részvények „Standard” kategóriájába történő 
bevezetéséhez készült a Prospektus Rendelet 1. cikk (5) bekezdés f) pontja, valamint a Végrehajtási 
Rendelet alapján. 

Az Új Részvények Kibocsátó által történő kibocsátására a Kibocsátó mint átvevő társaság, valamint a 
Budapest Bank és a Magyar Takarék Bankholding mint beolvadó társaságok 2022. március 31. napján 
megvalósult Beolvadására tekintettel került sor. A Beolvadásra és annak Kibocsátóra gyakorolt 
hatására további információk a Mentesítő Dokumentum 3. és 4. fejezeteiben olvashatók. 

A Mentesítő Dokumentum nem minősül a Prospektus Rendelet (azaz az (EU) 2017/1129 Rendelet) 
szerinti tájékoztatónak. 

Az irányadó jogszabályok szerint a Mentesítő Dokumentumot nem vizsgálta meg és hagyta jóvá 
érintett illetékes hatóság (azaz a Magyar Nemzeti Bank) a Prospektus Rendelet (azaz az (EU) 
2017/1129 Rendelet) 20. cikkével összhangban. 

A jelen Mentesítő Dokumentumban szereplő információk nem minősülnek és nem értelmezhetők a 
Kibocsátó részvényeinek megvásárlására, tartására vagy eladására, illetve bármilyen más befektetési 
döntés meghozatalára vonatkozó ajánlatként, ajánlásként vagy felhívásként. A Kibocsátó nem vállal 
felelősséget a Mentesítő Dokumentum harmadik felek általi, bármely joghatóságban történő esetleges 
terjesztéséért. Jelen Mentesítő Dokumentum semmilyen formában nem terjeszthető és hozható 
nyilvánosságra az USA-ban, Ausztráliában, Kanadában vagy Japánban. A jelen Mentesítő 
Dokumentum, illetve a Mentesítő Dokumentum részét képező egyéb dokumentumok semmiképpen 
sem tekinthetők vagy értelmezhetők úgy, mint a Kibocsátó által a jövőbeni sikeres működésre vagy a 
befektetések megtérülésére tett ígéret vagy kötelezettségvállalás. Felhívjuk a befektetők figyelmét, 
hogy a részvények kockázatos befektetések. A befektetőknek mindenekelőtt saját ítélőképességükre 
kell hagyatkozniuk, amikor a Kibocsátó részvényeibe történő befektetésről döntenek, és befektetési 
döntésük meghozatala előtt javasolt külső szakértőktől tanácsot kérniük. A befektetőknek javasolt 
továbbá figyelembe venniük saját helyzetüket, jogi státuszukat, ideértve többek között a Kibocsátó 
részvényeinek megvásárlásával vagy eladásával kapcsolatos adózási kérdéseket is, és e tekintetben 
független, szakértői tanácsot kérni. 
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1.3 Szakértők  

(a) A Beolvadás kapcsán eljáró független könyvvizsgáló 

A Mentesítő Dokumentum a Beolvadás bemutatása kapcsán hivatkozást tartalmaz az 
Beolvadáshoz kapcsolódóan elkészített és a Kibocsátó, valamint a Beolvadó Társaságok 
(„Egyesülő Társaságok”) legfőbb szervei által elfogadott egyesülési tervre („Egyesülési 
Terv”), melynek részét képezi az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átalakulási Törvény”) rendelkezéseivel 
összhangban elkészített független könyvvizsgálói jelentés. 

A független könyvvizsgálói jelentést a H K ADÓCONTROLL KFT. (székhelye: 6055 
Felsőlajos, Hársfa utca 10., Magyarország; nyilvántartja a Kecskeméti Törvényszék 
Cégbírósága a Cg.03-09-109816 cégjegyzékszámon), személyesen felelős könyvvizsgáló: 
dr. Hegedűs Mihály, okleveles könyvvizsgáló készítette. 

Mind a független könyvvizsgálóként eljáró H K ADÓCONTROLL KFT. (nyilvántartási szám: 
002125), mind dr. Hegedűs Mihály (nyilvántartási száma: 006219) a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara tagja. 

A független könyvvizsgálóként eljáró H K ADÓCONTROLL KFT. üzleti elérhetősége: 
www.hkaudit.hu; hegedus@hkaudit.hu. 

A független könyvvizsgálóként eljáró H K ADÓCONTROLL KFT. nem rendelkezik 
érdekeltséggel a Kibocsátóban. 

A független könyvvizsgálóként eljáró H K ADÓCONTROLL KFT. jelentése a Kibocsátó 
kérésére, a Kibocsátó megbízása alapján készült és a független könyvvizsgálói jelentés a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Kibocsátó beleegyezésével került – hivatkozás 
révén – a Mentesítő Dokumentumba.  

(b) A cserearányok meghatározásához kapcsolódó cégértékelés 

A Mentesítő Dokumentum a Beolvadás bemutatása kapcsán tartalmazza az Egyesülő 
Társaságok részvényei cserearányának meghatározásához készült független cégértékelő 
által készített cégértékelési jelentések kivonatát („Cégértékelési Jelentés”). 

A Cégértékelési Jelentést az Ernst & Young Tanácsadó Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci 
út 20., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-699932 
cégjegyzékszámon) készítette. 

A független cégértékelőként eljáró Ernst & Young Tanácsadó Kft. üzleti elérhetősége: 
https://www.ey.com/hu_hu. 

A független cégértékelőként eljáró Ernst & Young Tanácsadó Kft. nem rendelkezik 
érdekeltséggel a Kibocsátóban. 

A független cégértékelőként eljáró Ernst & Young Tanácsadó Kft. Cégértékelési Jelentése a 
Kibocsátó kérésére, a Kibocsátó megbízása alapján készült és a Cégértékelési Jelentés a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Kibocsátó beleegyezésével került a Mentesítő 
Dokumentumba. 

(c) Az előzetes pénzügyi információk (pro forma kimutatás) könyvvizsgálója 

A Mentesítő Dokumentumhoz – a Végrehajtási Rendelet rendelkezéseivel összhangban –  3. 
sz. Mellékletként csatolásra kerül a Mentesítő Dokumentum 4.2 pontjában bemutatásra kerülő 
előzetes pénzügyi információkra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés. 

Az előzetes pénzügyi információkra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést a Deloitte 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C; 

http://www.hkaudit.hu/
https://www.ey.com/hu_hu
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cégjegyzékszáma: Cg.01-09-071057), személyesen felelős könyvvizsgáló: Józan Bálint, 
okleveles könyvvizsgáló készítette.  

Mind a független könyvvizsgálóként eljáró Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
(nyilvántartási szám: 000083), mind Józán Bálint (nyilvántartási száma: 007294) a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara tagja.  

A független könyvvizsgálóként eljáró Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. üzleti 
elérhetősége: https://www2.deloitte.com/hu/hu.html. 

A független könyvvizsgálóként eljáró Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. nem 
rendelkezik érdekeltséggel a Kibocsátóban. 

A független könyvvizsgálóként eljáró Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. jelentése a 
Kibocsátó kérésére, a Kibocsátó megbízása alapján készült és a független könyvvizsgálói 
jelentés a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a Kibocsátó beleegyezésével került a 
Mentesítő Dokumentumba. 

A Kibocsátó állandó könyvvizsgálója 2022. május 12. napjától kezdődően a 
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 
01-09-063022 cégjegyzékszámon; nyilvántartási szám: 001464) személyében felelős 
könyvvizsgáló Balázs Árpád (nyilvántartási szám: 006931), azaz az előzetes pénzügyi 
információkra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése idején a – korábban a 
Kibocsátó könyvvizsgálójaként eljáró – Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. már nem 
állt a Kibocsátóval állandó könyvvizsgálói megbízási jogviszonyban. 

1.4 Harmadik féltől származó információk  

A Kibocsátó megerősíti, hogy a Mentesítő Dokumentumban szereplő azon információk, amelyek 
harmadik féltől származnak, pontosan kerültek átvételre, és a Kibocsátó tudomása szerint, illetve 
amilyen mértékben erről a harmadik fél által közzétett információkból megbizonyosodhatott, az átvett 
információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek azokat pontatlanná vagy félrevezetővé tennék. 

A harmadik féltől származó információk forrása: nyilvánosan elérhető információk. 

1.5 Hivatkozott dokumentumok 

A Mentesítő Dokumentumba hivatkozással beépített dokumentumok a következők: 

(a) A Kibocsátó 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó konszolidált 
beszámolója: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2
021_12_31.pdf; 

(b) A Budapest Bank 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó konszolidált 
beszámolója: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutataso
k_2021_12_31.pdf; 

(c) A Magyar Takarék Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-140865 cégjegyzékszámon) 
2021. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolója: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_Egyedi_penzugyi_kimutatasok_auditori_jelentes_Magya
r_Takarek_Bankholding_Zrt_2021.12.31.pdf; 

https://www2.deloitte.com/hu/hu.html
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_Egyedi_penzugyi_kimutatasok_auditori_jelentes_Magyar_Takarek_Bankholding_Zrt_2021.12.31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_Egyedi_penzugyi_kimutatasok_auditori_jelentes_Magyar_Takarek_Bankholding_Zrt_2021.12.31.pdf
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(d) Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága a Cg.01-10-041206 cégjegyzékszámon; „MTB”) 2021. december 31. napjával 
végződő üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámolója: 
https://www.mtb.hu/files/18/87871.pdf; 

(e) A Magyar Bankholding Zrt. 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó 
konszolidált beszámolója: 
https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-
_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-_2021_kicsi.pdf; 

(f) Az Egyesülési Terv és mellékletei: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/13_2021_12_15_1_m_Egyesulesi_terv_es_mellekletei_A_
verzio_elfogadott.pdf; 

(g) A Kibocsátó részvényeire 2020. december 30. napján tett nyilvános vételi ajánlat: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Kotelezo_Nyilvanos_Veteli_Ajanlat_0115.pdf; és 

(h) A Kibocsátó részvényeire 2020. december 30. napján tett nyilvános vételi ajánlat 
eredményéről szóló tájékoztatás: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_rendkivuli_tajekoztatas_veteli_ajanlat_er
edmenyerol_2021_02_19.pdf.  

https://www.mtb.hu/files/18/87871.pdf
https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-_2021_kicsi.pdf
https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-_2021_kicsi.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/13_2021_12_15_1_m_Egyesulesi_terv_es_mellekletei_A_verzio_elfogadott.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/13_2021_12_15_1_m_Egyesulesi_terv_es_mellekletei_A_verzio_elfogadott.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Kotelezo_Nyilvanos_Veteli_Ajanlat_0115.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_rendkivuli_tajekoztatas_veteli_ajanlat_eredmenyerol_2021_02_19.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_rendkivuli_tajekoztatas_veteli_ajanlat_eredmenyerol_2021_02_19.pdf
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2 A Kibocsátó és a Beolvadó Társaságok bemutatása (Beolvadás előtti állapot) 

A jelen 2. fejezet célja a Kibocsátóra, illetve a Beolvadó Társaságokra vonatkozó, a 
Végrehajtási Rendelet I. melléklet 2. szakaszában meghatározott információk bemutatása.  

A Beolvadás hatályosulásával a Beolvadó Társaságok 2022. március 31. napjával általános 
jogutódlással megszűntek, általános jogutódjuk a Kibocsátó lett. A Beolvadást a Mentesítő 
Dokumentum 3. fejezete (A Beolvadás bemutatása), míg a Beolvadás Kibocsátóra gyakorolt 
hatását a Mentesítő Dokumentum 4. fejezete (A Beolvadás hatása a Kibocsátóra) mutatja be. 
Mindezekre tekintettel a jelen 2. fejezetben a Kibocsátó és a Beolvadó Társaságok 
vonatkozásában közölt információk 2022. március 31. napjára vonatkoznak (kivéve, ha a 
szövegkörnyezetből kifejezetten eltérő időpont következik). 

2.1 MKB Bank Nyrt. – A Kibocsátó 

(a) Általános információk (a Mentesítő Dokumentum keltének időpontjában) 

A Kibocsátó hivatalos neve: MKB Bank Nyrt.; MKB Nyrt. 

A Kibocsátó kereskedelmi neve: MKB Bank; MKB 

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38. 

Jogi forma: Nyilvánosan működő részvénytársaság 

Jogalany-azonosító (LEI):  3H0Q3U74FVFED2SHZT16 

Bejegyzés szerinti ország joga: Magyar 

Bejegyzés szerinti ország: Magyarország 

Telefonszám: +36 1 268-7173 

Weboldal: https://www.mkb.hu1 

(b) Üzleti áttekintés  

(i) A Kibocsátó bemutatása  

A Kibocsátó a magyar pénzügyi rendszer klasszikus bankja. A Kibocsátó 2015 és 
2019 között lefolytatott sikeres reorganizációjának köszönhetően a pénzintézet 
működése, szerkezete megfelel az Európai Unió bankokkal kapcsolatos feltétel- és 
elvárásrendszerének. A Kibocsátó részvényei 2019. május 30. napjával bevezetésre 
kerültek a BÉT Részvények „Standard” kategóriájába.  

Magyarország egyik meghatározó univerzális bankjaként a Kibocsátó kiszámítható, 
tervezhető partneri kapcsolatokon keresztül teremt tartós értéket ügyfelei számára. A 
dinamikus fejlődési pályára állított, fejlett digitális alapokkal és stratégiával rendelkező 
bank hagyományosan erős nagyvállalati, privátbanki ügyfélkörrel, tanácsadói és 
elemzői képeségekkel rendelkezik. A pénzintézet alapértéke a felkészült, támogató, 
őszinte szakmai munkán alapuló professzionális ügyfélkiszolgálás. 

 

1 A weboldalon található információk nem képezik a Mentesítő Dokumentum részét kivéve, ha az információk hivatkozással beépítésre kerültek a 

Mentesítő Dokumentumba. 

https://www.mkb.hu/lakossagi
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(ii) A Kibocsátó és csoportja által végzett fő tevékenységek  

A Kibocsátó és leányvállalatai üzleti tevékenységüket Magyarországon végzik, a 
Kibocsátó csoportja által végzett fő tevékenységek üzletágak szerinti bontását, 
ideértve a 2021-es üzleti évben elért eredmény egyes üzletágak közötti bontásának 
bemutatását a Kibocsátó 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére 
vonatkozó, a 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az Európai 
Unió által jóváhagyott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerint 
elkészített konszolidált, könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámolójának 37. 
pontja tartalmazza, amely a következő hivatkozáson érhető el: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimuta
tasok_2021_12_31.pdf. 

Mivel az Egyesülő Társaságok az általuk végzett fő tevékenységeket eltérő 
módszertan szerint sorolták különböző üzletágakba, illetve eltérő módszertan szerint 
tartották nyilván bevételeiket, így az alábbi táblázatban – a 2.2(b)(ii) és 2.3(b)(ii) 
pontokban foglaltakhoz hasonlóan – a félrevezető információk közzétételének 
elkerülése érdekében, egységes módszertan szerint kerül bemutatásra a Kibocsátó 
által értékesített szolgáltatások 2021-es üzleti év során történt állományváltozása, 
feltüntetve az adott szolgáltatáscsoport által 2021. december 31. napján képviselt 
piaci részesedést is. 

Kibocsátó  Értékek (milliárd forint)   

HITELEK   2020.12.31 2021.12.31 Növekedés Piacrész2 

Nem pénzügyi vállalatok 
Folyószámla- és 
kártyahitel 

62,3 71,6 14,9% 5,51% 

  Egyéb hitel 423,1 537,2 27,0% 5,92% 

  NKP 47,7 123,2 158,3% 5,23% 

       

Háztartások (Lakosság, 
önálló vállalkozók) 

Folyószámla- és 
kártyahitel 

7,5 7,3 -3,0% 2,09% 

  Jelzáloghitel 196,8 202,8 3,0% 3,75% 

  Személyi kölcsön 9,5 15,2 60,4% 1,32% 

BETÉTEK      

Nem pénzügyi vállalatok 
Látra szóló- és lekötött 
betét 

969,1 1 157,3 19,4% 7,97% 

Háztartások (Lakosság, 
önálló vállalkozók) 

Látra szóló- és lekötött 
betét 

403,5 462,8 14,7% 3,59% 

 

A Kibocsátó csoportjának működése és tevékenységei a 2022. december 31. napjától 
2022. március 31. napjáig (azaz a Beolvadás időpontjáig) tartó időszak alatt 
jelentősen nem változtak, az ezen időszak vonatkozásában bekövetkező lényeges 
eseményeket a hivatkozott konszolidált beszámoló 41. pontja tartalmazza. A Magyar 
Bankholding Zrt. 2021-es évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának 4.32 
pontjában található a mérlegfordulónap utáni jelentős események bemutatása. 

 

2 Kibocsátói számítás a Magyar Nemzeti Bank piaci közlése és a Kibocsátó jelentésszolgálati statisztikája alapján. 

https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
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(iii) A Kibocsátó lényeges beruházásai – A Foundation projekt 

A Foundation projekt a Magyar Bankholding Zrt. leányvállalatainak digitális 
transzformációs projektje, amelynek előkészítéséért már a Beolvadást megelőzően is 
a Kibocsátó volt felelős, és amelyet a Kibocsátó a Beolvadást és a 4.3 pontban 
bemutatásra kerülő csoportirányítási funkció Kibocsátó általi átvételét követően is 
prioritásként kezel.  

A Foundation projekt egy új banki informatikai kiszolgáló környezet felépítését tűzte 
ki stratégiai célként, amely először a sztenderd, azon belüli is a lakossági üzletág 
működését újítja meg az értékkínálatában, szervezetileg és technológiailag átalakuló 
banki keretek között.  

A projekt a működés újraszervezése révén a keretek között lehetséges 
leghatékonyabb működést kívánja elérni a banki háttér és a technológia fúziójával. 
Ennek az újraszervezési folyamatnak, stratégiának szerves részét képezi a Kibocsátó 
digitális kiszolgáló rendszerének új, felhő központú platformokra helyezése, jövőtálló, 
modern technológiákkal, a fintech startupokra jellemző szemlélet mellett. A 
fejlesztések célja, hogy a Kibocsátó Magyarország egyik legmodernebb pénzügyi 
szolgáltatójává váljon és rugalmas, a piaci igényekhez gyorsan alkalmazkodó 
megoldásokat, flexibilisen kombinálható digitális termékeket vezessen be. 

A Foundation projekt költségvetése a 2021-es üzleti évben 3 milliárd forint volt, míg a 
projekt 2022 első negyedévére tervezett költségvetése 2,36 milliárd forint volt, 
amelyhez a forrást a Kibocsátó a saját tőke terhére biztosította. 

(c) A Kibocsátó utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó beszámoló  

A Kibocsátó 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerint 
elkészített konszolidált, könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámolója az ahhoz 
kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel együtt a következő hivatkozáson érhető el: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2
021_12_31.pdf. 

A Kibocsátó 2021. december 31. napján végződő üzleti évéről készült konszolidált 
beszámolójának könyvvizsgálatát a Kibocsátó állandó könyvvizsgálója, a Deloitte 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként: Mádi-Szabó 
Zoltán végezte el. Mind a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (nyilvántartási szám: 
000083), mind Mádi-Szabó Zoltán (003247) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja.  

(d) Vállalatirányítás (2022. március 31. napján) 

(i) A Kibocsátó igazgatósága 

A Kibocsátó ügyvezető szerve az igazgatóság. Az igazgatóság tagjai törvényes 
képviselőként ellátják a Kibocsátó képviseletét harmadik személyekkel szemben, 
bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgatóság felelős a Kibocsátó 
munkaszervezetének kialakításáért és irányításáért, így a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény („Hpt.”) 150. §-a szerint 
– a Kibocsátó alapszabályában a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt döntési 
jogkörökre figyelemmel– gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők 
(azaz az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek) felett. Az igazgatóság 
dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a Kibocsátó alapszabálya, vagy az 
igazgatóság által elfogadott belső szabályzata az igazgatóság kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Kibocsátó vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 
legalább évente egyszer a közgyűlés és legalább háromhavonta a felügyelőbizottság 
részére jelentést készít. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik a közgyűlés 
napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának kialakítása, azok 

https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/4_MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
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felügyelőbizottság, majd a felügyelőbizottság véleményével együtt a közgyűlés elé 
terjesztése.  

2022. április 29. napjáig, így 2022. március 31. napján is a Magyar Bankholding Zrt. 
felelt a Kibocsátó és a vele egy prudenciális csoportba tartozó vállalkozások 
összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosításáért.  

Az igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az igazgatóság 
tagjait a közgyűlés határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja. 

A Kibocsátó igazgatóságát a Beolvadás időpontjában az alábbi tagok alkották:  

MKB Bank Nyrt. - IGAZGATÓSÁG 

Igazgatóság Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége3 
Elérhetőség 

dr. Barna Zsolt 

elnök-vezérigazgató, 
az igazgatóság 
elnöke és belső 

tagja 

2021.01.01 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Valkó Mihály 
az igazgatóság külső 

tagja 
2020.05.22 

2022.04.03 
(2025.05.21) 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

dr. Gombai 
Gabriella 

az igazgatóság külső 
tagja 

2020.06.11 
2022.04.03 

(2025.06.10) 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

dr. Piller Zsuzsa  
az igazgatóság külső 

tagja  
2021.09.23 

2022.04.03 
(2026.07.24) 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu  

Ginzer Ildikó 

az igazgatóság 
belső tagja, 

vezérigazgató-
helyettes 

2021.09.13 
2022.04.03 

(2026.07.06) 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Takács Marcell 
Tamás 

az igazgatóság külső 
tagja 

2020.07.30 2025.07.29 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

(ii) A Kibocsátó felügyelőbizottsága 

A felügyelőbizottság a Kibocsátó érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Kibocsátó 
ügyvezetését.  

A felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az igazgatóság által elkészített vagy 
megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az 
igazgatóság a véleményét kérte, így különösen a Kibocsátó vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati 
jelentéseket, a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance 
tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentéseket, valamint a 
belső ellenőrzési jelentéseket, továbbá ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a 
Kibocsátó alapszabálya vagy jogszabály a hatáskörébe utalt. 

A felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll és független 
tagjai közül választja ki a Kibocsátó közgyűlése a Kibocsátó 3 fős auditbizottságának 
tagjait. A felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés határozott időre, legfeljebb öt (5) évre 
választja meg. 

 

3 Zárójelben a jogviszony eredeti, megválasztáskor meghatározott lejárata szerepel. 
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A Kibocsátó felügyelőbizottságának tagjai 2022. március 31. napján az alábbi 
személyek voltak: 

MKB Bank Nyrt. - FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

Felügyelő-
bizottság 

Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége4 
Elérhetőség 

Hornung Ágnes 
Anna  

a felügyelőbizottság 
külső tagja és elnöke 

2019.02.28 
2022.04.03 

(2024.02.27) 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Feodor Rita  
a felügyelőbizottság 
külső tagja, az Audit 

bizottság tagja 
2018.09.19. 

2022.04.03 
(2023.09.18) 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Oszlányi Törtel 
András  

a felügyelőbizottság 
külső tagja, az Audit 

bizottság elnöke 
2019.02.25 

2022.04.03 
(2024.02.24) 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu  

dr. Ipacs László 
a felügyelőbizottság 
külső tagja, az Audit 

bizottság tagja  
2019.02.25. 

2022.04.03 
(2024.02.24) 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Dobi Kitti 

vezérigazgató-
helyettes, a 

felügyelőbizottság 
munkavállalói 

képviselő belső tagja 

2021.07.25 2026.07.24 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Nyemcsok János 

vezető tanácsadó, a 
felügyelőbizottság 

munkavállalói 
képviselő belső tagja 

2021.05.18 2026.03.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Bechtold Balázs 

csoportvezető, a 
felügyelőbizottság 

munkavállalói 
képviselő belső tagja 

2021.07.07 2026.07.06 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

(iii) Vállalatirányításhoz kapcsolódó egyéb információk 

A Kibocsátó fő részvényese a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, 
Kassák Lajos utca 18.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-
10-140865 cégjegyzékszámon). A Mentesítő Dokumentum keltének időpontjában a 
Magyar Bankholding Zrt. Kibocsátóban fennálló tulajdoni és szavazati aránya 
99,095788%. 

A Kibocsátó munkavállalóinak átlagos létszáma a 2021. üzleti évben 1.652 fő volt. A 
Kibocsátó a 2021. március 31. napján országszerte 51 fiókban biztosította a 
személyes ügyfélkiszolgálást. 

(e) Bírósági és választottbírósági eljárások  

A Mentesítő Dokumentum keltét megelőző 12 hónapos időszakra vonatkozóan nincsen 
folyamatban vagy függőben, illetve a Kibocsátó tudomása szerint nincsen a jövőben 
megindítandó olyan kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárás, amelyek jelentős 
hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a Kibocsátóra vagy a Kibocsátó 
számviteli konszolidációs körébe tartozó entitásra és/vagy azok pénzügyi helyzetére vagy 
nyereségességére. 

 

4 Zárójelben a jogviszony eredeti, megválasztáskor meghatározott lejárata szerepel. 
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(f) Releváns közzétételek  

A Kibocsátó által a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 596/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet („MAR”) alapján a Mentesítő Dokumentum keltét megelőző 12 
hónapban közzétett és a Mentesítő Dokumentum időpontjában releváns információk 
összefoglalóját a Mentesítő Dokumentum  1. sz. Melléklete tartalmazza. 
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2.2 Budapest Bank Zrt. – Az egyik Beolvadó Társaság 

A Budapest Bank a Beolvadás eredményeképp 2022. március 31. napjával általános 
jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Kibocsátó lett. Erre tekintettel a jelen 2.2 
pontban a Budapest Bank vonatkozásában közölt információk 2022. március 31. napjára 
vonatkoznak (kivéve, ha a szövegkörnyezetből kifejezetten eltérő időpont következik). 

(a) Általános információk  

A Budapest Bank hivatalos neve: BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
Budapest Bank Zrt. 

A Budapest Bank kereskedelmi neve: Budapest Bank 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. 

Jogi forma: Zártkörűen működő részvénytársaság 

Jogalany-azonosító (LEI):  3LLKEOOBUALBT53BHL79 

Bejegyzés szerinti ország joga: Magyar 

Bejegyzés szerinti ország: Magyarország 

Telefonszám: +36 1 268-7173 

Weboldal (a Mentesítő Dokumentum 
keltének időpontjában): 

https://www.mkb.hu5 

(b) Üzleti áttekintés  

(i) A Budapest Bank bemutatása 

A Budapest Bank az első hazai kereskedelmi bankok egyikeként jött létre 1987-ben. 
Az univerzális bank a lakossági szolgáltatások mellett évtizedeken keresztül, egészen 
a Beolvadásig a hazai kis- és középvállalkozások elkötelezett partnere volt, 
különösen erős piaci pozícióval ebben a szegmensben.  

(ii) A Budapest Bank és csoportja által végzett fő tevékenységek összefoglalása 

A Budapest Bank és leányvállalatai üzleti tevékenységüket Magyarországon 
végezték, a Budapest Bank csoport a lakossági és mikrovállalati, valamint a vállalati 
szegmensekbe tartozó ügyfeleinek nyújtott teljes körű pénzügyi szolgáltatást. 

A lakossági és mikrovállalati szegmensben a Budapest Bank által kiemelt jelentőségű 
termékeket a személyi kölcsön, a jelzáloghitelezés, mikro-hitelek és a hitelkártya 
jelentették. A szegmenshez kapcsolódó stratégia fontos részét képezték a hosszú 
távú harmadik feles együttműködések, így például a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-
vel (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.; nyilvántartja a Budapest Környéki 
Törvényszék Cégbírósága a Cg.13-10-040628 cégjegyzékszámon) és a Media Markt 
Magyarország Kft.-vel (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150.; nyilvántartja a 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-297359) fennálló együttműködések. 

A vállalati szegmens esetében a Budapest Bank hitelportfóliója iparági tekintetben is 
jól diverzifikált volt. A szegmenshez kapcsolódó stratégia fókuszában a kis- és 

 

5 A weboldalon található információk nem képezik a Mentesítő Dokumentum részét kivéve, ha az információk hivatkozással beépítésre kerültek a 

Mentesítő Dokumentumba. 

https://www.mkb.hu/lakossagi
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középvállalkozások álltak, amely ügyfélcsoport a vállalati hitel portfolió több mint 80%-
át adta. A Budapest Bank tevékenységét a Beolvadástól kezdődően a Kibocsátó viszi 
tovább a Budapest Bank általános jogutódjaként. 

Mivel az Egyesülő Társaságok az általuk végzett fő tevékenységeket eltérő 
módszertan szerint sorolják különböző üzletágakba, illetve eltérő módszertan szerint 
tartják nyilván bevételeiket, így az alábbi táblázatban – a 2.1(b)(ii) és 2.3(b)(ii) 
pontokban foglaltakhoz hasonlóan – a félrevezető információk közzétételének 
elkerülése érdekében, egységes módszertan szerint kerül bemutatásra a Budapest 
Bank által értékesített szolgáltatások 2021-es üzleti év során történt 
állományváltozása, feltüntetve az adott szolgáltatáscsoport által 2021. december 31. 
napján képviselt piaci részesedést is. 

Budapest Bank  Értékek (milliárd forint)   

HITELEK   2020.12.31 2021.12.31 Növekedés Piacrész6 

Nem pénzügyi vállalatok Folyószámla- és kártyahitel 132,3 153,6 16,1% 11,82% 

  Egyéb hitel 403,2 474,5 17,7% 5,23% 

  NKP 9,7 37,7 290,7% 1,60% 

        

Háztartások (Lakosság, 
önálló vállalkozók) 

Folyószámla- és kártyahitel 26,9 29,6 10,0% 8,48% 

  Jelzáloghitel 220,5 261,9 18,8% 4,84% 

  Személyi kölcsön 67,8 73,6 8,5% 6,39% 

BETÉTEK       

Nem pénzügyi vállalatok Látra szóló- és lekötött betét 815,0 928,2 13,9% 6,40% 

Háztartások (Lakosság, 
önálló vállalkozók) 

Látra szóló- és lekötött betét 420,1 478,6 13,9% 3,71% 

 

A Budapest Bank és csoportjának működése és tevékenységei 2022. december 31. 
napjától 2022. március 31. napjáig tartó időszak alatt jelentősen nem változtak, az 
ezen időszak vonatkozásában bekövetkező lényeges eseményeket az alábbi (c) 
pontban hivatkozott konszolidált beszámoló 6.10. pontja tartalmazza. 

A Budapest Bank és csoportja a 2022. december 31. napjától 2022. március 31. 
napjáig terjedő időszak alatt lényeges beruházást nem hajtott végre. 

(c) A Budapest Bank utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó beszámoló  

A Budapest Bank 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerint 
elkészített konszolidált, könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámolója az ahhoz 
kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel együtt a következő hivatkozáson érhető el: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutataso
k_2021_12_31.pdf. 

A Budapest Bank 2021. december 31. napjával végződő üzleti évéről készült konszolidált 
beszámolójának könyvvizsgálatát a Budapest Bank állandó könyvvizsgálója, a KPMG 
Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063183), személyében 
felelős könyvvizsgálóként: Henye István végezte el. Mind a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, 
Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartási szám: 

 

6 Kibocsátói számítás a Magyar Nemzeti Bank piaci közlése és a Budapest Bank jelentésszolgálati statisztikája alapján. 

https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/6_Budapest_Bank_Zrt_Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_2021_12_31.pdf
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000202), mind Henye István (nyilvántartási szám: 005674) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
tagja.  

(d) Vállalatirányítás  

(i) A Budapest Bank igazgatósága 

2022. március 31. napjáig, azaz a Beolvadás időpontjáig a Budapest Bank 
igazgatósága látta el a társaság ügyvezető szervének feladatait. Az igazgatóság 
döntési hatáskörébe tartozott minden olyan kérdés, amit jogszabály, a Budapest Bank 
alapszabálya, vagy az igazgatóság által elfogadott belső szabályzat az igazgatóság 
kizárólagos hatáskörébe utalt. A Budapest Bank és a vele egy prudenciális csoportba 
tartozó vállalkozások összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosításáért – a 
Budapest Bank 2022. március 31. napjával történő megszűnéséig – a Magyar 
Bankholding Zrt. felelt. 

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 
legalább évente egyszer az egyedüli részvényes és legalább háromhavonta a 
felügyelőbizottság részére jelentést készített. 

Az igazgatóság a Budapest Bank alapszabálya szerint legalább három (3) és 
legfeljebb kilenc (9) tagból állhatott. A tagokat az egyedüli részvényes határozott 
időre, legfeljebb öt (5) évre választotta. 2022. március 31. napján az igazgatóság 
tagjainak száma öt fő volt.  

A Budapest Bank Zrt. igazgatóságát a Beolvadás időpontjában az alábbi tagok 
alkották: 

Budapest Bank Zrt. - IGAZGATÓSÁG 

Igazgatóság Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége7 
Elérhetőség 

dr. Lélfai Koppány 
Tibor (elnök) 

igazgatóság elnöke 
és egyben belső 

tagja, elnök-
vezérigazgató 

2020.04.01 
2022.03.31 

(2023.04.01.) 
A Beolvadásra tekintettel nem 

alkalmazandó. 

Csáki Béla 
az igazgatóság külső 

tagja 
2022.01.03 

2022.03.31 
(2023.01.03.) 

A Beolvadásra tekintettel nem 
alkalmazandó. 

Puskás András 

az igazgatóság 
belső tagja, 

vezérigazgató-
helyettes 

2021.02.06 
2022.03.31 

(2024.02.06.) 
A Beolvadásra tekintettel nem 

alkalmazandó. 

Antal Dénes 
az igazgatóság külső 

tagja 
2021.03.01 

2022.03.31 
(2024.03.01.) 

A Beolvadásra tekintettel nem 
alkalmazandó. 

dr. Láng Géza 
Károly 

az igazgatóság külső 
tagja 

2019.12.10 
2022.03.31 

(2022.12.09.) 
A Beolvadásra tekintettel nem 

alkalmazandó. 

(ii) A Budapest Bank felügyelőbizottsága 

A Budapest Bank felügyelőbizottsága a Budapest Bank érdekeinek megóvása 
céljából ellenőrizte a Budapest Bank ügyvezetését.  

A felügyelőbizottság megvizsgálta mindazokat az igazgatóság által elkészített vagy 
megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az 
igazgatóság a véleményét kérte, így különösen a Budapest Bank vagyoni helyzetéről 
és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati 

 

7 Zárójelben a jogviszony eredeti, megválasztáskor meghatározott lejárata szerepel. 



 

 |   | 17

 

jelentéseket, a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance 
tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső 
ellenőrzési jelentéseket, továbbá ellátta mindazokat a feladatokat, amelyeket a 
Budapest Bank alapszabálya vagy jogszabály a hatáskörébe utalt. 

A felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból állhatott és 
független tagjai közül választotta ki az egyedüli részvényes a Budapest Bank 3 fős 
auditbizottságának tagjait. A Felügyelőbizottság tagjait az egyedüli részvényes 
határozott időre, legfeljebb öt (5) évre nevezte ki. 

A Budapest Bank Zrt. felügyelőbizottságát a Beolvadás időpontjában az alábbi tagok 
alkották: 

Budapest Bank Zrt. - FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

Felügyelő-
bizottság 

Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége8 
Elérhetőség 

Pankucsi Zoltán 
(elnök) 

a felügyelőbizottság 
külső tagja és 

elnöke, 
auditbizottság elnöke 

2019.05.03 
2022.03.31 

(2022.05.02.) 
A Beolvadásra tekintettel 

nem alkalmazandó. 

dr. Herencsár 
Lajos 

a felügyelőbizottság 
külső tagja, az 

auditbizottság tagja 
2021.11.18 

2022.03.31 
(2026.11.18.) 

A Beolvadásra tekintettel 
nem alkalmazandó. 

dr. Koszmáli 
József 

a felügyelőbizottság 
külső tagja 

2020.10.01 
2022.03.31 

(2023.09.30.) 
A Beolvadásra tekintettel 

nem alkalmazandó. 

dr. Tajthy Attila 
Tamás 

a felügyelőbizottság 
külső tagja, az 

auditbizottság tagja 
2022.02.07 

2022.03.31 
(2023.02.07.) 

A Beolvadásra tekintettel 
nem alkalmazandó. 

Rada Sándor 
Zoltán 

a felügyelőbizottság 
munkavállalói 

képviselő belső tagja 
2020.04.26 

2022.03.31 
(2023.04.25.) 

A Beolvadásra tekintettel 
nem alkalmazandó. 

Cserpák Zsolt 
a felügyelőbizottság 

munkavállalói 
képviselő belső tagja 

2019.05.24 
2022.03.31 

(2022.05.23.) 
A Beolvadásra tekintettel 

nem alkalmazandó. 

 

(iii) Vállalatirányításhoz kapcsolódó egyéb információk 

2020. december 15. napjától kezdődően a Beolvadásig a Budapest Bank egyedüli 
részvényese a Magyar Bankholding Zrt. volt. A Magyar Bankholding Zrt. Budapest 
Bankban fennálló tulajdoni és szavazati aránya 100% volt. 

A Budapest Bank Zrt. munkavállalóinak átlagos létszáma a 2021. üzleti évben 2.857 
fő volt. A Budapest Bank fiókhálózata a 2022. március 31. napján 93 bankfiókból, 
illetve egy Békéscsabán található operációs központból állt a budapesti székhelyen 
felül. 

 

8 Zárójelben a jogviszony eredeti, megválasztáskor meghatározott lejárata szerepel. 
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(e) Bírósági és választottbírósági eljárások 

A Mentesítő Dokumentum keltét megelőző 12 hónapos időszak vonatkozásában a Budapest 
Bank, illetve a 2022. március 31. napján a Budapest Bank számviteli konszolidációs körébe 
tartozó entitások vonatkozásában nincsen folyamatban vagy függőben, illetve a Kibocsátó 
tudomása szerint nincsen a jövőben e személyekre tekintettel, illetve velük szemben 
megindítandó olyan kormányzati, bírósági vagy választottbírósági eljárás, amelyek jelentős 
hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt gyakoroltak a Kibocsátóra, a Budapest 
Bankra vagy a Kibocsátó számviteli konszolidációs körébe tartozó entitásra és/vagy azok 
pénzügyi helyzetére vagy nyereségességére. 
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2.3 Magyar Takarék Bankholding Zrt. – A Beolvadó Társaságok egyike 

A Magyar Takarék Bankholding a Beolvadás eredményeképp 2022. március 31. napjával 
általános jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Kibocsátó lett. Erre tekintettel a jelen 
2.3 pontban a Magyar Takarék Bankholding vonatkozásában közölt információk 2022. március 
31. napjára vonatkoznak (kivéve, ha a szövegkörnyezetből kifejezetten eltérő időpont 
következik). 

(a) Általános információk  

A Magyar Takarék Bankholding hivatalos 
neve: 

Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság; Magyar 
Takarék Bankholding Zrt. 

A Magyar Takarék Bankholding 
kereskedelmi neve: 

Magyar Takarék Bankholding, MTBH 

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18. 

Jogi forma: Zártkörűen működő részvénytársaság 

Jogalany-azonosító (LEI):  233000U25MT8IPP94N61 

Bejegyzés szerinti ország joga: Magyar 

Bejegyzés szerinti ország: Magyarország 

Telefonszám: +36 1 268-7173 

Weboldal (a Mentesítő Dokumentum 
keltének időpontjában):  

https://www.mkb.hu9 

(b) Üzleti áttekintés  

(i) A Magyar Takarék Bankholding rövid bemutatása 

A Magyar Takarék Bankholding cégjegyzékbe történő bejegyzésére 2022. augusztus 
9. napján került sor. A társaság Magyar Bankholding Zrt. által történő megalapítására 
a Beolvadás, illetve az MTB leányvállalataiból álló csoport („Takarék Csoport”) 
további integrációjának előkészítése, leghatékonyabb megvalósítása céljából került 
sor. Ennek megfelelően a Magyar Bankholding Zrt. a tulajdonában álló MTB 
részvények tőkeemelés keretében, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő 
szolgáltatásával 2021. október 13. napján apportálta a Takarék Csoportot a Magyar 
Takarék Bankholdingba. A Magyar Takarék Bankholding a fenti célok elősegítése 
érdekében a Takarék Csoport vonatkozásában vagyonkezelői tevékenységet 
végzett.  

A Takarék Csoport Magyarország egyik legnagyobb bankcsoportja és a magyar 
pénzügyi rendszer meghatározó szereplője. A Takarék Csoport tagjai az MTB mint a 
szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben („Szhitv.”) meghatározott 
feladatokat ellátó integrációs üzleti irányító szervezet, a Takarékbank Zrt. 10 
(székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; nyilvántartja a 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-140275 cégjegyzékszámon; 

 

9 A weboldalon található információk nem képezik a Mentesítő Dokumentum részét kivéve, ha az információk hivatkozással beépítésre kerültek a 

Mentesítő Dokumentumba. 

10 Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a Takarékbank 2022. április 1. napján 23:59-kor kilépett az Szhitv.-

ben meghatározott hitelintézetek integrációjából. 

https://www.mkb.hu/lakossagi
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„Takarékbank”) mint univerzális kereskedelmi bank, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
(székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körút ja 9. G. ép.; nyilvántartja a 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-043638 cégjegyzékszámon; „TJZB”) 
mint szakosított hitelintézet, valamint egyéb, faktorálással, lízinggel, alapkezeléssel, 
ingatlan kezeléssel, informatikai szolgáltatással és más kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok, leányvállalatok. A Takarék Csoport 
hitelintézeti, illetve szakosított hitelintézeti tagjai az Szhitv.-ben meghatározott 
hitelintézetek integrációjának tagjai.11 A Takarék Csoport szabályszerű és prudens 
működését a külön jogosítványokkal rendelkező Szhitv.-ben meghatározott 
Integrációs Szervezet ellenőrzi és felügyeli. A Takarék Csoport országos 
lefedettségű, univerzális kereskedelmi bankja a korábbi takarékokat tömörítő 
Takarékbank, az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, amely az ország 
legkiterjedtebb fiókhálózatát működteti, 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. 

(ii) A Magyar Takarék Bankholding és a Takarék Csoport által végzett fő tevékenységek 
összefoglalása 

A Magyar Takarék Bankholding és a Takarék Csoport tevékenységeiket 
Magyarországon végzik. A fenti (i) pontban kifejtettek szerint a Magyar Takarék 
Bankholding kizárólag vagyonkezelői tevékenységet végzett, míg a Takarék Csoport 
az univerzális banki szolgáltatások teljes körének magas színvonalú szolgáltatására 
törekedett és törekszik, tevékenységét pedig üzleti céljai elérése, valamint az 
ügyfélcsoportokra szabott kiszolgálás érdekében retail (lakosság és mikrovállalat), 
corporate (kis- és középvállalat, nagyvállalat, project cég, önkormányzat) és – az 
önálló szakértői csapattal kiegészített – agrár (mezőgazdaság, élelmiszeripar) 
szegmensekre, üzletágakra bontja.  

Mivel az Egyesülő Társaságok az általuk végzett fő tevékenységeket eltérő 
módszertan szerint sorolják különböző üzletágakba, illetve eltérő módszertan szerint 
tartják nyilván bevételeiket, így az alábbi táblázatban – a 2.1(b)(ii) és 2.2(b)(ii) 
pontokban foglaltakhoz hasonlóan – a félrevezető információk közzétételének 
elkerülése érdekében, egységes módszertan szerint kerül bemutatásra a Takarék 
Csoport által értékesített szolgáltatások 2021-es üzleti év során történt 
állományváltozása, feltüntetve az adott szolgáltatáscsoport által 2021. december 31. 
napján képviselt piaci részesedést is. 

 

11 Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a Takarékbank 2022. április 1. napján 23:59-kor kilépett az Szhitv.-

ben meghatározott hitelintézetek integrációjából. 
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Takarék Csoport  Értékek (milliárd forint)   

HITELEK   2020.12.31 2021.12.31 Növekedés 
Piacrész

12 

Nem pénzügyi vállalatok 
Folyószámla- és 
kártyahitel 

86,0 115,8 34,6% 8,91% 

  Egyéb hitel 653,2 736,4 12,7% 8,11% 

  NKP 26,1 98,6 277,4% 4,19% 

        

Háztartások (Lakosság, 
önálló vállalkozók) 

Folyószámla- és 
kártyahitel 

62,1 69,4 11,8% 19,86% 

  Jelzáloghitel 413,1 438,5 6,1% 8,10% 

  Személyi kölcsön 51,8 60,9 17,4% 5,29% 

BETÉTEK       

Nem pénzügyi vállalatok 
Látra szóló- és lekötött 
betét 

675,8 800,6 18,5% 5,52% 

Háztartások (Lakosság, 
önálló vállalkozók) 

Látra szóló- és lekötött 
betét 

1 101,7 1 249,7 13,4% 9,69% 

A Magyar Takarék Bankholding és a Takarék Csoport működése és tevékenységei 
2022. december 31. napjától 2022. március 31. napjáig tartó időszak alatt jelentősen 
nem változtak. Az ezen időszak során a Magyar Takarék Bankholding 
vonatkozásában bekövetkező lényeges eseményeket az alábbi (c)(i) pontban 
hivatkozott Magyar Takarék Bankholding egyedi beszámoló 22. pontja tartalmazza, 
míg a Takarék Csoport vonatkozásában bekövetkező lényeges eseményeket az 
alábbi (c)(ii) pontban hivatkozott MTB konszolidált beszámoló 4.31 pontja 
tartalmazza. 

A Magyar Takarék Bankholding és a Takarék Csoport a 2022. december 31. napjától 
2022. március 31. napjáig terjedő időszak alatt lényeges beruházást nem hajtott 
végre. 

(c) A Magyar Takarék Bankholding utolsó üzleti évére vonatkozó beszámoló és a Takarék 
Csoport leányvállalatai pénzügyi helyzetének bemutatása 

(i) A Magyar Takarék Bankholding utolsó üzleti évére vonatkozó beszámoló 

A Magyar Takarék Bankholding 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére 
vonatkozó, IFRS szerint elkészített egyedi, könyvvizsgáló által ellenőrzött éves 
beszámolója az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel együtt a következő 
hivatkozáson érhető el: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_Egyedi_penzugyi_kimutatasok_auditori_jelentes
_Magyar_Takarek_Bankholding_Zrt_2021.12.31.pdf. 

A Magyar Takarék Bankholding 2021. december 31. napjával végződő üzleti évéről 
készült egyedi beszámolójának könyvvizsgálatát a Magyar Takarék Bankholding 
állandó könyvvizsgálója, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a személyében 
felelős könyvvizsgálóként Molnár Gábor végezte el. Mind a Deloitte Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. (nyilvántartási szám: 000083), mind Molnár Gábor (nyilvántartási 
szám: 007239) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja.  

 

12 Kibocsátói számítás a Magyar Nemzeti Bank piaci közlése és a Budapest Bank jelentésszolgálati statisztikája alapján. 

https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_Egyedi_penzugyi_kimutatasok_auditori_jelentes_Magyar_Takarek_Bankholding_Zrt_2021.12.31.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/2_Egyedi_penzugyi_kimutatasok_auditori_jelentes_Magyar_Takarek_Bankholding_Zrt_2021.12.31.pdf
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(ii) A Takarék Csoport pénzügyi helyzetének bemutatása 

Tekintettel arra, hogy a Magyar Takarék Bankholding a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 116. §-ban foglaltak szerint mentesítésre került a konszolidált éves 
beszámoló készítési kötelezettség alól, így a Takarék Csoport 2021-es üzleti évre 
vonatkozó működése, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a Magyar Takarék 
Bankholding egyetlen közvetlen leányvállalata, az MTB 2021. december 31. napján 
végződő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerint elkészített konszolidált, könyvvizsgáló 
által ellenőrzött éves beszámolója révén kerül bemutatásra. Az MTB 2021. december 
31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerint elkészített konszolidált, 
könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámolója az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt a következő hivatkozáson érhető el: 
https://www.mtb.hu/files/18/87871.pdf. 

Az MTB 2021. december 31. napjával végződő üzleti évéről készült konszolidált 
beszámolójának könyvvizsgálatát az MTB állandó könyvvizsgálója, a Deloitte 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., személyében felelős könyvvizsgálóként Molnár 
Attila végezte el. Mind a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (nyilvántartási 
szám: 000083), mind Molnár Attila (nyilvántartási szám: 007379) a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara tagja.  

(d) Vállalatirányítás  

(i) A Magyar Takarék Bankholding igazgatósága 

2022. március 31. napjáig, azaz a Beolvadás időpontjáig az igazgatóság látta el a 
Magyar Takarék Bankholding ügyvezető szervének feladatait. Az igazgatóság döntési 
hatáskörébe tartozott minden olyan kérdés, amit jogszabály, a Magyar Takarék 
Bankholding alapszabálya, vagy az igazgatóság által elfogadott belső szabályzat az 
igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalt. A Magyar Takarék Bankholding és a vele 
egy prudenciális csoportba tartozó vállalkozások összevont alapú prudenciális 
megfelelésének biztosításáért a Magyar Takarék Bankholding 2022. március 31. 
napjával történő megszűnéséig a Magyar Bankholding Zrt. felelt. 

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Magyar Takarék Bankholding vagyoni helyzetéről 
és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az egyedüli részvényes és legalább 
háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készített. 

2022. március 31. napján az Igazgatóság tagjainak száma öt fő volt. 

A Magyar Takarék Bankholding Zrt. igazgatóságát a Beolvadás időpontjában az 
alábbi tagok alkották: 

Magyar Takarék Bankholding Zrt. - IGAZGATÓSÁG 

Igazgatóság Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony vége13 Elérhetőség 

dr. Barna Zsolt, 
elnök 

Elnök-vezérigazgató, 
az igazgatóság 

elnöke 
2021.07.09 

2022.03.31 
(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

dr. Lélfai Koppány 
Tibor 

az igazgatóság tagja 2021.07.09 
2022.03.31 

(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

Szabó Levente 
László 

az igazgatóság tagja 2022.01.01 
2022.03.31 

(2026.12.31) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

 

13 Zárójelben a jogviszony eredeti, megválasztáskor meghatározott lejárata szerepel. 
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dr. Balog Ádám az igazgatóság tagja 2021.07.09 
2022.03.31 

(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

dr. Tajthy Attila 
Tamás 

az igazgatóság tagja 2021.07.09 
2022.03.31 

(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

(ii) A Magyar Takarék Bankholding felügyelőbizottsága 

A Magyar Takarék Bankholding felügyelőbizottsága a Magyar Takarék Bankholding 
érdekeinek megóvása céljából ellenőrizte a Magyar Takarék Bankholding 
ügyvezetését.  

A felügyelőbizottság megvizsgálta az egyedüli részvényes elé kerülő 
előterjesztéseket és azokkal kapcsolatos álláspontját ismertette az egyedüli 
részvényessel, továbbá ellátta mindazokat a feladatokat, amelyeket a Magyar 
Takarék Bankholding alapszabálya vagy jogszabály a hatáskörébe utalt. 

A Beolvadás időpontjában a felügyelőbizottság tagjainak száma öt fő volt, a 
felügyelőbizottságot az alábbi tagok alkották: 

Magyar Takarék Bankholding Zrt. - FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

Felügyelő-
bizottság 

Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony vége14 Elérhetőség 

dr. Rózsa Zsolt 
János, elnök 

a felügyelőbizottság 
elnöke 

2021.07.09 
2022.03.31 

(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

dr. Bánkuti 
Erzsébet Beáta 

a felügyelőbizottság 
tagja 

2021.07.09 
2022.03.31 

(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

dr. Ipacs László 
a felügyelőbizottság 

tagja 
2021.07.09 

2022.03.31 
(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

Váradi Zoltán 
a felügyelőbizottság 

tagja 
2021.07.09 

2022.03.31 
(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

Inámi-Bolgár Rita 
a felügyelőbizottság 

tagja 
2021.07.09 

2022.03.31 
(2026.07.09) 

A Beolvadásra 
tekintettel nem 
alkalmazandó. 

(iii) Vállalatirányításhoz kapcsolódó egyéb információk 

A Magyar Takarék Bankholdingnak a megalapításától kezdődően egészen a 
Beolvadásig egyetlen részvényese volt: a Magyar Bankholding Zrt.. A Magyar 
Bankholding Zrt. Magyar Takarékbankban fennálló tulajdoni és szavazati aránya 
100% volt. 

A Magyar Takarék Bankholding Zrt. alkalmazottainak átlagos létszáma a 2021. üzleti 
évben 0 fő volt, tekintettel arra, hogy valamennyi munkavállaló részidősként havi 60 
óra alatti munkaidőben dolgozott és az átlagos létszám számítása során kizárólag a 
60 óra felett foglalkoztatott alkalmazottak kerültek figyelembe vételre. A 
részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő volt. 

(e) Bírósági és választottbírósági eljárások 

 

14 Zárójelben a jogviszony eredeti, megválasztáskor meghatározott lejárata szerepel. 
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A Mentesítő Dokumentum keltét megelőző 12 hónapos időszak vonatkozásában a Magyar 
Takarék Bankholding, illetve a 2022. március 31. napján a Magyar Takarék Bankholding 
közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai körébe tartozó entitások vonatkozásában nincsen 
folyamatban vagy függőben, illetve a Kibocsátó tudomása szerint nincsen a jövőben e 
személyekre tekintettel, illetve velük szemben megindítandó olyan kormányzati, bírósági vagy 
választottbírósági eljárás, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak, vagy a közelmúltban azt 
gyakoroltak a Kibocsátóra, a Magyar Takarék Bankholdingra vagy a Kibocsátó számviteli 
konszolidációs körébe tartozó entitásra és/vagy azok pénzügyi helyzetére vagy 
nyereségességére. 
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3 A Beolvadás bemutatása 

3.1 A Beolvadás célja és célkitűzései  

A Magyar Bankholding Zrt. által kidolgozott fúziós folyamat alapján a Kibocsátó, a Budapest Bank és 
csoportja, illetve a Takarék Csoport működésének integrációja előreláthatólag 2023-ra valósulhat 
meg. A tervezetten több lépésből álló integrációs folyamat jelentős mérföldköveként a Beolvadásra, 
azaz a Kibocsátó mint átvevő társaság, valamint a Budapest Bank és – az immár a Takarék Csoportot 
tulajdonló – Magyar Takarék Bankholding mint beolvadó társaságok beolvadás útján történő 
(társasági jogi) egyesülésére 2022. március 31. napjával került sor.  

A Beolvadás célja alapvetően a fúzióból eredő – alábbiakban bemutatásra kerülő – várható főbb 
szinergiák kihasználása és ezáltal az Egyesülő Társaságok részvényesei befektetésének 
értéknövelése. 

(a) Üzleti szinergiák: A Kibocsátó a Beolvadás eredményeképp el tudja érni az Egyesülő 
Társaságok ügyfélbázisát, így keresztértékesítéssel egy ügyfélen magasabb jövedelmezőség 
érhető el, mindemellett az üzleti tevékenység üzletméret arányos tartalékai (például likviditási 
tartalék, tőketartalék, kockázati tartalékok) optimalizálhatóak, ezzel is biztosítva a 
hatékonyabb tőkefelhasználást. Az innovatív ügyfélkapcsolati informatikai fejlesztések új 
ügyfelek elérését és értékesítési csatornák racionalizálását tehetik lehetővé. 

(b) Informatikai szinergiák: A Kibocsátó hatékony működéséhez szükséges informatikai struktúra 
méretben és összetettségben jelentősen kisebb, mint az Egyesülő Társaságok által külön-
külön jelenleg is használt infrastruktúra. A Beolvadással járó fejlesztések a meglévő 
állapothoz képest hatékonyabb informatikai eszközök bevezetését teszik lehetővé, mind a 
banki operatív működés, mind pedig az ügyfélkapcsolatok terén. 

(c) Szervezeti szinergiák: A Beolvadás eredményeképp az informatikai fejlesztések, valamint a 
folyamatok egységesítése révén az ügyféltevékenységhez köthető erőforrások üzletarányos 
mértéke, valamint a kontroll és egyéb kiszolgáló területek mértéke is csökkenthető. 

(d) Egyéb költségszinergiák: A Beolvadást követően a külső szakértői, marketing, illetve jogi 
költségek a Kibocsátónál jelentősen csökkenthetőek, továbbá az arányosan kisebb szervezet 
következtében racionalizálhatóak az ingatlan költségek is. A Beolvadást követően optimalizált 
értékesítési hálózat szintén kihathat az ingatlan-, és gépjármű-költségekre is. 

(e) Vállalatirányítás: Jogi szempontból a Kibocsátónál az egységes vállalatirányítás és az ehhez 
szükséges belső szabályzatok kialakítása segítheti elő a gazdasági szinergiák 
megvalósíthatóságát a cégérték maximalizálása érdekében. 

A Beolvadás 2022. március 31. napján megvalósult. A Beolvadással elérni kívánt fenti célok a 
Kibocsátó működése során realizálhatók. A Beolvadáshoz kapcsolódó kockázati tényezők a 
Mentesítő Dokumentum 6.3 pontjában kerülnek bemutatásra. 

3.2 A Beolvadás feltételei  

(a) Az Egyesülési Terv 

A Kibocsátó és a Beolvadó Társaságok Beolvadás útján történő egyesülésének feltételeit az 
Egyesülő Társaságok legfőbb szervei által 2021. december 15. napján elfogadott Egyesülési 
Terv és mellékletei tartalmazzák, amelyek elérhetőek a www.mkb.hu/kozzetetelek 
hivatkozáson. Az Egyesülési Tervre a magyar jog irányadó. 

A hivatkozott Egyesülési Terv és mellékletei tartalmazzák a Beolvadás keretében a Beolvadó 
Társaságok egyedüli részvényese részére a Beolvadó Társaságok által kibocsátott 
részvényekért cserébe a Kibocsátó által kibocsátásra kerülő részvények cserearányát, 
valamint a cserearány meghatározásának módszertanát, továbbá az ahhoz kapcsolódóan az 
Átalakulási Törvény rendelkezéseinek megfelelően a független könyvvizsgáló által elkészített 
jelentést is. A cserearányok meghatározásához kapcsolódóan az Ernst & Young Tanácsadó 

https://www.mkb.hu/sw/static/file/13_2021_12_15_1_m_Egyesulesi_terv_es_mellekletei_A_verzio_elfogadott.pdf
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Kft. által készített Cégértékelési Jelentés a Mentesítő Dokumentum  4. sz. Mellékleteként 
kerül bemutatásra. 

A Beolvadás keretében függő ellenérték megállapítására nem került sor. A hivatkozott 
Egyesülési Terv és mellékletei a fentieken túl tartalmazzák a Beolvadás keretében teljesített 
pótlólagos vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátásra kerülő részvények kibocsátási 
értékét is. 

Az Átalakulási Törvény rendelkezései szerint az Egyesülő Társaságok vonatkozásában 
elkészített egyedi, végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, valamint az azokhoz 
kapcsolódó független könyvvizsgáló által készített jelentés a Mentesítő Dokumentum  5. sz. 
Mellékleteként kerültek csatolásra. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy az 
Egyesülő Társaságok végleges vagyonmérlegei és vagyonleltárai egyedi, azaz nem 
konszolidált adatokat tartalmaznak. 

(b) A Beolvadáshoz kapcsolódó bejelentési és engedélyezési eljárások leírása  

A Beolvadás megvalósulásának feltételeként szükség volt a Beolvadásnak, illetve a Kibocsátó 
befolyásszerzésének a Magyar Nemzeti Bank által történő engedélyezésére, valamint a 
Beolvadásnak a cégjegyzékbe a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által történő 
bejegyzésére. 

(i) A Magyar Nemzeti Bank engedélyezési eljárásai 

Az Egyesülő Társaságok 2021. december 1. napján kezdeményezték a Beolvadás, 
illetve a Beolvadásra tekintettel a Kibocsátónak a Beolvadó Társaságok által 
tulajdonolt pénzügyi intézményekben történő befolyásszerzésének engedélyezését a 
Magyar Nemzeti Bank előtt. 

A Magyar Nemzeti Bank a 2022. január 28. napján kiadmányozott H-EN-I-61/2022. 
számú határozatával, illetve az ezt kijavító N-EN-I-46/2022. számú végzésével: 

(A) engedélyezte, hogy a 2021. december 15. napján kelt egyesülési 
szerződésben foglaltak szerint a Beolvadó Társaságok 2022. március 31. 
napjával beolvadjanak a Kibocsátóba; 

(B) megállapította, hogy a Kibocsátó a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény (Hpt.) 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül melyeket 
jogosult üzletszerűen végezni; 

(C) megállapította, hogy a Kibocsátó a befektetési vállalkozásokról és az 
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott befektetési szolgáltatások közül melyeket jogosult üzletszerű 
végezni (a Bszt. 6. §-ában nevesített valamennyi pénzügyi eszközre 
kiterjedően); 

(D) megállapította, hogy a Kibocsátó a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2014. LXXXVIII. törvény (Bit.) 383-394. §-ában foglalt 
feltételekkel függő biztosításközvetítői tevékenységet folytathat; 

(E) megállapította, hogy a Kibocsátó a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői 
tevékenységet folytathat; 

(F) megállapította a Kibocsátó vezető állású személyeit; 

(G) engedélyezte a Kibocsátó számára, hogy:  
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(1) az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságban (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 
50 %-ot meghaladó (75,91 %-os) közvetlen tulajdoni részesedést, 
valamint 50 %-ot meghaladó (100 %-os) mértékű közvetlen 
befolyásoló részesedést megtestesítő szavazati jogot, 

(2) a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban 
(székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) 50 %-
ot meghaladó (88,13 %-os) közvetett befolyásoló részesedést, 
valamint 50 %-ot meghaladó (88,33 %-os) mértékű közvetett 
befolyásoló részesedést megtestesítő szavazati jogot,  

(3) a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) 50 %-ot 
meghaladó (73,38 %-os) közvetett befolyásoló részesedést, valamint 
50 %-ot meghaladó (82,21 %-os) mértékű közvetett befolyásoló 
részesedést megtestesítő szavazati jogot, 

(4) a Budapest Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) 50 %-ot meghaladó (100 %-
os) mértékű közvetett befolyásoló részesedést, 

(5) a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságban (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok 
körútja (Infopark G. épület 9.) 50 %-ot meghaladó (100 %-os) 
mértékű közvetett befolyásoló részesedést, 

(6) a Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságban (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 
171.) 50 %-ot meghaladó (100 %-os) mértékű közvetett befolyásoló 
részesedést, 

(7) a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) 50 %-ot meghaladó (100 %-
os) közvetett minősített befolyást 

szerezzen; 

(H) engedélyezte a Kibocsátó alapszabályának tevékenységi kört érintő 
módosítását; és 

(I) nyilvántartásba vette, hogy a Kibocsátó a Budapest Eszközfinanszírozó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 
193.) pénzforgalmi intézményben 50 %-ot meghaladó (100 %-os) mértékű 
közvetett befolyásoló részesedést szerez. 

(ii) Cégbírósági eljárás 

A Beolvadó Társaságok 2022. február 1. napján kérelmezték a Fővárosi Törvényszék 
Cégbíróságánál a jogutódlással történő törlésüket. Ugyanezen a napon a Kibocsátó 
kérelmezte a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál a Beolvadó Társaságok 
Kibocsátó jogelődjeként történő feltüntetését és a Beolvadás során bekövetkező 
egyéb változások bejegyzését, így (i) a Beolvadó Társaságok székhelyeinek, 
telephelyeinek és fióktelepeinek a Kibocsátó telephelyeiként és fióktelepeiként 
történő bejegyzését, (ii) a Kibocsátónak a Beolvadás, valamint az annak keretében 
szolgáltatott pótlólagos vagyoni hozzájárulás folytán megnövekedett alaptőkéjének 
bejegyzését, valamint (iii) az alaptőke növekedésére tekintettel kibocsátandó 
részvényekre vonatkozó adatok bejegyzését. 
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A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2022. február 15. napján meghozott 
végzéseiben a fenti kérelmeknek maradéktalanul eleget tett azzal, hogy az 
Átalakulási Törvény rendelkezéseinek megfelelően a Beolvadó Társaságok törlése 
2022. március 31. napjával, a Kibocsátót érintő változások bejegyzése pedig 2022. 
április 1. napjával lépett hatályba. 

(c) A Beolvadás finanszírozási struktúrájának megértéséhez szükséges információk 

A Beolvadás keretében az Átalakulási Törvény rendelkezéseivel összhangban, a Kibocsátó 
minősített befolyással rendelkező részvényese és egyben a Beolvadó Társaságok egyedüli 
részvényese, a Magyar Bankholding Zrt. 185.000.000.000,- Ft összegű pótlólagos vagyoni 
hozzájárulást bocsátott a Kibocsátó mint átvevő társaság rendelkezésére, amelynek forrása 
a Magyar Bankholding Zrt. által az Szhitv. rendelkezéseivel összhangban kibocsátott kötvény 
volt. 

Az Szhitv. 20/H. § (1) bekezdése 2021. október 29. napi hatállyal módosításra került és előírta, 
hogy az Szhitv.-ben meghatározott Integrációs Szervezet – a hitelintézetek integrációja 
céljainak megvalósulása érdekében – köteles vagyonát az Integrációs Szervezet tagja felett 
ellenőrző befolyást gyakorló, tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat (azaz a Magyar 
Bankholding Zrt.) által kibocsátásra kerülő, húszéves lejáratú és az Államadósság Kezelő 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-044549 cégjegyzékszámon) 
honlapján közzétett állampapír-átlaghozamnak megfelelő kamatozású kötvényekbe fektetni 
2022. január 31. napjáig azzal, hogy a Magyar Bankholding Zrt. az Integrációs Szervezet e 
rendelkezésen alapuló megkeresésében meghatározott értéken köteles a kötvények 
kibocsátására.  

A Magyar Bankholding Zrt. közgyűlése az Szhitv. előírásaival összhangban 2022. január 20. 
napján határozott a kötvénykibocsátásról és felhatalmazta az igazgatóságát a 
kötvénykibocsátás részletszabályainak kidolgozására és a kibocsátási eljárás 
lebonyolítására, aminek eredményeként kibocsátásra került az MBH 2042/A elnevezésű (ISIN 
kód: HU0000361282) kötvény, melyet a törvényi határidőn belül le is jegyzett az Integrációs 
Szervezet. Ezt követően, 2022. január 31. napjával az Integrációs Szervezet 
értékpapírszámláján jóváírásra került 3.794 db 50.000.000,- Ft névértékű, MBH 2042/A. 
kötvény, míg a Magyar Bankholding Zrt., mint kibocsátó számláján jóváírásra került a 
kötvények ellenértékeként, 99,22%-os jegyzési árfolyamon számolva 188.220.340.000,- Ft. 

Az Szhitv. 20/H. § (4) bekezdése alapján a Magyar Bankholding Zrt. mint tagállami pénzügyi 
holding társaság anyavállalat az Szhitv. 20/H.§ (1) bekezdése szerinti kötvényjegyzésből 
származó pénzeszközt köteles a kötvényjegyzés megvalósulásától számított egy éven belül 
az Integrációs Szervezet hitelintézet tagjai vagy a velük együtt összevont alapú felügyelet alatt 
álló további hitelintézetek saját tőkéjének növelésére fordítani az Integrációs Szervezet 
hitelintézet tagjainak és a velük együtt összevont alapú felügyelet alatt álló további 
hitelintézeteknek CRR és a Hpt. szavatoló tőkére vonatkozó rendelkezéseinek való 
megfelelése biztosítása érdekében. 

A fenti kötelezettség teljesítése érdekében került sor a Beolvadás keretében a Magyar 
Bankholding Zrt. általi 185.000.000.000,- Ft összegű pótlólagos vagyoni hozzájárulás 
Kibocsátó – mint az Integrációs Szervezet hitelintézet tagjaival együtt összevont alapú 
felügyelet alatt álló hitelintézet – rendelkezésére bocsátására. A törvényi kötelezettség a 
Magyar Bankholding Zrt.-t a továbbiakban a pótlólagos vagyoni hozzájárulás teljesítését 
követően a kötvények ellenértékéből fennmaradó 3.220.340.000,- Ft összeg vonatkozásában 
terheli, mely kötelezettségnek 2023. január 31. napjáig köteles eleget tenni. 
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(d) A Beolvadás ütemezése  

Az Egyesülés megvalósítására az alábbi főbb mérföldkövek teljesítése mentén került sor: 

Dátum Esemény 

2020. október 30. A Magyar Bankholding Zrt. részvényesei aláírtak egy Befektetési 
és Szindikátusi Szerződést, amely magas szinten előirányozta 
többek között a Magyar Bankholding Zrt. banki leányvállalatainak, 
egyesülését. 

2021. augusztus Céldátumként meghatározásra került a Kibocsátó, a Budapest 
Bank és a Magyar Takarék Bankholding 2022 első negyedévének 
végén történő egyesülése.  

2021. november 15. Az Egyesülő Társaságok igazgatóságai az Egyesülő Társaságok 
legfőbb szervei elé terjesztették az egyesülési dokumentációt és 
kezdeményezték a legfőbb szervek döntését a Beolvadásról. 

2021. december 15. Az Egyesülő Társaságok legfőbb szervei döntöttek a Beolvadásról 
és jóváhagyták az Egyesülési Tervet és mellékleteit.  
 
Az Egyesülő Társaságok képviselői aláírták az egyesülési 
szerződést, valamint a Kibocsátó képviselői aláírták a Kibocsátó 
2022. április 1. napján hatályba lépő alapszabályát.  

2021. december 16. A Kibocsátó benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz a Beolvadás, 
illetve a Kibocsátó befolyásszerzésének engedélyezésére irányuló 
kérelmét. 

2022. január 28. A Magyar Nemzeti Bank kiadta a Beolvadásra, illetve a Kibocsátó 
befolyásszerzésére vonatkozó, H-EN-I-61/2022. számú 
engedélyét. 

2022. február 1. A Magyar Bankholding Zrt. a Kibocsátó rendelkezésére bocsátotta 
a Beolvadás feltételeként meghatározott pótlólagos vagyoni 
hozzájárulás összegét. 

2022. február 3. A Magyar Nemzeti Bank kiadta a Beolvadásra, illetve a Kibocsátó 
befolyásszerzésére vonatkozó, H-EN-I-61/2022. számú 
határozatát kijavító N-EN-I-46/2022. számú végzését. 

2022. február 15. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Beolvadást 
2022. március 31-i hatállyal. 

2022. március 31. A Budapest Bank és a Magyar Takarék Bankholding törlésre került 
a cégjegyzékből. 

2022. április 1.  Hatályba léptek a Kibocsátónál a Beolvadás következtében 
bekövetkező cégadat-változások. 

2022. június 1. Az Új Részvények megkeletkeztetésre kerültek 
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(e) Elállási és meghiúsulási díjak hiánya 

A Beolvadást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2022. február 15. napján meghozott 
végzéseivel bejegyezte 2022. március 31. napjával, ezáltal az Átalakulási Törvény 
rendelkezéseivel összhangban a Beolvadó Társaságok törlésére 2022. március 31. napjával 
került sor, a Kibocsátót, mint átvevő társaságot érintő változások pedig 2022. április 1. 
napjával léptek hatályba. A Beolvadás teljesedésére tekintettel elállási díjak vagy a Beolvadás 
elmaradása esetén fizetendő egyéb díjak nem merülnek, nem merülhetnek fel. 

(f) Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

Mivel a Beolvadásról valamennyi Egyesülő Társaság legfőbb szerve, valamennyi döntésre 
jogosult részvételével egyhangú határozattal döntött, így a Beolvadás vonatkozásában a 
Kibocsátó, a Beolvadó Társaságok, illetve ezek részvényesei kapcsán összeférhetetlenség 
nem merült fel. 
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4 A Beolvadás hatása a Kibocsátóra, a Kibocsátó jelenlegi helyzete 

4.1 A Beolvadás hatása a Kibocsátó üzleti tevékenységére, kilátásaira  

A Beolvadás megtörténtével három univerzális kereskedelmi, a pénzügyi szolgáltatások teljes 
spektrumát lefedő bankcsoport integrációjának egy jelentős mérföldköve valósult meg, melynek 
következtében a Beolvadás időpontjáig is eredményesen működő Egyesülő Társaságok és 
cégcsoportjaik – a tradícióikra, erősségeikre és egyes szegmensekben fennálló kiemelt piaci 
pozícióikra is építve – tovább folytathatják összehangolt működésük elmélyítését kihasználva a 
felmerülő szinergiákat. Ezzel összhangban a Beolvadásra tekintettel a Kibocsátó nem tervezi jövőbeli 
üzleti tevékenységét jelentősen módosítani, azaz az által végzett fő tevékenységekre, az értékesített 
termékek, illetve szolgáltatások típusaira a Beolvadás nincsen jelentős hatással. 

(a) A Kibocsátó a Beolvadás eredményeképp létrejövő cégcsoport számára az alábbi fő stratégiai 
irányvonalakat tekinti meghatározónak:  

(i) A Kibocsátó célja, hogy Magyarország kiemelten ügyfélközpontú bankjává váljon, 
amely minden magyar állampolgár és vállalkozás számára kedvező értékajánlattal 
rendelkezik. Cél, hogy a Kibocsátó és cégcsoportja a teljes piaci spektrumot és 
minden ügyfélszegmenst kiszolgáljon azzal, hogy mindeközben a lakossági, mikro-, 
kis- és középvállalati, valamint agrár ügyfeleinek nyújtandó új, modern termék- és 
szolgáltatási paletta kiemelt hangsúlyt kapjon. A létrejövő cégcsoport célja, hogy a 
jelenlegi kiemelkedő piaci pozícióit a vállalati, agrár- és lízing üzletágakban a jövőben 
kialakításra kerülő új üzleti modellben is megőrizze. 

(ii) A Kibocsátó célja, hogy aktívan hozzájáruljon a magyar gazdaság fejlesztéséhez 
többek között a nemzetgazdasági jelentőségű szegmensek, így például a fiatalok, a 
kis-, és középvállalkozások, illetve az agrárszektor támogatásával, a helyi 
közösségek iránti elkötelezettség megtartásával. 

(iii) A Kibocsátó célja a kelet-közép-európai régió legfejlettebb banki technológiai 
hátterének és digitális csatornáinak létrehozása. E cél érdekében többek között 
folytatni tervezi a 2.1(b)(iii) pontban bemutatott Foundation projektet. 

(iv) A Kibocsátó célja hosszú távon is a legnagyobb magyarországi fiókhálózat 
fenntartása, amely országos lefedettséget biztosít, ugyanakkor hatékony 
működésével hozzájárul a minőségi, értékalapú ügyfélkiszolgáláshoz.  

(v) A Kibocsátó célja egy innovatív szervezet és vállalati kultúra kiépítése, amelynek 
keretében kiemelt figyelem fordítható a munkatársakra, a folyamatos 
képességfejlesztésre és a legmodernebb vállalati kultúrára is. 

(vi) A Kibocsátó célja azon szinergialehetőségek folyamatos azonosítása (például a 
működés, az irányítás és az informatikai rendszerek területein), amelyek 
kiaknázásával a Kibocsátó és a létrejövő cégcsoport hatékonyabban működhet a 
jövőben, mint azt az Egyesülő Társaságok és csoportjaik tették a Beolvadást 
megelőzően. 

(b) A Mentesítő Dokumentum keltének időpontjában a Beolvadás eredményeképp létrejövő 
cégcsoportban zajló szerkezetátalakítások, átszervezések, illetve beruházások, tranzakciók, 
továbbá az üzleti tevékenységre lényeges hatást gyakorló egyéb körülmények bemutatása: 

(i) 2022. április 1. napján a Kibocsátó a Takarékbankban történt zártkörű tőkeemelés 
keretében 867 darab, egyenként 100.000.000,- Ft névértékű és 115.340.254,- Ft 
kibocsátási értékű „C” sorozatú dematerializált törzsrészvényt szerzett, továbbá 
adásvétel jogcímén megszerzett az MTB-től mint eladótól a Takarékbank által 
kibocsátott 7.156 darab, egyenként 10.000.000,- Ft névértékű „A” sorozatú, 
dematerializált törzsrészvényt, továbbá 200.000 darab, egyenként 10.000,- Ft 
névértékű „B” sorozatú dematerializált osztalékelsőbbségi részvényt. A tranzakciók 
eredményeképp a Kibocsátó Takarékbankban összesen 85,72%-os minősített 
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többséget szerzett, mely minősített többség megszerzését a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága 2022. május 18. napján bejegyezte a cégjegyzékbe. A minősített 
többség megszerzésére tekintettel, a Ptk. 3:324. § (2) bekezdése alapján a 
Takarékbank kisebbségi részvényeseit a minősített többség megszerzésének 2022. 
május 20. napján történő közzétételétől számított hatvannapos határidőn belül a 
Takarékbankban fennálló részvényeik vonatkozásában eladási jog illeti meg. Az 
érintett kisebbségi részvényesek eladási jogának gyakorlása esetén a tranzakciók 
zárásának Kibocsátó szavatoló tőkéjére kifejtett hatása – a tranzakciók számára, 
illetve a vételárra tekintettel – potenciálisan mintegy 7-8 milliárd forintra tehető. 

(ii) 2022. április 1. napján 23:59 perckor a Takarékbank – a szükséges előzetes 
jóváhagyások birtokában – kilépett az Szhitv.-ben meghatározott hitelintézeti 
integrációból, így az integrált hitelintézetek Szhitv.-ben meghatározott kötelező 
intézményvédelmi szervezetéből az Integrációs Szervezetből. 

(iii) A Kibocsátó és a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-042463 
cégjegyzékszámon) között átruházási szerződés jött létre, amely alapján a Kibocsátó 
vagy az általa kijelölt leányvállalata legkésőbb 2022. október 31. napjáig megszerzi a 
Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló, a Takarékbank által kibocsátott 1.771 darab, 
egyenként 10.000.000,- Ft névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényt. 

(iv) A társaságok legfőbb szerveinek 2022. május 25. napján meghozott határozatai 
alapján az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága a Cg.01-10-047118 cégjegyzékszámon) a tervek szerint 2022. 
szeptember 1. napjával beolvadás útján egyesül a Budapest Alapkezelő Zrt.-vel 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága a Cg.01-10-041964 cégjegyzékszámon), majd az immár egyesült 
szervezet MKB Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („MKB 
Alapkezelő”) néven folytatja működését. A tervezett egyesülés eredményeképp az 
MKB Alapkezelő többségi tulajdonosa előreláthatólag a Kibocsátó lesz. 

A két társaság egyesülése teret nyithat a növekedési tervek eléréséhez, és elősegíti 
annak a stratégiai célnak a megvalósítását, hogy a társaságok hosszútávon tovább 
növeljék szerepüket a hazai vagyonkezelési piacon. Az egyesülést követően az MKB 
Alapkezelő által kezelt vagyon megközelíti a 1.200 milliárd forintot. Az alapkezelő által 
kezelt befektetési alapok és egyéb portfóliók pedig lakossági és vállalati megtakarítók, 
illetve intézményi ügyfelek széles körét segíthetik befektetési céljaik 
megvalósításában.  

A jogutód társaság magas színvonalú szakmai tevékenysége és az egyesülésben 
rejlő szinergiák kiaknázása biztosíthatja, hogy az alapkezelő a folyamatosan változó 
piaci körülmények között is képes legyen ügyfelei számára kiemelkedő befektetési 
teljesítményt nyújtani. Ezek az eredmények az alapkezelő termékeit és szolgáltatásait 
mind a hazai, mind a külföldi befektetők számára egyre vonzóbbá tehetik, ezáltal 
tovább növelve az MKB Alapkezelő üzleti lehetőségeit és piaci részesedését.  

(v) A társaságok legfőbb szerveinek 2022. május 30. napján meghozott határozatai 
alapján az Euro-Immat Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-969518 
cégjegyzékszámon) és az MKB Digital Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos 
utca 18.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-140287 
cégjegyzékszámon) a tervek szerint 2022. augusztus 1. napjával beolvadás útján 
egyesül a Takarékinfo Zrt.-vel (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-043224 
cégjegyzékszámon), amelynek eredményeképp a Takarékinfo Zrt. többségi 
tulajdonosa előreláthatólag a Kibocsátó lesz. 
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(vi) A Kibocsátó sikerrel pályázott a Sberbank Magyarország Zrt. „v. a.” (székhelye: 1088 
Budapest, Rákóczi út 1-3.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 
Cg.01-10- 041720 cégjegyzékszámon; „Sberbank”) hitelportfóliójának átvételére. 
Ennek megfelelően a Kibocsátó, mint vevő és átvevő 2022. május 26. napján 
szerződést kötött a Sberbankkal, mint eladóval és átadóval a Sberbank 
hitelportfóliójának átruházására. 

(vii) A Beolvadást követően továbbra is fennmarad az Euroleasing Zrt. (székhelye: 1134 
Budapest, Lőportár utca 24.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 
Cg.01-10-043384 cégjegyzékszámon; korábbi neve: MKB-Euroleasing Autólízing 
Zrt.), a Budapest Lízing Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; nyilvántartja a 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041997 cégjegyzékszámon), a 
Takarék Lízing Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; nyilvántartja a 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-045189 cégjegyzékszámon), 
továbbá – a Beolvadást megelőzően a Budapest Bank által, így immár – a Kibocsátó 
által folytatott autófinanszírozási tevékenység 2022. január 1. napjától kezdődő 
egységes, Euroleasing márkanév alatt való jelenléte a finanszírozási piacon. Az 
integrált lízing operáció különlegessége, hogy ugyan társasági jogi értelemben vett 
egyesülések nem történtek, de valamennyi lízing tevékenységet végző társaság, 
illetve szervezeti egység integráltan, egységes szervezetben és vezetői irányítás alatt 
működik.   

Az ilyen módon integrált lízing szervezet hozzávetőlegesen 110 ezer ügyféllel és az 
újonnan kihelyezett, összesített lízingállományt figyelembe véve 20%-ot jelentősen 
meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik.15  

Az integrált lízing szervezet mintegy 400 munkatársa az új ügyletek megkötését döntő 
részben már egységesen az Euroleasing rendszerében végzi miközben továbbra is 
ellátja a korábban kiépített portfóliók kezelését. 

(viii) A Kibocsátó 2022. február 22. napján 20 évre szóló keretmegállapodást kötött a 
Magyar Bankholding Zrt.-vel, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel 
(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép.; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-045857 cégjegyzékszámon) és a CIG 
Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (székhelye: 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán körút 11. B. ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
a Cg.01-10-046150 cégjegyzékszámon).  

A keretmegállapodás létrehozása a felek várakozása szerint megteremti a hosszú 
távú feltételrendszerét a banki-biztosítói együttműködésben rejlő szinergiák 
legteljesebb kihasználásának, amelynek érdekében a felek – együttműködésük 
pontos részletszabályait, módját, feltételeit, jogaikat és kötelezettségeiket 
meghatározva – vállalták, hogy szabályozott formában és módon célzott 
együttműködési megállapodás(oka)t hoznak létre. 

(ix) Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendeletben meghatározott 
közterhek, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő 
rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 08.) 
Korm. rendeletben és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 
veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 215/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletben foglalt 
intézkedések Kibocsátóra gyakorolt hatásának számszerűsítése a jelen Mentesítő 
Dokumentum keltének időpontjában folyamatban van, az erre vonatkozó 
információkat a Kibocsátó a 2022. június 30. napjára vonatkozóan elkészített tőzsdei 
jelentésében fogja közzétenni.  

 

15 Forrás: Magyar Lízingszövetség. 
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(c) A Beolvadáshoz kapcsolódó egyéb hatások 

A Beolvadás nem érinti lényegesen a Kibocsátó lényeges szerződéseit, ideértve azokat a 
lényeges szerződéseket is, amelyek esetében a Kibocsátó a Beolvadó Társaságok általános 
jogutódjaként vált érdekeltté. 

A Kibocsátó működő tőkéje – a Beolvadást követően is – elegendő a Kibocsátó jelenlegi 
szükségleteire. 

4.2 Előzetes pénzügyi információk- A Kibocsátó konszolidált proforma kimutatása a 2021-es üzleti évre 
vonatkozóan 

A jelen 4.2 pontban bemutatásra kerülő előzetes pénzügyi („proforma”) információk kizárólag 
tájékoztató jellegűek, azok jellegüknél fogva egy feltételezett helyzetre vonatkoznak, és ezért 
nem a Kibocsátó valós pénzügyi helyzetét vagy eredményét mutatják. 

(a) Bevezető 

Tekintettel arra, hogy a Beolvadás következtében a Kibocsátó méretét jelző több mutató (saját 
tőke, mérlegfőösszeg, működési eredmény) több mint 25%-kal változott, így a Mentesítő 
Dokumentumban a Végrehajtási Rendeletben foglalt módszertan szerint elkészített proforma 
információkat bemutatása szükséges. 

A Beolvadásban érintett társaságok, azaz a Kibocsátó, valamint a Beolvadó Társaságok 
bemutatását a Mentesítő Dokumentum 2. fejezete, a Beolvadás bemutatását a Mentesítő 
Dokumentum 3. fejezete tartalmazza. 

A proforma információk által lefedett időszak a Kibocsátó legutolsó lezárt üzleti éve, azaz a 
2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó üzleti év.  

A proforma információk a Kibocsátó 2021. december 31. napjára összeállított proforma 
konszolidált mérleget és eredménykimutatást tartalmaznak. A proforma információk mérlege 
a Kibocsátó és konszolidációba bevont leányvállalatainak összevont pénzügyi helyzetét 
mutatja be 2021. december 31-i fordulónappal azt feltételezve, hogy a Beolvadás 2021. január 
1. napján valósult meg. A proforma információk eredménykimutatása a Kibocsátó és a 
konszolidációba bevont leányvállalatainak összevont eredményét mutatja be a 2021. 
december 31. napjával végződő pénzügyi évre vonatkozóan azt feltételezve, hogy a 
Beolvadás 2021. január 1. napján valósult meg. 

A proforma információk kizárólag tájékoztató jellegűek, azok jellegüknél fogva egy feltételezett 
helyzetre vonatkoznak, azt szemléltetik, hogy a Beolvadás milyen hatást gyakorolt volna, ha 
azt egy korábbi időpontban hajtják végre. A proforma információk szerinti feltételezett 
pénzügyi helyzet vagy eredmény eltérhet a Kibocsátó tényleges pénzügyi helyzetétől vagy 
eredményétől.  

(b) A proforma kimutatások elkészítésére vonatkozó információk 

(i) A proforma kimutatások elkészítésének elvei, lépései 

(A) A proforma kimutatások elkészítésének elvei 

A proforma kimutatások elkészítésére a Magyar Bankholding Zrt. által 2020 
végén létrehozott és a Kibocsátó, a Budapest Bank, illetve a Magyar Takarék 
Bankholding által a 2021-es üzleti évben alkalmazott egységes konszolidált 
számviteli politikában rögzítettek szerint került sor, amelynek 
eredményeképp a proforma kimutatások nem tartalmaznak a számviteli 
politikák esetleges eltéréseiből fakadó helyesbítéseket. A Beolvadást 
követően a Kibocsátó konszolidált számviteli politikája megegyezik a Magyar 
Bankholding Zrt. által 2020 végén kialakított konszolidált számviteli 
politikájával.  
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A proforma kimutatások elkészítése során a helyesbítés nélküli, kiinduló 
információk forrása – az alább kifejtett okokra tekintettel – a Magyar 
Bankholding Zrt. 2021. december 31. napjával végződő üzleti évére 
vonatkozó, IFRS szerint elkészített konszolidált, könyvvizsgáló által 
ellenőrzött éves beszámolója volt, amely az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt a következő hivatkozáson érhető el: 
https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-
_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-
_2021_kicsi.pdf. 

Mivel a Magyar Bankholding Zrt. 2020. december 15. napján meghatározó 
befolyást szerzett mind a Kibocsátó, a Budapest Bank és a Takarék Csoport 
felett is, így 2021-es üzleti év vonatkozásában a Magyar Bankholding Zrt. 
által elkészített konszolidált éves beszámoló tartalmazza az Egyesülő 
Társaságok és a számviteli konszolidációba tartozó vállalataik adatait, azaz 
a Magyar Bankholding Zrt. konszolidációs köre magában foglalja a Kibocsátó 
és a Takarék Csoport szubkonszolidációs köreit is. 

A konszolidációs köröket és a konszolidált kimutatások szempontjából 
lényeges társaságokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Társaság megnevezése 

Beolvadással létrejött állapot 

Magyar 
Bankholding 

konszolidációs 
köre 

MKB 
konszolidációs 

köre 

MTB 
konszolidációs 

köre 

Magyar Bankholding Zrt. Anyavállalat - - 

MKB Bank Nyyt. Leányvállalat Anyavállalat - 

MTB Zrt. Leányvállalat Leányvállalat Anyavállalat 

Takarékbank Zrt. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék Jelzálogbank 
Nyrt. 

Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék Lízing Zrt. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék Ingatlan Zrt. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék INVEST Kft. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

TIFOR Takarék 
Ingatlanforgalmazó Zrt. 

Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

TIHASZ Takarék 
Ingatlanhasznosító Zrt. 

Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarékinfo Központi 
Adatfeldolgozó Zrt. 

Társult vállalat Társult vállalat Társult vállalat 

Takarék Faktorház Zrt. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék Központi 
Követelés Kezelő Zrt. 

Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takinfo Kft. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék Zártkörű 
Befektetési Alap 

Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-_2021_kicsi.pdf
https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-_2021_kicsi.pdf
https://www.magyarbankholding.hu/sw/static/file/Magyar_Bankholding_Zrt_-_Konszolidalt__penzugyi_kimutatasok__es__jelentes___uzleti_-_2021_kicsi.pdf
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Társaság megnevezése 

Beolvadással létrejött állapot 

Magyar 
Bankholding 

konszolidációs 
köre 

MKB 
konszolidációs 

köre 

MTB 
konszolidációs 

köre 

Takarék Mezőgazdasági 
és Fejlesztési 

Magántőkealap 
Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

Takarék Kockázati 
Tőkealap 

Társult vállalat Társult vállalat Társult vállalat 

OPUS Tm1 Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

MPT Security Zrt. Társult vállalat Leányvállalat Társult vállalat 

DBH Investment Zrt. Leányvállalat Leányvállalat Leányvállalat 

EQUILOR II. 
Magántőkealap 

Társult vállalat Társult vállalat - 

MKB Üzemeltetési Kft. Leányvállalat Leányvállalat - 

Euro-Immat Kft. Leányvállalat Leányvállalat - 

MKB Digital Szolgáltató 
Zrt. 

Leányvállalat Leányvállalat - 

MKB-Euroleasing 
Autólizing Szolgáltató Zrt. 

Leányvállalat Leányvállalat - 

MKB Bank MRP 
Szervezet 

Leányvállalat Leányvállalat - 

Retail Prod Zrt. Leányvállalat Leányvállalat - 

MKB-Pannónia Alapkezelő 
Zrt. 

Társult vállalat Társult vállalat - 

Budapest 
Eszközfinanszírozó Zrt. 

Leányvállalat Leányvállalat - 

Budapest Lízing Zrt. Leányvállalat Leányvállalat - 

Budapest Alapkezelő Zrt. Leányvállalat Leányvállalat - 

A fentiekre tekintettel a proforma kimutatások elkészítése során kiindulási 
alapként a Magyar Bankholding Zrt. 2021-es üzleti év vonatkozásában 
elkészített, könyvvizsgáló által ellenőrzött, konszolidált beszámoló került 
felhasználásra, mivel a Beolvadás következtében létrejövő új Kibocsátói 
konszolidációs csoport és a Magyar Bankholding Zrt. csoport között egyetlen 
társaság a különbség, nevezetesen a Magyar Bankholding Zrt.   

(B) Az proforma kimutatások előállításának főbb lépései 

A proforma kimutatások előállítása során a következő lépések kerültek 
végrehajtásra: 

(1) Első lépésként az Magyar Bankholding Zrt. konszolidált adatai 
csökkentésre kerültek a Magyar Bankholding Zrt. egyedi adataival; 

(2) Második lépésként kivezetésre kerültek a Magyar Bankholding Zrt. 
konszolidált kimutatásaiból azok a konszolidációs lépések, amelyek 
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révén a Beolvadással létrejövő új Kibocsátói csoport aggregált 
egyedi adataihoz jutunk; 

(3) Harmadik lépésként elvégezzük Beolvadással létrejövő új Kibocsátói 
csoport konszolidációs lépéseit, azaz 

(a) A tőke konszolidációt; és 

(b) A csoporton belüli adósság és hozam konszolidációját; 

(4) Negyedik lépésként külön kerül megjelenítésre a Beolvadással 
egyidejűleg Magyar Bankholding Zrt. által teljesített pótlólagos 
vagyoni hozzájárulás hatása. 

A fentiekben leírt lépések végrehajtását követően előálló proforma 
kimutatások főbb mutatói a következők: 

Mérlegfőösszeg:  9 746 150 millió HUF 

Saját tőke:  692 050 millió HUF 

Eredmény (PL): +71 960 millió HUF nyereség 

Egyéb átfogó jövedelem (OCI): - 28 905 millió HUF veszteség 

Teljes átfogó jövedelem (TOCI): +43 055 millió HUF nyereség 



 

 |   | 38

 

(c) A Kibocsátó 2021. december 31. napjára elkészített proforma konszolidált pénzügyi 
helyzetére vonatkozó kimutatása, mérlege 

Tájékoztató jellegű adatok, millió HUF-ban 

Eszközök: 

 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés

Eszközök

Auditált MBH 

Konszolidált 

adatok

2021.12.31.

Auditált MBH 

2021.12.31-i 

egyedi adatok 

kivezetése

MBH 

konszolidáció 

kivezetése

2022.04.01-i 

beolvadás 

miatti 

konszolidáció

2022.04.01-i 

Tőkeemelés

Proforma MKB 

Konszolidált 

adatok

2021.12.31.

Eszközök

Pénzeszközök és pénzeszköz 

egyenértékesek
838 145 (355) - - 185 000 1 022 790

Kereskedési céllal tartott pénzügyi 

eszközök
196 066 - - - - 196 066

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 

valós értéken értékelt pénzügyi 

eszközök

580 430 - - - - 580 430

Amortizált bekerülési értéken 

értékelt pénzügyi eszközök és 

kötelezően az eredménnyel 

szemben valós értéken értékelt, nem 

kereskedési céllal tartott pénzügyi 

eszközök

7 708 638 (43) 9 967 (2 143) - 7 716 419

Fedezett tételek valós érték 

változása kamatlábkockázatokra 

vonatkozó portfólió fedezeti ügyletek 

során

(25 542) - - - - (25 542)

Egyéb pénzügyi eszközök 23 324 - - - - 23 324

Leányvállalatokba és társult 

vállalkozásokba történt befektetések
21 127 (746 960) 1 103 505 (362 371) - 15 301

Tárgyi eszközök 102 279 (335) (10 706) - - 91 238

Goodwill 26 420 - (26 420) - - -

Immateriális javak 82 291 (16) (26 826) - - 55 449

Tényleges adókövetelések 499 - - - - 499

Halasztott adókövetelések 15 634 - - - - 15 634

Egyéb eszközök 52 772 (6 035) 1 867 - - 48 604

Értékesítésre tartottá minősített 

befektetett eszközök
5 934 - 5 - - 5 938

Eszközök összesen 9 628 017 (753 744) 1 051 392 (364 514) 185 000 9 746 150
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Források: 

 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés

Források

Auditált MBH 

Konszolidált 

adatok

2021.12.31.

Auditált MBH 

2021.12.31-i 

egyedi adatok 

kivezetése

MBH 

konszolidáció 

kivezetése

2022.04.01-i 

beolvadás 

miatti 

konszolidáció

2022.04.01-i 

Tőkeemelés

Proforma MKB 

Konszolidált 

adatok

2021.12.31.

Kötelezettségek

Eredménnyel szemben valósan 

értékelt pénzügyi kötelezettségek
115 956 - - - - 115 956

Amortizált bekerülési értéken 

értékelt pénzügyi kötelezettségek
8 803 091 (8 599) 8 272 - - 8 802 764

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 585 - - - - 585

Hátrasorolt kötelezettségek 45 070 - - - - 45 070

Céltartalékok 13 976 (493) - - - 13 483

Tényleges adókötelezettségek 2 311 - - - - 2 311

Halasztott adókötelezettségek 6 250 - (4 359) - - 1 891

Egyéb kötelezettségek 70 920 (1 467) 1 895 - - 71 348

Értékesítésre tartottá minősített 

kötelezettségek
688 - 5 - - 692

Kötelezettségek összesen 9 058 847 (10 559) 5 813 - - 9 054 100

Saját tőke

Jegyzett tőke 56 400 (56 400) 197 284 (47 668) 161 704 311 320

Tőketartalék 491 600 (491 600) 295 741 (17 932) 23 296 301 105

Értékelési tartalék (27 965) - (2 531) 1 414 - (29 082)

Eredménytartalék 74 716 3 815 291 832 (233 456) - 136 908

Egyéb tartalék 204 536 (199 000) - (5 536) - -

Konszolidációs egyéb tartalék (275 470) - 275 470 (64 548) - (64 548)

Saját részvények - - (3 212) 3 212 - -

Nem ellenőrző részesedések 45 353 - (9 006) - - 36 347

Saját tőke összesen 569 170 (743 185) 1 045 578 (364 514) 185 000 692 050

Források összesen 9 628 017 (753 744) 1 051 391 (364 514) 185 000 9 746 150
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(d) A Kibocsátó 2021. december 31. napjára elkészített proforma konszolidált eredményre és 
egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatása, teljes átfogó jövedelem (eredmény + egyéb 
átfogó jövedelem) 

Tájékoztató jellegű adatok, millió HUF-ban 

Eredmény (P/L): 

 

Az eredménykimutatás helyesbítései várhatóan nem gyakorolnak folyamatos hatást a 
Kibocsátóra. 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés

Eredménykimutatás

Auditált MBH 

Konszolidált 

adatok

2021.12.31.

Auditált MBH 

2021.12.31-i 

egyedi adatok 

kivezetése

MBH 

konszolidáció 

kivezetése

2022.04.01-i 

beolvadás miatti 

konszolidáció

2022.04.01-i 

Tőkeemelés

Proforma MKB 

Konszolidált adatok

2021.12.31.

Effektív kamatmódszerrel elszámolt 

kamatbevételek
224 492 (6) 12 - - 224 497

Kamatjellegű bevételek 40 604 - - - - 40 604

Kamat és kamatjellegű bevételek 265 096 (6) 12 - - 265 101

Kamatráfordítások (62 137) 23 (23) - - (62 137)

Nettó kamatjövedelem 202 959 17 (11) - - 202 964

Nettó díj és jutalék bevételek 115 998 3 - - - 116 001

Pénzügyi eszközökből és 

kötelezettségekből származó 

nyereség/(veszteség)

(11 839) - 2 857 (2 762) - (11 744)

Hitelkockázatra képzett értékvesztés és 

céltartalék (képzése)/visszaírása
(38 115) - (143) - - (38 258)

Kereskedési tevékenység és valós 

értékelés eredménye
95 285 - - - - 95 285

Egyéb bevételek/(ráfordítások), nettó (4 832) (4 568) 5 014 - - (4 384)

Működési költségek (282 673) 6 722 (29) - - (275 980)

Módosítás miatti (veszteség) (3 734) - - - - (3 734)

Leányvállalatokba és társult 

vállalkozásokba történt befektetések 

(értékvesztése)/értékvesztésének 

visszaírása

(319) - - - - (319)

Társult vállalkozások eredményéből való 

részesedés
2 816 - (3 463) 3 463 - 2 816

Megszűnt tevékenységeknek nem 

minősülő, értékesítésre tartottá 

minősített befektetett eszközökből 

származó nyereség/(veszteség)

(6 048) - 5 - - (6 043)

Adózás előtti nyereség/(veszteség) 69 498 2 174 4 230 701 - 76 604

Nyereségadó bevétel/(ráfordítás) (4 655) - (616) - - (5 271)

Megszűnő tevékenységből származó 

eredmény
627 - - - - 627

Az üzleti év nyeresége/(vesztesége) 65 470 2 174 3 614 701 - 71 960

Ebből az anyavállalat tulajdonosainak  

tulajdonítható eredmény
63 918 2 174 5 241 701 - 72 033

Ebből a nem ellenőrző 

részesedéseknek  tulajdonítható 

eredmény

1 552 - (1 627) - - (75)
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Egyéb átfogó jövedelem (OCI) és teljes átfogó jövedelem (TOCI): 

 

(e) Könyvvizsgálói jelentés 

A Végrehajtási Rendelettel összhangban a proforma információkat független 
könyvvizsgálóként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., személyében felelős 
könyvvizsgáló: Józan Bálint (nyilvántartási száma: 007294) ellenőrizte. A könyvvizsgálói 
jelentés a Mentesítő Dokumentum a  3. sz. Mellékleteként kerül csatolásra.  

A könyvvizsgálói vélemény megállapítása szerint: 

(i) az előzetes pénzügyi (proforma) információkat a jelzett alapon és helyesen állították 
össze; 

(ii) az (i) pontban említett alap összhangban áll a kibocsátó számviteli politikájával. 

A könyvvizsgálói jelentésben megerősítésre került, hogy a proforma a leírt számviteli lépések 
mentén megfelelően, a kibocsátó számviteli politikájával összhangban került elkészítésre. 

4.3 Vállalatirányítás a Beolvadást követően 

A Kibocsátó vállalatirányítása kapcsán a Beolvadás alapvetően nem hozott lényeges változást. A 
Kibocsátó legfőbb döntéshozó szerve továbbra is a közgyűlés, legmagasabb szintű irányító testülete 
az igazgatóság. A Kibocsátó Hpt. szerinti felügyeleti jogkörrel rendelkező, a tulajdonosi ellenőrzést 
ellátó szerve pedig a felügyelőbizottság. 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-267/2022. számú határozatára tekintettel ugyanakkor 2022. április 
29. napjától kezdődően a Kibocsátó felelős az a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó, a Kibocsátó 
összevont alapú felügyelete alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott 
vállalkozáscsoport („MKB Csoport”) összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosításáért. 

A Kibocsátó ellátja a jogszabályokban meghatározottak szerinti irányítási, ellenőrzési és 
adatszolgáltatási feladatait a vele összevont alapú felügyelet alatt álló vállalkozások tekintetében. Az 
MKB Csoport összevont alapú megfelelésének biztosítása érdekében az irányadó jogszabályi keretek 
között a Kibocsátónak irányítási, működési és pénzügyi döntéseket kell hoznia a Kibocsátó által 

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés

Egyéb átfogó jövedelem

Auditált MBH 

Konszolidált 

adatok

2021.12.31.

Auditált MBH 

2021.12.31-i 

egyedi adatok 

kivezetése

MBH 

konszolidáció 

kivezetése

2022.04.01-i 

beolvadás miatti 

konszolidáció

2022.04.01-i 

Tőkeemelés

Proforma MKB 

Konszolidált adatok

2021.12.31.

Egyéb átfogó jövedelem, mely a 

követő időszakokban nem kerülhet 

az eredményben elszámolásra

(1 105) - - - - (1 105)

Az egyéb átfogó jövedelemmel 

szemben értékelt tulajdoni részesedést 

megtestesítő instrumentumok valós 

érték változása

(1 084) - - - - (1 084)

Nem átsorolandó tételekhez 

kapcsolódó nyereségadó
(21) - - - - (21)

Egyéb átfogó jövedelem, mely a 

követő időszakokban az 

eredménybe kerülhet elszámolásra

(27 886) - (476) 562 - (27 800)

Fedezeti instrumentumok (nem 

megjelölt elemek)
5 027 - - - - 5 027

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 

valós értéken értékelt hitelviszonyt 

megtestesítő instrumentumok

(35 045) - (657) 562 - (35 140)

Nyereségbe vagy veszteségbe 

átsorolható tételekhez kapcsolódó 

nyereségadó

2 132 - 181 - - 2 313

Teljes átfogó jövedelem 36 479 2 174 3 138 1 263 - 43 055

Ebből az anyavállalat tulajdonosainak  

tulajdonítható teljes átfogó jövedelem
36 804 2 173 4 181 1 263 - 44 420

Ebből a nem ellenőrző 

részesedéseknek  tulajdonítható teljes 

átfogó jövedelem

(325) - (1 043) - - (1 368)
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irányított csoporttagok tekintetében, ideértve különösen csoportszintű stratégiák, tervek és 
szabályzatok kialakítását, elfogadását és azok teljesülésének csoportszintű biztosítását, valamint az 
MKB Csoport tagjainak szubkonszolidált és egyedi szintjén történő teljesülésének ellenőrzését és 
kikényszerítését. 

Az MKB Csoport tagjainak egységes szakmai és szervezeti működésének biztosítása érdekében a 
csoporttagok és a Kibocsátó azonos szakmai/szervezeti egységeinek vezetői szorosan 
együttműködnek. 

(a) Az igazgatóság 

Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Kibocsátó vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 
legalább évente egyszer a közgyűlés és legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére 
jelentést készít. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik a közgyűlés napirendjére 
tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának kialakítása, azok felügyelőbizottság, majd a 
felügyelőbizottság véleményével együtt a közgyűlés elé terjesztése.  

A közgyűlés határozatai alapján, illetve saját hatáskörében az igazgatóság határozza meg a 
Kibocsátó működésével kapcsolatos további részletszabályokat, melyeket az elnök-
vezérigazgató közvetít a Kibocsátó munkaszervezete felé.  

A Kibocsátó munkaszervezetének ezt meghaladó, alsóbb szintű irányításáért a vezető állású 
munkavállalók felelnek. A Kibocsátónál a vezető testületek és a Hpt. szerinti ügyvezető(k) 
munkájának támogatására állandó és eseti bizottságok működnek. Az ilyen bizottságok 
működésére vonatkozó szabályok a Kibocsátó vonatkozó belső szabályzataiban, illetve a 
vezető testületek határozataiban kerülnek rögzítésre. 

A Végrehajtási Rendelet I. mellékletének 5.4 pontjában foglalt információk, azaz a Kibocsátó 
igazgatóságának tagjai a Beolvadást követően a Mentesítő Dokumentum  2. sz. 
Mellékletében kerülnek bemutatásra. 

A Kibocsátó Igazgatóságának tagjai a Mentesítő Dokumentum keltének időpontjában: 

MKB Bank Nyrt. - IGAZGATÓSÁG 

Igazgatóság Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége 
Elérhetőség 

dr. Barna Zsolt 

elnök-vezérigazgató, 
az Igazgatóság 
elnöke és belső 

tagja 

2021.01.01 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

dr. Láng Géza 
Károly 

az Igazgatóság 
külső tagja 

2022.04.04 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Sárváry István 
az Igazgatóság 

külső tagja 
2022.04.04 2025.12.31 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

dr. Vinnai Balázs 
János 

az Igazgatóság 
külső tagja 

2022.04.05 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Szabó Levente 
László 

az Igazgatóság 
belső tagja, 

vezérigazgató-
helyettes 

2022.04.04 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Egerszegi Ádám 

az Igazgatóság 
belső tagja, 

vezérigazgató-
helyettes 

2022.04.04 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Takács Marcell 
Tamás 

az Igazgatóság 
külső tagja 

2020.07.30 2025.07.29 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 



 

 |   | 43

 

A fent bemutatott igazgatósági tagok vonatkozásában nem áll fenn olyan összeférhetetlenség, 
amely a Kibocsátó nevében ellátott feladataik, illetve magánérdekeik vagy egyéb feladataik 
között merülhetne fel. 

A fent bemutatott igazgatósági tagoknak a Kibocsátó rendelkezésére álló információk szerint 
nincs a tulajdonában a Kibocsátó által kibocsátott részvény, így nem is kötöttek olyan 
megállapodásokat, amelyek e személyek számára egy ideig korlátoznák a Kibocsátóban 
fennálló részvényeik elidegenítését. 

(b) A felügyelőbizottság 

A felügyelőbizottság a Kibocsátó érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Kibocsátó 
ügyvezetését. A felügyelőbizottság hatáskörét, feladatkörét, működési rendjét a Ptk., a Hpt., 
a Kibocsátó alapszabálya, valamint a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

A felügyelőbizottság a Kibocsátó érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Kibocsátó 
tevékenységét, ennek keretében tájékozódhat a Kibocsátó ügyeiről, információkat, adatokat 
kérhet a Kibocsátó működéséről. A felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében 
az igazgatóság tagjaitól és a Kibocsátó vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy 
felvilágosítást kérhet.  

A felügyelőbizottság a Kibocsátó irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 
a Kibocsátó fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.  

A Kibocsátó feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a felügyelőbizottság számára a 
Kibocsátó kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a 
külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság kezdeményezheti az igazgatóság 
összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra. 

A Végrehajtási Rendelet I. mellékletének 5.4 pontjában foglalt információk, azaz a Kibocsátó 
igazgatóságának tagjai a Beolvadást követően a Mentesítő Dokumentum  2. sz. 
Mellékletében kerülnek bemutatásra. 

A Kibocsátó Felügyelőbizottságának tagjai a Mentesítő Dokumentum keltének időpontjában: 

MKB Bank Nyrt. - FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

Felügyelő-
bizottság 

Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége 
Elérhetőség 

dr. Nagy Andor 
a Felügyelőbizottság 
külső tagja és elnöke 

2022.04.04 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

dr. Bánkuti 
Erzsébet Beáta 

a Felügyelőbizottság 
külső tagja, az 

auditbizottság tagja 
2022.04.04 2025.12.31 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Járai Zsigmond 
a Felügyelőbizottság 

külső tagja 
2022.04.04 2025.12.31 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Vaszily Miklós 
a Felügyelőbizottság 

külső tagja, az 
auditbizottság tagja 

2022.04.04 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Dobi Kitti 

vezérigazgató-
helyettes, a 

Felügyelőbizottság 
munkavállalói képviselő 

belső tagja 

2021.07.25 2026.07.24 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Nyemcsok János 

vezető tanácsadó, a 
Felügyelőbizottság 

munkavállalói képviselő 
belső tagja 

2021.05.18 2026.03.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 
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MKB Bank Nyrt. - FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

Felügyelő-
bizottság 

Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége 
Elérhetőség 

Bechtold Balázs 

csoportvezető, a 
Felügyelőbizottság 

munkavállalói képviselő 
belső tagja 

2021.07.07 2026.07.06 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

A fent bemutatott felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában nem áll fenn olyan 
összeférhetetlenség, amely a Kibocsátó nevében ellátott feladataik, illetve magánérdekeik 
vagy egyéb feladataik között merülhetne fel. 

A fent bemutatott felügyelőbizottsági tagoknak a Kibocsátó rendelkezésére álló információk 
szerint nincs a tulajdonában a Kibocsátó által kibocsátott részvény, így nem is kötöttek olyan 
megállapodásokat, amelyek e személyek számára egy ideig korlátoznák a Kibocsátóban 
fennálló részvényeik elidegenítését. 

4.4 A Beolvadás hatása a részvényekre 

(a) A Kibocsátó Beolvadást megelőző utolsó lezárt üzleti évének mérlegforduló napján, azaz 
2021. december 31. napján érvényes egy részvényre jutó nettó eszközértékének és a 
Beolvadás keretében egy részvényre jutó kibocsátási árnak az összehasonlítását az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

egy részvényre jutó nettó eszközérték 
2021. december 31. napján 

a Beolvadás keretében egy részvényre 
jutó kibocsátási ár 

2.497,53 Ft 2.446,999997 Ft 

A két érték közötti eltérés oka a Kibocsátó – tervezettnél eredményesebb – 2021 negyedik 
negyedéves gazdálkodási teljesítménye, amelynek révén a Kibocsátó egy részvényre jutó 
nettó eszközértéke 2021. december 31. napján kis mértékben, de meghaladta a 
Beolvadáshoz kapcsolódóan 2021. augusztus 31. napi fordulónapra készült cégértékelésen 
alapuló cserearányt, „kibocsátási árat”. 

(b) A Kibocsátó részvényeinek Beolvadás előtti és utáni darabszámát, a szavazati jogok és a 
részvénytőke alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 

 Beolvadás előtt Beolvadás után16 

Részvények darabszáma 100.000.000 db 311.319.983 db 

Szavazati jogok 
100.000.000 szavazat 
(minden részvény egy 

szavazatra jogosít) 

311.319.983 szavazat 
(minden részvény egy 

szavazatra jogosít) 

Alaptőke 100.000.000.000,- Ft 311.319.983.000,- Ft 

(c) A Beolvadást követő tulajdonosi struktúra és a Beolvadás eredményeképp a meglévő 
részvényeseket érintő felhígulás mértéke 

Mivel a Beolvadás eredményeképp kibocsátásra kerülő valamennyi Új Részvény jogosultja a 
Magyar Bankholding Zrt., így a Magyar Bankholding Zrt. Kibocsátóban fennálló részesedése 
és szavazati joga a Beolvadás eredményeképp 97,185508%-ról 99,095788% nőtt és a 
Kibocsátó többi részvényesének részesedése és szavazati joga arányosan 67,872994%-kal 
csökkent. 

 

16 Feltételezve az Új Részvények megkeletkeztetését. 
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A fentiekkel összhangban a Kibocsátó tulajdonosi struktúráját a Beolvadást megelőzően és a 
Beolvadást követően az Új Részvények megkeletkeztetését feltételezve az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

Kibocsátó tulajdonosi struktúrája – A Beolvadást megelőzően 

Részvényes Részvények száma (db) Tulajdoni hányad (%) 

Magyar Bankholding Zrt. 97.185.008 97,19 

Közkézhányad 2.814.992 2,81 

Összesen 100.000.000 100 

Kibocsátó tulajdonosi struktúrája – A Beolvadást követően 

Részvényes Részvények száma (db) Tulajdoni hányad (%) 

Magyar Bankholding Zrt. 308.504.991 99,09 

Közkézhányad 2.814.992 0,91 

Összesen 311.319.983 100 
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5 Részvények 

5.1 Az Új Részvényekre vonatkozó információk 

(a) Az Új Részvények főbb jellemzői: 

Fajta: Törzsrészvény 

Osztály: N/A 

Darabszám: 211.319.983 db 

ISIN azonosító: HU0000139761 (a Részvények 
ideiglenesen, zártkörű forgalomba hozatal 
útján HU0000196670 ISIN azonosítóval 
kibocsátásra kerültek) 

Kibocsátás pénzneme: HUF 

(b) Az Új Részvények kibocsátása az alábbi határozatokon, engedélyeken és jóváhagyásokon 
alapul: 

(i) Az Egyesülő Társaságok legfőbb szerveinek határozatai a Beolvadásról: 

(A) A Kibocsátó Közgyűlése 2021. december 15. napján 13/2021 (december 15.) 
számú közgyűlési határozatával határozott a Beolvadásról, ideértve a 
Beolvadás feltételét képező pótlólagos vagyoni hozzájárulást is. 

(B) A Budapest Bank egyedüli részvényese 2021. december 15. napján 1-
11/2021. (12.15.) sz. Egyedüli Részvényesi Határozataival határozott a 
Beolvadásról, ideértve a Beolvadás feltételét képező pótlólagos vagyoni 
hozzájárulást is. 

(C) A Magyar Takarék Bankholdingegyedüli részvényese 2021. december 15. 
napján 15-25/2021. (12.15.) sz. Egyedüli Részvényesi Határozataival 
határozott a Beolvadásról, ideértve a Beolvadás feltételét képező pótlólagos 
vagyoni hozzájárulást is. 

A fenti határozatok szerint, a Kibocsátó alaptőkéje a Beolvadás hatályával 
100.000.000.000,- Ft-ról 311.319.983.000,- Ft-ra nőtt, amely alapján 211.319.983 db, 
1.000,- Ft évértékű törzsrészvény került kibocsátásra. A jelen Mentesítő Dokumentum 
az így kibocsátott részvényeknek (Új Részvények) a BÉT Részvények „Standard” 
kategóriájába történő bevezetése kapcsán készült.   

(ii) A Beolvadás hatályba lépéséhez szükséges volt a Beolvadásnak, illetve a Kibocsátó 
befolyásszerzéseinek a Magyar Nemzeti Bank által történő engedélyezése. A Magyar 
Nemzeti Bank a 2022. január 28. napján kiadmányozott H-EN-I-61/2022. számú – az 
N-EN-I-46/2022. számú végzéssel kijavított – határozatával engedélyezte a 
Beolvadást, illetve a Kibocsátó befolyásszerzését az érintett pénzügyi 
intézményekben.  

(iii) A Beolvadás hatályba lépéséhez szükséges volt továbbá a Beolvadás illetékes 
cégbíróság általi bejegyzése. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2022. február 
15. napján kelt, Cg.01-10-040952/2795 számú végzésével elrendelte a Beolvadás 
kapcsán a Kibocsátót érintő változások bejegyzését, így többek között az alaptőke 
növekedését és az Új Részvények adatainak bejegyzését. 

(c) A Kibocsátó részvényeinek, így az Új Részvényeknek az átruházására vonatkozó 
korlátozásokat a Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz.  
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(d) A Kibocsátó részvényeire 2020. december 30. napján a Magyar Bankholding Zrt. 
részvényenként 1.985,- Ft vételáron nyilvános vételi ajánlatot tett, amely nyilvános vételi 
ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank 2021. január 14. napján hozott H-KE-II-51/2021. számú 
határozatával jóváhagyott. A nyilvános vételi ajánlattétel 2021. február 17. napján zárult le, 
amely ajánlattételi határidő alatt a Kibocsátó részvényesei 0 darab részvényt ajánlottak fel.  

A Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlat a következő hivatkozáson 
érhető el: https://www.mkb.hu/sw/static/file/Kotelezo_Nyilvanos_Veteli_Ajanlat_0115.pdf. 

A nyilvános vételi ajánlat eredményéről szóló tájékoztatás a következő hivatkozáson érhető 
el: 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_rendkivuli_tajekoztatas_veteli_ajanlat_er
edmenyerol_2021_02_19.pdf  

5.2 Az Új Részvények tőzsdei bevezetése  

A Kibocsátó Új Részvényekkel azonos jogokat megtestesítő törzsrészvényei a BÉT Részvények 
„Standard” kategóriájába kerültek bevezetésre. 

Az Új Részvények BÉT Részvények „Standard” kategóriájába történő bevezetése a jelen – 
kifejezetten a bevezetés céljából készült – Mentesítő Dokumentum lezárásának időpontjában még 
nem történt meg, így a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az Új Részvényekkel való tőzsdei 
kereskedés még nem kezdődött/kezdődhetett meg. 

A Kibocsátó Igazgatósága a jelen Mentesítő Dokumentum közzétételét követően kezdeményezni 
fogja az Új Részvények BÉT Részvények „Standard” kategóriájába történő bevezetését és az Új 
Részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdését. 

Az Új Részvények (ISIN: HU0000196670) BÉT Részvények „Standard” kategóriájába történő 
bevezetésével ezen Részvények ISIN azonosítója a már bevezetett részvényekkel megegyező 
HU0000139761 ISIN azonosítóra fog változni. 

Nincsenek olyan szervezetek, amelyek határozott kötelezettséget vállaltak arra, hogy közvetítőként 
működnek közre a másodlagos piacokon folytatott kereskedésben, és vételi és ajánlati árak révén 
biztosítják a likviditást. 

A Kibocsátó tudomása szerint az Új Részvények vonatkozásában lekötési megállapodás (lock-up) 
megkötésére nem került sor.  

https://www.mkb.hu/sw/static/file/Kotelezo_Nyilvanos_Veteli_Ajanlat_0115.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_rendkivuli_tajekoztatas_veteli_ajanlat_eredmenyerol_2021_02_19.pdf
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_rendkivuli_tajekoztatas_veteli_ajanlat_eredmenyerol_2021_02_19.pdf
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6 Kockázatok 

Jelen fejezet az Új Részvényekhez, illetve a Beolvadáshoz kapcsolódó, továbbá a Kibocsátóra 
jellemző legfontosabb kockázati tényezők ismertetését tartalmazza.  

A Kibocsátó álláspontja szerint a jelen Mentesítő Dokumentumban ismertetett kockázati tényezők 
jelentik a Kibocsátót és az Új Részvényeket érintő lényeges kockázatokat. A Kibocsátó üzleti 
tevékenységét, működési eredményeit, illetve pénzügyi helyzetét azonban a Kibocsátó által jelenleg 
nem ismert, vagy a Kibocsátó által jelenlegi legjobb tudomása szerint nem lényegesnek minősített 
további kockázati és bizonytalansági tényezők is hátrányosan érinthetik. A Kibocsátó ismerteti az 
általa jelenleg azonosított vis major típusú kockázatokat (ukrajnai orosz invázió, koronavírus 
világjárvány). Nem zárható ki, hogy a Kibocsátó által aktuálisan nem azonosítható vis major típusú 
helyzet következik be, amely hatással lehet a részvényárfolyamra. Amennyiben az alábbiakban feltárt 
kockázati tényezők bármelyike bekövetkezik, az hátrányosan befolyásolhatja a Kibocsátó pénzügyi- 
és gazdasági helyzetét, versenyképességét, üzleti tevékenységét és kilátásait, ez pedig a Kibocsátó 
részvényei (így az Új Részvények) árfolyamának akár jelentős mértékű és tartós, vagy végleges 
csökkenését is eredményezhetik. Nem zárható ki a Kibocsátó részvényeibe (így az Új Részvényekbe) 
fektetett vagyon teljes elvesztésének kockázata. 

A Kibocsátó részvényeinek megszerzésére irányuló döntést megelőzően minden befektetni 
szándékozó személy és szervezet számára javasolt mérlegelni a gazdálkodási környezettel és a 
Kibocsátóval kapcsolatos kockázati tényezőket – adott esetben független pénzügyi-, jogi-, számviteli-, 
illetve adótanácsadó bevonásával – és ezek figyelembe vételével a saját maga által kialakított 
álláspont alapján meghozni befektetési döntését. Minden befektetni szándékozónak figyelembe kell 
vennie, hogy a Kibocsátó részvényeibe történő befektetés bizonyos kockázatokkal jár. A kockázatok 
részletes megismerése szükséges a Kibocsátó részvényeibe esetlegesen befektető személynek, 
szervezetnek, mert csak ezek tételes megismerése esetén alkothatnak a Kibocsátóról megfelelő 
képet, illetve ítélhetik meg a Kibocsátó részvényeibe való befektetés kockázatát.  

A Mentesítő Dokumentum közzététele nem tekinthető ígéretnek arra vonatkozóan, hogy a Kibocsátó 
pénzügyi vagy más helyzetében a Mentesítő Dokumentum közzétételét követően nem történik 
hátrányos változás, vagy olyan esemény, amely hátrányos változást eredményezhet. 

6.1 A piacra és az iparágra jellemző kockázatok 

(a) A gazdasági környezet alakulásából eredő kockázatok 

A Kibocsátó jelentős mértékben kiszolgáltatott a globális és a hazai pénzpiaci és pénzügyi 
folyamatoknak. A piaci és a makrogazdasági környezet megváltozásából fakadó kockázatok 
a Kibocsátó számára nem befolyásolható kockázatként jelennek meg. Egy, a jövőben 
bekövetkező gazdasági válság vagy pénzügyi krízis gondos vállalatirányítás mellett is előre 
nem látható károkat okozhat a Kibocsátó működésében. 

Mérete és nyitottsága következtében a magyar gazdaságra jelentős hatást gyakorolnak a 
nemzetközi, különösen az európai konjunkturális folyamatok. A külföldi kereslet visszaesése 
mind a növekedési ütem, mind a pénzügyi folyamatok tekintetében ronthatja a magyar 
gazdaság helyzetét. A magyar gazdaság növekedésének lassulása a hitelintézeti szektor, és 
benne a Kibocsátó működési környezetét és jövedelmezőségét is negatívan érintheti. 

A nemzetközi piaci tendenciák gyorsan és erőteljesen megjelenhetnek a hazai kamatszintek 
és felárak változásában. A magyar fizetőeszközre jelentős hatást gyakorol a külföldi 
befektetők forinteszközök iránti kereslete, valamint a magyar gazdasági hitelkockázati 
megítélése. A befektetői kereslet csökkenése vagy a kockázati megítélés romlása esetén a 
forint árfolyama gyengülhet és a forinteszközök kamatszintje, kockázati felára emelkedhet. 
Ezek a változások jelentősen befolyásolják a Kibocsátó forrásszerzési lehetőségeit és 
feltételeit. 

A magyar gazdaság egyes szegmenseiben bekövetkezhetnek olyan változások, amelyek 
egyszeri, nagymértékű kormányzati és/vagy jegybanki intézkedések meghozatalát tehetik 
szükségessé. Ezek az intézkedések közvetlenül vonatkozhatnak a hitelintézeti szektor 
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szabályozására, de befolyásolhatják a hazai gazdaság egyéb szereplőinek helyzetét is. 
Bármely ilyen típusú állami intézkedés jelentős hatással lehet a Kibocsátó működési 
környezetére és jövedelmezőségére. 

A Kibocsátó üzleti tevékenysége az ügyfelek által igénybe vett banki pénzügyi- és befektetési 
szolgáltatásoktól függ. Az ügyfélkör hitelek iránti igénye különösen függ a lakossági bizalmi 
indextől, a foglalkoztatottság alakulásától, a gazdasági körülményektől, illetve a kamatszinttől. 
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó üzleti tevékenységét Magyarországon végzi, erősen függ a 
magyarországi gazdasági körülményektől és a magyar gazdasági folyamatok ciklikusságától, 
közvetve pedig a hazai és nemzetközi gazdasági és politikai eseményektől. Nem 
garantálható, hogy a magyar gazdaság körülményeinek esetleges kedvezőtlenebbé válása 
esetén – ideértve az adózási környezet változásából eredő hatásokat – a Kibocsátó üzleti 
pozíciói nem romlanak.  

A magyarországi hitelintézeti szektor szereplői a megfelelő működés érdekében, a hazai piaci 
környezetből fakadóan egymásra vannak utalva. Amennyiben egy hazai hitelintézeti szereplő 
reputációja csökken, vagy mindennapos működése veszélybe kerül, az jelentős hatással lehet 
a Kibocsátó működési környezetére és jövedelmezőségére, vagy akár a hitelintézeti 
szektorral, így különösen a Kibocsátóval szemben meglévő bizalomra is.  

A hazai vagy a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon érvényesülő negatív befektetői hangulat 
vagy egy esetlegesen kialakuló pánikhelyzet akár gyors és jelentős negatív hatással lehet a 
Kibocsátó részvényárfolyamára, annak ellenére is, hogy a Kibocsátó üzleti tevékenységeit 
közvetlenül érintő negatív változás nem következik be. 

(b) A hitelintézeti szektorban fennálló versenyhez kapcsolódó kockázatok 

A hazai hitelintézeti piac, amelynek a Kibocsátó is meghatározó szereplője, kiforrottnak és 
telítettnek tekinthető. Ennek következtében a hitelintézeti piacon megjelenő új szereplőknek, 
vagy a már jelen lévő szereplőknek a növekedés eléréséhez más hitelintézeti szereplőktől 
szükséges piaci részesedést elvonni. A hitelintézeti szektorban érvényesülő kiélezett verseny 
miatt előfordulhat, hogy a Kibocsátó nem tudja meglévő ügyfeleit megtartani vagy nem tud 
megfelelő számú új ügyfelet szerezni és így veszít piaci részesedéseiből, amely 
következtében a Kibocsátó bevétele csökkenhet és pénzügyi helyzete romolhat. 

(c) Kamatkörnyezet 

A kamatkörnyezet változása mindenkor kockázatot jelent a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, 
arra lényeges hatást gyakorolhat. Alacsony kamatkörnyezet kialakulása esetén a lakosság 
bankbetéteken keresztüli megtakarítási hajlandósága csökkenhet, melynek következtében a 
Kibocsátó számára jelentős nehézségeket okozhat a forrásszerzés a lakossági betéteken 
keresztül. Ezzel szemben egy hirtelen, illetve jelentős mértékben történő kamatszint 
emelkedés (vagy a kamatszintre irányuló várakozások emelkedése) esetén a hitelfelvevők a 
fix kamatozású konstrukciókat részesíthetik előnyben, amely kihatással lehet a Kibocsátó 
üzleti és működési kapacitására, azt hátrányosan befolyásolhatja. A magasabb kamatszint az 
ügyfeleknek nyújtott változó kamatozású hitelek esetében megnöveli a kamatbevételeket, 
azonban a magasabb fizetési terhek következtében a hitelek a folyósításkor várt értékekhez 
képest nagyobb arányban válhatnak nem teljesítővé, amely hátrányosan befolyásolhatja a 
Kibocsátó jövedelmezőségét és tőkehelyzetét. A magasabb kamatszint a fix kamatozású 
hitelek esetében a forrásszerzési költségek megnövekedésén keresztül csökkentheti a 
Kibocsátó jövedelmezőségét. A hosszú távú magas kamatkörnyezet csökkenti a 
hiteltermékek iránti keresletet, ezáltal a Kibocsátó kamatbevétele csökkenhet.  

(d) 2022. évi ukrajnai orosz invázió 

A Kibocsátó szempontjából jelentős kockázatokat hordoz Oroszország Ukrajna ellen folytatott 
katonai inváziója. A háborús konfliktus több szempontból számottevő negatív hatást gyakorol 
a Kibocsátó működési környezetére, pénzügyi helyzetére és üzleti eredményére. A közvetlen 
negatív gazdasági hatások között jelentkezik a magyar gazdaság növekedési ütemének 
lassulása, a magyar és az európai inflációs ütemek gyorsulása, a kamatkörnyezet és a 
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forrásszerzési költségek gyors emelkedése, valamint a hazai és a nemzetközi termelési 
láncokban keletkező ellátási zavarok. 

A háború fokozza a Kibocsátóra jellemző - 6.4 pontban ismertetett - kockázatokat. A 
kedvezőtlenné vált makrogazdasági környezet következtében a Kibocsátó hitelkockázatának 
mértéke növekedhet, például az ügyfelek nemteljesítési kockázatának növekedése vagy a 
devizaárfolyam-kockázat emelkedésének következtében. (A háborús konfliktusban 
közvetlenül résztvevő országokkal szemben a Kibocsátó országkockázata, valamint a 
Kibocsátó orosz (fehérorosz) és ukrán partnerekkel szemben fennálló partnerkockázata nem 
jelentős.)  
A háború következtében a pénz- és tőkepiaci volatilitás megnövekedhet, amely növeli a 
Kibocsátó által vállalt piaci kockázatot.  

A háború következtében megnövekedhet a Kibocsátó reputációs kockázata. A Kibocsátó 
reputációvesztést szenvedhet el bármely oroszországi vagy orosz állami érintettséggel 
rendelkező kitettség finanszírozásával kapcsolatos, akár téves információkon alapuló, negatív 
hangvételű sajtóközleményből következően, amely közvetlenül kihathat részvényárfolyamára. 

A háborús konfliktus közvetlen kockázatot jelent az európai és benne a magyar pénzügyi 
infrastruktúra biztonságos és zavartalan működésére, amely növelheti annak kockázatát, 
hogy a Kibocsátó valamely külső vagy belső informatikai rendszer zavarából adódóan nem 
tud a megfelelő időben eleget tenni fizetési kötelezettségeinek vagy nem tudja ellátni 
különböző üzleti tevékenységeit.  

A háborús konfliktus fokozza - a 6.4(i) pontban ismertetett - életbe léptetett gazdasági vagy 
pénzügyi szankció Kibocsátó általi megsértésének kockázatát, tekintettel a politikai környezet 
és a nemzetközi kapcsolatok gyors változására. 

Fennáll a katonai konfliktus elhúzódásának vagy más országokra való átterjedésének 
kockázata, amelyek fokozhatják a fentebb ismertetett kockázatok bekövetkezésének 
valószínűségét és negatív következményekkel bírhatnak a Kibocsátó működési környezetére 
és pénzügyi helyzetére. Az ukrajnai háborús konfliktus esetleges enyhülése vagy 
megszűnése esetén fennáll a katonai konfliktus kiújulásának kockázata. 

(e) Koronavírus világjárvány 

A 2019. évben azonosított humán koronavírus által okozott fertőző betegség (COVID-2019) 
terjedését az Egészségügyi Világszervezet 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította, 
amely ezt követően több hullámban jelentkezett világszerte. A járvány különböző hullámai 
számos ország gazdaságát, így a magyar gazdaságot is rendkívül súlyosan érintették. Jelen 
Mentesítő Dokumentum aláírásának időpontjában fennáll a kockázata annak, hogy a 
világjárvány és az általa okozott rendkívül kedvezőtlen gazdasági hatások még hosszú ideig 
fennmaradnak. 

Az egyes államok által a járvány terjedésének megelőzésére bevezetett szigorú korlátozó 
intézkedések jelentős gazdasági és pénzpiaci zavarokat idéztek elő világszerte, valamint 
negatív hatást fejtettek ki a gazdaságok teljesítményére és a kilátásokra. Egyes ágazatok 
(például turizmus-vendéglátás, légiközlekedés, szabadidős szolgáltatások) nagymértékű 
visszaesést szenvedtek el.  

A járvány gazdasági hatásainak mérséklése céljából számos gazdasági intézkedés 
bevezetésére került sor Magyarországon, amelyek jelentősen 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 



 

 |   | 51

 

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.) Kormányrendelet módosításáról, amely a fizetési moratórium korábbi, 
2021. június 30-ig tartó határidejét 2021. szeptember 30-ig meghosszabbította. 

2021. szeptember 16-án hatályba lépett az 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet a 
hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről 
szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról, amely a fizetési moratórium 
korábban meghosszabbított, 2021. szeptember 30-ig tartó határidejét 2022. június 30-ra 
módosította, valamint a moratórium igénybevételének lehetőségét a Kormányrendeletben 
meghatározott feltételeket teljesítő adósokra szűkítette és az adós moratóriumban való 
részvételi szándékára vonatkozó kérelmének benyújtásához kötötte.  

A koronavírus terjedése okozta egészségügyi, társadalmi és gazdasági következmények a 
Kibocsátó megítélése szerint várhatóan továbbra is hátrányosan befolyásolják jövőbeli 
jövedelmezőségét és üzleti kilátásait.  

6.2 A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos kockázati tényezők 

(a) Részvénypiac kockázata 

A magyar részvénypiac nyitottsága és viszonylag kis mérete miatt erőteljesen függ a 
nemzetközi piaci folyamatoktól. A magyar részvénypiac teljesítményének alakulására 
kihatnak a nemzetközi, főleg az európai tőke- és pénzpiaci mozgások, amelyek a Kibocsátó 
vagy a magyar gazdaság eredményességétől független árfolyammozgásokat is 
eredményezhetnek. A Kibocsátó részvényei árfolyamának alakulását lényegesen 
befolyásolhatja továbbá a magyar országkockázat és az ország befektetői megítélése is. 

(b) Árfolyamváltozás kockázata 

A Kibocsátó részvényei árfolyamát a BÉT-en a piaci kereslet és kínálat változása mozgatja, 
az árfolyamok ezért előre nem jelezhető irányban és mértékben változhatnak. A jövőben az 
árfolyamok a piac változásától, a Kibocsátó eredményességétől, a Kibocsátó jövőbeni 
növekedési kilátásaitól, a befektetők szubjektív megítélésétől, Magyarország kockázati 
megítélésétől, valamint egyéb tényezőktől függően növekedhetnek, illetve csökkenhetnek is. 

(c) Adózási szabályok változásának kockázata 

A Kibocsátó részvényeire tekintettel elért árfolyamnyereség, osztalék- és más jövedelem, 
valamint a részvényeket érintő tranzakciók adózásával kapcsolatos, a jelen Mentesítő 
Dokumentum hatályos jogszabályok a jövőben változhatnak, akár a befektetők számára 
hátrányosan is. 

(d) Osztalékfizetés kockázata 

A közgyűlés határozza meg a Kibocsátó által adott évi adózott eredményből az 
eredménytartalék képzésére és az osztalékfizetésre fordítandó részek arányát, az 
eredménytartalékból az osztalékfizetésre történő bevonás összegét és a kifizetendő osztalék 
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mértékét. Nem zárható ki, hogy bár a Kibocsátó rendelkezik osztalékként felosztható 
vagyonnal a részvényesek többsége a közgyűlésen úgy határoz, hogy osztalékfizetésre nem 
kerül sor. Az osztalékfizetést (és annak mértékét) tekintve további kockázatot jelent olyan jogi, 
szabályozói, illetve egyéb tényezők hatályba lépése, amelyek a kifizetést ellehetetlenítik, 
avagy egy esetleges kifizetés következtében a Kibocsátó csoportja stratégiai növekedési 
tervének teljesítését veszélyeztetnék. 

(e) Likviditás és másodlagos piac hiánya 

Nem vehető biztosra, hogy az Új Részvények BÉT-re történő bevezetését követően a 
Kibocsátó részvényei tekintetében másodpiaci kereskedés alakul ki. Szintén nem 
garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen 
esetben előfordulhat, hogy a részvényeseknek csak korlátozott lehetőségük lesz a 
részvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz 
képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A kevésbé likvid piac 
kedvezőtlen hatással lehet a Kibocsátó részvényeinek árfolyamára. Jelentős 
árfolyamcsökkenést okozhat nagyobb eladók megjelenése, korlátozott lehet egy adott 
pillanatban az eladók és a vevők száma, illetve az eladni és megvásárolni kívánt részvények 
mennyisége, továbbá nőhet az árfolyam volatilitása is. 

(f) Kereskedés felfüggesztésének kockázata 

A Kibocsátó tevékenységét és üzletmenetét jelentősen befolyásoló információkat és adatokat 
a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a Kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia, 
amely információk közlése vagy előírt tájékoztatási kötelességek elmulasztása a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a BÉT Általános Üzletszabályzatában meghatározott 
esetekben a Részvények árfolyamának a megszokottnál nagyobb mértékű ingadozását és 
kereskedésének felfüggesztését is eredményezheti. 

(g) Árfolyamstabilizálás hiányának kockázata 

Az Új Részvények BÉT-re történő bevezetése kapcsán semmilyen módon nem kerül sor a 
Kibocsátó részvényei kereskedésének szervezett stabilizálására. 

(h) Jogszabályváltozások 

A Kibocsátó részvényeire és a részvényekkel kapcsolatban gyakorolható tulajdonosi jogokra 
a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Ennek megfelelően nem zárható ki, hogy a 
jelen Mentesítő Dokumentum aláírásának napját követően olyan jogszabályváltozás 
következik be, amely hatással lehet a Kibocsátó részvényeire, és a részvényekkel 
kapcsolatban gyakorolható tulajdonosi jogokra. 

(i) A részvényekbe történő befektetés szabályozása 

Egyes befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján 
végezhetik, illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. Minden 
leendő részvényesnek ajánlott saját jogi tanácsadójával konzultálnia és egyértelműen 
megbizonyosodni arról, hogy a részvényekbe történő befektetés megfelel a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak. 

(j) Kivezetés kockázata 

A BÉT-en jegyzett nyilvános társaságok a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak 
szerint kivezethetők a BÉT-ről és zártkörűen működő társasággá alakíthatók. Nem 
garantálható, hogy a jövőben egy vagy több, együttesen meghatározó tulajdonos nem dönt a 
Kibocsátó részvényeinek BÉT-ről való kivezetéséről. Amennyiben a részvények kivezetésre 
kerülnek, akkor azok tőzsdén kívüli forgalma rendkívül korlátozott mértékű lehet. 
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(k) Részvényesek felhígulási kockázata 

Egy esetleges jövőbeni tőkeemelés során, amennyiben a részvényes nem szerez az újonnan 
kibocsátandó részvényekből, akkor a Kibocsátóban fennálló tulajdonosi részesedése 
csökken. 

(l) Befolyásoló tulajdonosok irányításának kockázata 

Nem zárható ki, hogy a meghatározó részesedéssel rendelkező részvényes érdekei nem 
minden esetben esnek egybe a kisebbség érdekeivel. A Kibocsátó részvényei árfolyamát 
jelentősen befolyásolhatja a meghatározó részesedéssel rendelkező részvényesek akár 
közvetlenül vagy kapcsolat vállalkozásaikon keresztül történő esetleges nagyobb mértékű 
részvényeladásai. 

(m) Vagyonbiztosítás hiánya 

A Kibocsátó részvényei árfolyamára nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (vagy 
más hasonló biztosítás, így a Befektető-védelmi Alap) védelme, ezért a részvényekkel 
kapcsolatos árfolyam- vagy egyéb veszteség esetére más harmadik személy helytállásában 
nem lehet bízni. A Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége esetén a részvényesek egészben 
vagy részben elveszíthetik a befektetéseik értékét. 

(n) A Kibocsátó megszüntetése 

A Kibocsátó működése során előfordulhat olyan kedvezőtlen szituáció, amely a Kibocsátó 
megszűnéséhez vezethet. Ebben az esetben a befektetők a kötelezettségek teljesítése és a 
megszüntetés költségei után fennmaradó tőke rájuk eső részét kaphatják befektetésükért. 

(o) Hibás, vagy megkésett közzététel kockázata 

A Kibocsátó igazgatósága valamennyi jogszabályt és hatósági ajánlást betartva, továbbá a 
Kibocsátó vonatkozó belső szabályzatában leírtakra tekintettel mindent megtesz, hogy 
valamennyi tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen. Emberi mulasztás vagy technikai 
hiba miatt előfordulhat, hogy ezen közzétételek késnek, amely a Kibocsátó részvényeivel 
kapcsolatos befektetési döntések meghozatalára negatív hatással lehet. 

6.3 Az ügylethez (azaz a Beolvadáshoz) kapcsolódó kockázati tényezők 

A Kibocsátó megítélése szerint az ügylethez, azaz a Beolvadáshoz kapcsolódó fő kockázati tényezők 
elsősorban a Kibocsátó működésében a fúziós folyamat során bekövetkező változásokból adódnak. 
A fúziós folyamat (azaz a kitűzött szervezeti és működési integráció) időszaka alatt a Kibocsátó 
működési és reputációs kockázatai megnövekedhetnek, amelyek adott esetben ügyfélvesztést, 
pénzügyi veszteséget is okozhatnak a Kibocsátó számára, valamint részvényárfolyamának 
csökkenését eredményezhetik.  

A Beolvadást követő integrációs folyamat során az abban résztvevő entitások különböző folyamatai 
és rendszerei fokozatosan integrálásra kerülnek a Kibocsátó rendszereivel. Egyes informatikai 
rendszerek integrálása magasabb szakértelmet, hosszabb időt vagy nagyobb kiadásokat is igényelhet 
a Kibocsátó részéről. A Kibocsátó megítélése szerint a rendszerintegrációs folyamatok során 
megemelkedhet a nem megfelelő információáramlás kockázata. Az integrált informatikai rendszerek 
kialakítása során és kezdeti időszakában magasabb lehet a kockázata annak, hogy valamely 
informatikai rendszer zavara vagy átmeneti kiesése miatt a Kibocsátó nem vagy nem megfelelően 
tudja ellátni egyes üzleti tevékenységeit. Ez adott esetben reputációvesztéssel, az ügyfélelégedettség 
csökkenésével és ügyfélvesztéssel is járhat, melyek hatására a Kibocsátó veszteségeket szenvedhet 
el és részvényárfolyama csökkenhet. 

A fúziós folyamat (azaz a kitűzött szervezeti és működési integráció) egésze során a Kibocsátóra 
fokozott sajtófigyelem irányul, amelyből adódóan a Kibocsátó reputációs kockázatai is 
megnövekedhetnek. Fennáll a kockázata, hogy a Beolvadással kapcsolatos, valós vagy akár valótlan 
információkon alapuló, negatív hangvételű híradások jelentős negatív hatást gyakorolnak a Kibocsátó 
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részvényárfolyamára. A Beolvadás során bekövetkező működési kockázati események az átlagosnál 
nagyobb sajtófigyelmet kaphatnak, ezáltal a Kibocsátó által elszenvedett károk is magasabbak 
lehetnek. 

A Kibocsátó megítélése szerint a fúziós folyamat jellegéből adódóan növelheti az ügyfelek és más 
érintettek bizonytalanságát. Fennáll a kockázata, hogy a Kibocsátó Beolvadással kapcsolatos nem 
megfelelő kommunikációja miatt ügyfélelvándorlás következik be. 

A Beolvadást a felügyeleti szervek szoros és folyamatos figyelemmel kísérik, meg nem felelés esetén 
a Magyar Nemzeti Bank a rendelkezésére álló eszköztárral kezeli a helyzetet, illetve, ha szükséges, 
szankcionálja. 

A fúziós folyamat során a Kibocsátó és a fúzióban résztvevő entitások alkalmazottai fokozott 
munkaterheléssel szembesülhetnek, amely adott esetben a fluktuáció növekedését eredményezheti. 
Fennáll a kockázata annak, hogy a Kibocsátó a Beolvadás időszaka alatt elveszti bizonyos 
kulcsfontosságú pozíciót betöltő munkatársait vagy veszít humántőkéjéből. 

A működési és reputációs kockázatok mellett a fúziós folyamat során a Kibocsátó más típusú 
kockázatokkal is szembesül. 

A fúziós folyamat keretében az abban résztvevő entitások portfólióelemei a Kibocsátó portfóliójának 
részévé válnak. Fennáll a kockázata, hogy a Kibocsátó bizonyos, speciális szaktudást igénylő 
portfólióelemek kezelése tekintetében előzetesen nem rendelkezik a megfelelő szaktudással, például 
a hitelkockázatok csökkentése vagy az ügyfélelégedettség megtartását illetően. Előfordulhat, hogy a 
Kibocsátó egyes meglévő informatikai rendszerei valamilyen szempontból átmenetileg nem képesek 
megfelelően kezelni egyes átvett portfólióelemeket. A portfólióelemek átvételével járó kockázatokat 
csökkenti, hogy a Beolvadásban résztvevő entitások vezető beosztású munkatársai és alkalmazottai, 
továbbá az átvett portfóliókkal és az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos értékes információk a 
Kibocsátóhoz kerülnek. 

Fennáll a kockázata, hogy a Beolvadás költségei meghaladják az előre tervezett szintet, továbbá 
fennáll a kockázata annak, hogy a fúziós folyamat során becsült költségszinergiák nem a tervezett 
időben vagy a tervezett mértékben valósulnak meg, amely ronthatja Kibocsátó pénzügyi eredményét 
és csökkentheti részvényárfolyamát. A Beolvadás időszakában, illetve annak eredményeképpen a 
Kibocsátó megújult üzleti stratégiával kívánja kiaknázni versenyelőnyeit. Fennáll a kockázata annak, 
hogy a fúziós folyamattal összhangban tervezett üzleti stratégia nem teszi lehetővé az üzleti célok 
teljeskörű elérését. 

Az ügyletből adódó kockázatok kezelésére a Kibocsátó a fúziós folyamat alapos előkészítésével, a 
megfelelő specifikus szakértelem bevonásával és részletes megtervezésével készült fel, továbbá a 
kockázatokat az eredmények folyamatos visszamérésével és a szükséges korrekciók folyamatos 
végrehajtásával kezeli. A Kibocsátó létrehozta azokat az irányító testületeket és kontroll funkciókat, 
amelyek képesek hatékonyan kezelni az ügyletből adódó kockázatokat. A Kibocsátó az egyes 
informatikai rendszerek zavara vagy kiesése esetére rendelkezik a megfelelő üzletmenetfolytonossági 
tervekkel, melyek mentén eljárva a rendszerhibák áthidalhatóvá válnak. 

6.4 A Kibocsátóra jellemző kockázatok 

A Kibocsátó legalább évente egy alkalommal kockázati önértékelést végez a csoportjára vonatkozóan, 
melynek keretében azonosítja, strukturálja és értékeli azokat a kockázati kategóriákat, amelyik 
veszélyeztethetik az üzleti célok elérését (Kockázati térkép).  

(a) Hitelkockázat 

A hitelkockázat a Kibocsátó szerződéses partnereinek hitel-, halasztott pénzügyi teljesítés 
vagy más hiteljellegű jogviszonyból fakadó fizetési kötelezettségének nem (vagy nem a 
szerződési feltételek szerinti) teljesítéséből fakadó, azaz a Kibocsátóval szemben fennálló 
kötelezettségek teljesítésének mulasztásából eredő, jövedelmezőséget és tőkehelyzetet 
érintő veszteségek veszélye.  
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A hitelkockázat a Kibocsátó legjelentősebb volumenű kockázati típusa.  

A Kibocsátó hitelkockázat vállalási politikája konzervatív, mely fókuszában a hosszú távú, 
stabil, prudens és nyereséges működés áll.  

A Kibocsátó a hitelkockázatot intézkedésekkel, eljárásokkal kezeli, valamint 
tőkekövetelménnyel fedezi. A Kibocsátó hitelkockázat kezelési stratégiája az alábbi 
alapfolyamatok mentén valósul meg: 

 limitek kialakítása, hitelezhetőségi limitek kialakítása, 

 hitelkockázat mérséklési technikák alkalmazása, 

 adósminősítés, 

 hitelkockázat vállalási döntés - döntési rend kialakítása és betartása, 

 monitoring és riporting folyamatok, 

 értékvesztési folyamatok, 

 behajtási folyamatok, 

 tőkelimitek betartása. 

A hitelkockázat kezelését szolgáló fenti intézkedések és eljárások ismertetésére az 
alábbiakban kerül sor. 

(1) Limitrendszer 

A hitelkockázat kezelésének eszköze a vállalható kockázatok limitálása az ügyfelek 
és ügyfélcsoportok szintjén. A limit a kockázatvállalás maximális összegét és 
feltételrendszerét jelenti, amely vonatkozhat egy ügyfélre, illetve két vagy több ügyfél 
alkotta ügyfélcsoportra. A kockázati stratégiában portfólió minőségre és összetételre 
vonatkozó limitek szerepelnek, amelyek betartásával a kockázatok a kívánt szinten 
tarthatók. 

(2) Hitelkockázat mérséklési technikák és monitorozás 

A Kibocsátó a hitelkockázat mérséklésére hitelkockázati fedezeteket alkalmaz. Ezek 
egy része a CRR szerinti tőkekövetelmény csökkentő tényezőként is figyelembe 
vehető. Az egyes biztosítékok befogadhatóságának, értékelésének és rendszeres 
újraértékelésének, valamint érvényesítésének átfogó szabályozása a jogszabályi, 
valamint a felügyeleti előírásokkal összhangban, a gazdasági helyzet és piaci 
adottságok figyelembe vételével került kialakításra. 

(3) Ügyfélminősítés 

Az ügyfélminősítés a limit meghatározása, illetve kötelezettségvállalási döntés 
meghozatala előtt elvégzésre kerül minden olyan ügyfélre, amellyel szemben a 
Kibocsátó kockázatot vállal. A Kibocsátó hitelbírálati és kockázatkezelési rendszere 
részeként külső és belső minősítéseket (rating, scoring) alkalmaz, hitelkockázat 
kizárólag érvényes limit és megfelelő ügyfélminősítés fennállása esetén vállalható. 

(4) Hitelkockázat vállalási döntés 

A Kibocsátó a kockázatok megfelelő kezelése érdekében a különböző 
ügylettípusokhoz, ügyféltípusokhoz, illetve a különböző kockázatvállalási és fedezeti 
szintekhez különböző kockázatvállalási döntési szinteket rendel, melyek belső 
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szabályzatokban rögzítettek. A jóváhagyási folyamatban minden esetben érvényesül 
a kettős ellenőrzés alapelve. 

(5) Monitoring folyamatok 

A Kibocsátó monitoring tevékenysége ügyfél-, ügylet- és biztosíték monitoringot foglal 
magában, amelynek eredményeként sor kerül az ügyfélkezelés típusának 
aktualizálására. A Kibocsátó folyamatosan figyelemmel kíséri a hitelportfólió 
teljesítményének alakulását, az ügyfelek viselkedését és a nem-teljesítések arányát.  

(6) Ügyletminősítési és értékvesztési folyamatok 

A Kibocsátó a kintlévőségből és mérlegen kívüli kötelezettségvállalásból származó 
várható veszteség ellentételezésére a megfelelő mértékű értékvesztés és céltartalék 
képzésével és értékvesztés elszámolásával készül fel. A tartalékolás elveit és 
menetét számviteli szabályzatok rögzítik.  

(7) Behajtási tevékenységek 

A hitelezési veszteség minimalizálása érdekében a Kibocsátó korai és késői (workout) 
behajtási tevékenységeket tart fent. A megfelelően működtetett behajtási 
tevékenységek a várható megtérülést növelik, így a nemteljesítés esetén a várható 
veszteséget csökkentik. 

(8) Tőkekövetelmény számítás 

A hitelkockázat tőkekövetelményét a Kibocsátó a CRR által szabályozott sztenderd 
módszerrel határozza meg.  

A Kibocsátó által alkalmazott hitelkockázat mérséklési és kezelési módszerek 
ellenére fennáll a szerződéses partnerek nem-teljesítésének kockázata, amely 
negatív hatást gyakorolhat a Kibocsátó pénzügyi helyzetére. A partnerek pénzügyi 
helyzetében, hitelképességében bekövetkező kedvezőtlen irányú változás rontja a 
hitelportfólió minőségét és többlet céltartalékképzést tehet szükségessé, amely 
negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó üzleti teljesítményét. 

A Kibocsátó által birtokolt eszközök számottevő része a magyar állammal szembeni 
hitelkockázatot testesít meg. Magyarország adósminősítéseinek esetleges romlása, 
illetve az értékpapírok piaci árazása során figyelembe vett hitelkockázati felárak 
esetleges emelkedése lényegesen negatív hatást gyakorolhat a Kibocsátó 
tőkehelyzetére. 

A Kibocsátó pénzügyi helyzete függ a hitelportfólió koncentráltságának mértékétől 
(például egy ügyféllel/ügyfélcsoporttal szembeni-, valamint ágazati-, szektor-, 
földrajzi-, deviza- vagy termék/termékcsoport koncentráció). Fennáll annak 
kockázata, hogy a hitelportfólió túlzott koncentráltsága veszteséget okoz a Kibocsátó 
számára. 

A Kibocsátó a hitelezési tevékenységéhez kapcsolódóan elsődlegesen az alább 
bemutatott további hitelkockázati altípusokat azonosította, melyek befolyásolhatják a 
pénzügyi helyzetét. A Kibocsátó az alább felsorolt hitelkockázati altípusokat külön-
külön nem ítéli a pénzügyi helyzetére jelentős hatást gyakorló kockázatnak. Az alábbi 
kockázatokat a Kibocsátó megfelelő eljárásokkal (például limitrendszer, belső 
folyamat, politikák, szabályzatok, eljárásrendek) kezeli, valamint a releváns 
kockázatokat a Hitelkockázatok alatt tőkével fedezi.  

(A) Részesedési kockázat: A Kibocsátó a tulajdonosi jogokat megtestesítő tartós 
befektetéseit (részesedéseket) stratégiai és üzletpolitikai céljai elérése, 
tevékenységének támogatása, illetve hosszú távú jövedelmezőségének 
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biztosítása érdekében létesíti, a releváns kockázatok figyelembe vétele és 
kezelése mellett.  

(B) Egyéb eszközök kockázata: A Kibocsátó az egyéb eszközök kockázata alatt 
kezeli a nem hitelreleváns követelésekből (elsősorban ingatlanok, tárgyi 
eszközök, egyéb követelések) eredő kockázatokat.  

(C) Partnerkockázat és Hitelértékelési korrekciós (CVA) kockázat: A 
partnerkockázat az abból származó potenciális veszteség kockázata, hogy 
az adott ügylet partnere nem teljesíti szerződéses kötelezettségét az ügylet 
lezárása (a pénzáramlások végleges elszámolása) előtt. E kockázat, a 
hitelkockázat egy fajtájaként a származtatott, illetve repó és egyéb 
értékpapír-finanszírozási ügyleteket érinti.  

A hitelértékelési korrekció (CVA) egy kiigazítás a partnerrel szemben fennálló 
ügyletek portfóliójának piaci középértékéhez képest. Ez a korrekció tükrözi 
az intézmény partnerrel szemben fennálló hitelkockázatának aktuális piaci 
értékét, nem tükrözi viszont a partner intézménnyel szemben fennálló 
hitelkockázatának aktuális piaci értékét.  

(D) Országkockázat: Az országkockázat olyan veszteség felmerülésének 
veszélyét jelenti, melyet egy, az adott országban bekövetkező, az adott 
ország (kormányzata) által kontrollálható, de a Kibocsátó által nem 
kontrollálható esemény generál.  

(E) Felhígulási kockázat: A felhígulási kockázat annak a kockázata, hogy a 
követelések behajtható összege a kötelezett által érvényesíthető kifogásokon 
és ellenköveteléseken keresztül csökkenhet.  

(F) Elszámolási kockázat: Az elszámolási kockázat annak a kockázata, hogy az 
ügyletben részt vevő fél az elszámolás időpontjában nem vagy nem a 
szerződés szerint teljesíti szállítási/fizetési kötelezettségét, aminek 
következtében a Kibocsátónak pénzügyi vesztesége keletkezhet.  

(G) Nyitva szállítási kockázat: A nyitva szállítási kockázat az értékpapír, deviza, 
áru vagy azok származékos instrumentumaira vonatkozó adásvételi ügyletek 
esetén akkor jelentkezik, amikor a Kibocsátó visszavonhatatlanul teljesíti 
szerződéses kötelezettségét úgy, hogy a másik fél részéről a teljesítés még 
nem történt meg. A Kibocsátó egyoldalú teljesítése nyomán ebben az 
esetben hitelviszony keletkezik, ahol a nem teljesítő fél az adós.  

(H) Reziduális kockázat: A reziduális kockázat a hitelkitettségek mögötti 
fedezetek nagyarányú leértékelődésének vagy korlátozott 
érvényesíthetőségének kockázata. A reziduális kockázat annak a kockázata, 
hogy a Kibocsátó által alkalmazott elismert hitelkockázat-mérséklési 
technikák a vártnál kevésbé bizonyulnak hatékonynak.  

(I) Devizahitelezés kockázata: A devizahitelezés kockázata a Kibocsátó 
székhelye szerinti ország törvényes fizetőeszközétől eltérő pénznemben 
történő hitelezésből fakadó veszteség potenciális veszélye.  

(J) White label kockázat: Olyan szolgáltatási szerződés, ahol a befektetési 
szolgáltató teljes körűen támogatott terméket vásárol egy harmadik féltől, 
majd azt a saját márkája alatt értékesíti. Mivel az ügyfelek és a harmadik fél 
között nem jön létre jogi kötelem, az egyes ügyfelek pozícióinak 
nyilvántartása a befektetési vállalkozás nevére szóló ügyfélszámla alatt 
megnyitott alszámlákon történik. A harmadik fél szolgáltatónál ügyfélként a 
befektetési vállalkozás jelenik meg. A harmadik fél szolgáltató az ügyfelek 
pozícióit és fedezetét képes szegregáltan kimutatni, de nyitott pozíciók 
tekintetében az ügyfelek fedezetbe vonható eszközeit együttesen kezeli. 
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Ennek következtében, ha a veszteséges ügyfelek negatív egyenlege 
nagyobb, mint a nyereséges ügyfelek profitja, a harmadik fél nem adja ki a 
nyertes ügyfelek nyereségét az együttes fedezetkezelés miatt, mivel a 
veszteséges ügyfelek negatív egyenlegét a harmadik fél szolgáltató a 
befektetési szolgáltatóval szembeni követelésként kezeli.  

(K) Modell kockázat: A modellkockázat, annak kockázata, hogy a Kibocsátó által 
a kockázatok mérésére és a tőkekövetelmény számszerűsítésére használt 
modellek alulbecslik a kockázatok valós mértékét és a valós tőkekövetelmény 
igényt. 

(b) Piaci kockázat 

A Kibocsátó üzleti tevékenysége révén a pénzügyi piacok számos szegmensében jelen van 
és piaci kockázatot vállal. A pénzügyi piacokon egy esetleges sokkhatás azt eredményezheti, 
hogy a pénzügyi piacokon a szereplők ügyletkötési képessége és hajlandósága csökken, 
ezáltal a piaci árjegyzések szélesednek és a piac likviditása csökken, szélsőséges esetekben 
megszűnik, amely eredményezheti azt, hogy a Kibocsátó nem tudja megújítani a fennálló 
kockázatkezelési célú ügyleteit, illetve nem tud további ügyleteket kötni, amely lényeges 
negatív hatást gyakorolhat eredményességére, likviditására és tőkehelyzetére. 

(i) Kamatkockázat 

A kamatkockázat-kezelési tevékenység célja, hogy minimalizálja a piaci kamatlábak 
változásának a Kibocsátó kamatmarzsára, a nettó kamateredményére és a portfólió 
piaci értékére gyakorolt kedvezőtlen hatását. Az alkalmazott kockázatkezelési 
módszerek alkalmazása mellett sem garantálható teljes bizonyossággal, hogy a 
kamatkockázat a jövőben nem lesz kedvezőtlen hatással a Kibocsátó pénzügyi 
helyzetére.  

(ii) Árfolyamkockázat  

A Kibocsátó az általa birtokolt külföldi devizában denominált pénzügyi 
instrumentumok által devizaárfolyam kockázatnak vannak kitéve. A devizaárfolyam 
kockázat kezelésének célja, hogy csökkentse a devizaárfolyamok ingadozásának a 
devizában denominált pénzügyi instrumentumok piaci értékére gyakorolt kedvezőtlen 
hatását. Azonban a legkörültekintőbb eljárás mellett sem garantálható, hogy az 
árfolyamkockázat a jövőben nem lesz kedvezőtlen hatással a Kibocsátó pénzügyi 
helyzetére. 

(iii) Kötvénykibocsátáson keresztül történő forrásszerzés kockázata 

A Kibocsátó forrásigényének egy részét kötvények kibocsátásán keresztül is 
finanszírozhatja. A Kibocsátó kötvénykibocsátáson keresztül történő forrásszerzése 
esetén fennáll a kockázata annak, hogy a kamatkörnyezet esetleges emelkedése 
megnöveli a Kibocsátó forrásköltségeit. Ez kedvezőtlen hatást gyakorolhat üzleti 
tevekénységeire és negatívan befolyásolhatja üzleti eredményét, amely adott 
esetben részvényárfolyamának csökkenését eredményezheti. 

(c) Likviditási kockázat  

A likviditási kockázat annak a veszélye, hogy a készpénzáramok nem elegendők a működés 
finanszírozására, illetve a kötelezettségek megfelelő időben és költséghatékony alapon 
történő teljesítésére. Az eszközök és források lejáratainak koordinálása a likviditáskezelés 
alapvető eleme. Nem adható semmilyen biztosíték arra, hogy a lejárati eltérésekből eredő 
hatások a jövőben nem fogják hátrányosan befolyásolni a Kibocsátó pénzügyi helyzetét. 



 

 |   | 59

 

(d) Működési kockázat 

A működési kockázat az emberi hibából, rendszerhibából, a nem megfelelő vagy hibás belső 
folyamatokból, a banki alkalmazottak, ügyfelek vagy harmadik felek esetleges csalásából 
vagy visszaéléseiből, illetve a külső eseményekből eredő veszteségek kockázata, amely 
magában foglalja a jogi kockázatot, az üzletviteli kockázatot, a modellezési kockázatot, az 
információs és kommunikációs technológiai kockázatot és a reputációs kockázatot is.  

Működési kockázatok bármely banki folyamatban előfordulhatnak. A Kibocsátó megfelelő 
eljárásokat és kontrollokat alakított ki a működési kockázatok megfelelő időben történő 
azonosítása és kezelése érdekében. 

Ennek ellenére fennáll a kockázata, hogy a Kibocsátó által alkalmazott eljárások és kontrollok 
bármely okból (ideértve a csalást, a visszaélést vagy külső eseményeket is) elégtelennek 
bizonyulnak egy működési kockázat azonosításának vagy bekövetkezésének 
megakadályozása szempontjából, amely adott esetben lényegesen hátrányos hatással is 
lehet a Kibocsátó működésére, pénzügyi helyzetére és eredményességére. 

A Kibocsátót érintő folyamatban lévő fúziós folyamatok növelik a működési kockázatok 
előfordulásának valószínűségét. 

(e) Informatikai kockázat  

A Kibocsátó által végzett tevékenységek ellátása alapvetően függ az általa alkalmazott 
informatikai rendszerek megfelelő működésétől. Fennáll annak kockázata, hogy a Kibocsátó 
valamely alkalmazott informatikai rendszerét érintő zavar lényeges hátrányos 
következménnyel jár a tevékenységek ellátására vagy teljességgel ellehetetleníti azt, és 
ezáltal negatív hatást gyakorol a Kibocsátó működésére, pénzügyi helyzetére és 
eredményességére.  

(f) Tulajdonosi szerkezet változásából eredő kockázatok 

A tulajdonosi szerkezetben bekövetkező jelentős változások kihatással lehetnek a Kibocsátó 
üzleti stratégiájára, valamint ennek megvalósításán keresztül szokásos üzletmenetére, és 
működésére, amely a jövedelmezőség csökkenésének kockázatát hordozhatja magában. 

(g) Irányítási struktúrából és csoportszerkezet változásából eredő kockázatok 

Az MKB Csoportban zajló fúziós folyamat során a csoportszerkezet jelentős változáson megy 
keresztül, mely egyben az irányítási struktúra változtatását is indukálhatja. A 
csoportszerkezetben és irányítási struktúrában bekövetkező jelentős változások kihatással 
lehetnek a Kibocsátó menedzsment és döntéshozatali folyamatainak hatékonyságára, üzleti 
stratégiájára, valamint ennek megvalósításán keresztül szokásos üzletmenetére, és 
működésére, amely a jövedelmezőség csökkenésének kockázatát hordozhatja magában.  

Az irányítási struktúrából és csoportszerkezet változásából eredő kockázatok mérséklésére a 
Kibocsátó egységes irányítási rendszert dolgozott ki, melynek keretében csoportirányítói 
szinten egységesítésre került a bizottsági, szervezeti és vezetői struktúra. A Kibocsátó, mint 
csoportirányító intézmény vezetői egyben az MKB Csoport hitelintézeti tagjainak vezetőiként 
is kinevezésre kerültek, illetve a hitelintézeti csoporttagok azonos struktúrában működő 
döntéshozó bizottságok tagjai is közülük kerülnek ki, ezáltal biztosítva az egységes 
csoportirányítói szemlélet és irányítás megvalósítását, valamint az azonnali fókuszált 
beavatkozás lehetőségét. 

A Kibocsátó a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 
intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény („Szanálási 
törvény”) hatálya alá tartozik. A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
jogosult a szanálás alatt álló intézmény tulajdonosait és vezetését megillető jogok és 
jogosultságok Szanálási törvény szerinti gyakorlására (Szanálási törvény 84. § (b) pont). 
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A részvény elsődleges veszteségviselő instrumentum, a Kibocsátó válsághelyzetbe kerülése 
vagy szanálási eljárás alá vonása esetén a felmerülő veszteségeket elsődlegesen a 
részvényesek viselik, fizetésképtelenségi eljárás esetén az instrumentumokat minden más 
követelés megelőzi a követelések visszafizetésének rangsorában. 

(h) Szabályozói környezet változásának kockázata  

A szabályozói környezet változásából adódó kockázat közvetetten vagy közvetve a tőkét, 
vagy a jövedelmezőséget érintő olyan kockázat, amely a fennálló jogszabályok, illetve a 
nemzetközi vagy nemzeti hatóságok által előírt, a Kibocsátó számára alkalmazandó 
szabályok változásából, illetve új szabályok előírásából fakad. 

A Kibocsátó a szabályozói környezet változásából eredő kockázatot a jogszabályi környezet 
lehetséges jövőbeni változásainak folyamatos figyelemmel kísérésével, monitorozásával, 
valamint a lehetséges változások hatásainak lehetőség szerinti számszerűsítésével kezeli.  

Ennek ellenére a jogszabályi környezetben vagy a hatósági jogalkalmazói gyakorlatban 
bekövetkezhetnek olyan változások, melyeket a Kibocsátó előzetesen nem azonosított vagy 
azokra nem volt képes felkészülni a kellő mértékben, ezáltal pedig a szabályozási környezet 
változása kedvezőtlen hatást gyakorolhat a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, 
eredményességére vagy üzleti lehetőségeire. 

(i) Az adózási szabályok változásával kapcsolatos kockázatok 

A szabályozói környezet változásának kockázatán belül releváns kockázatként 
azonosíthatók az adózásra vonatkozó szabályok változásával kapcsolatos 
kockázatok, melyek bekövetkezésük esetén jelentős hatást is gyakorolhatnak a 
Kibocsátó pénzügyi helyzetére. A Kibocsátó által végzett tevékenységek ellátása 
során többféle adófizetési kötelezettség merül fel. Nem zárható ki, hogy esetleges 
adójogi változások (például új adónemek kivetése, már létező adónemek kulcsainak 
emelése, valamely adónem kedvezmény-rendszerének szűkítése vagy az 
adójogszabályok értelmezési gyakorlatának változása) a Kibocsátó számára 
hátrányosnak bizonyulnak. Nincs biztosíték arra, hogy az adózásra vonatkozó 
szabályozás a jövőben nem változik kedvezőtlenebb irányba, amely a Kibocsátó 
pénzügyi helyzetét negatívan érintheti. Ezek közül a Kibocsátó számára kiemelkedő 
fontosságú a társasági adó kulcsának változása, esetleges új adónemek bevezetése, 
a kapott osztalékok adózásának potenciális változása, a kamatként elszámolt 
kiadások elszámolásának változása, az árfolyamnyereség adózása, a tőkepiaci 
tranzakciós adó változása.  

Az adózási szabályok Kibocsátóra nézve kedvezőtlen változása lényegesen 
hátrányos hatással lehet működésére, pénzügyi helyzetére és eredményességére.  

(ii) A hatályos tőkemegfelelési követelmények változásával kapcsolatos kockázatok 

A szabályozói környezet változásának kockázatán belül releváns kockázatként 
azonosíthatók a tőkemegfelelési követelmények változásával kapcsolatos 
kockázatok. A Kibocsátó a hazai és a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően 
azonosítja kockázatait, valamint e kockázatokat a belső tőkemegfelelési folyamatban 
rendszeresen értékeli. A Kibocsátó a kockázatok azonosítása és kezelése során 
megfelel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek 
prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelvében („CRD”), a CRR-ben, és a 
Hpt. rögzítetteknek, továbbá a Magyar Nemzeti Bank előírásainak, valamint 
kockázatkezelése során figyelembe veszi az MNB iránymutatásait, illetve az irányadó 
Európai Bankhatóság („EBA”) útmutatókat. Ennek ellenére fennáll a kockázata 
annak, hogy a szabályozó hatóságok a jövőben olyan módon módosítják a 
tőkemegfelelésre vonatkozó jogszabályokat, illetve a hatóságok olyan tartalmú 
értelmezést adnak ki e szabályokra vonatkozóan, amelyek lényegesen hátrányos 
hatást gyakorolhatnak a Kibocsátó pénzügyi helyzetére és eredményességére.  
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(iii) Politikai kockázatok 

A Kibocsátó, mint magyarországi jogalany, kitett a hazai politikai kockázatoknak. A 
politikai változások másodlagos hatásaik miatt jelentős változást okozhatnak az üzleti 
környezetben és ezáltal a Kibocsátó pénzügyi helyzetében. 

(i) Jogszabály vagy gazdasági, pénzügyi szankció megsértésének kockázata 

A Kibocsátó üzleti tevékenységük végzése során mindenkor kötelesek a hatályos 
jogszabályoknak megfelelni. Emellett a Kibocsátó tevékenységét a magyar állam vagy más 
államok, nemzeti vagy nemzetközi hatóságok, illetve egyes nemzetközi szervezetek által 
valamely jogalannyal, gazdasági szereplővel szemben életbeléptetett gazdasági, pénzügyi 
szankciók is korlátozhatják.  

A Kibocsátó rendszeres felügyeleti ellenőrzés mellett működnek, továbbá a Magyar Nemzeti 
Bank, mint felügyelet felé folyamatos adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A Magyar Nemzeti 
Bank, mint felügyeleti hatóság, abban az esetben, ha a Kibocsátó működése jogsértő, vagy 
jelentős kockázatot lát arra, hogy a Kibocsátó az előírt kötelezettségeit nem teljesíti, 
széleskörű jogkövetkezményeket, szankciókat alkalmazhat, ideértve a bírság kiszabását, 
illetve súlyos esetben a működési engedély felfüggesztését, visszavonását is. 

Fennáll annak kockázata, hogy az alkalmazott belső irányelvek, eljárások, valamint belső 
ellenőrző funkciók ellenére, a Kibocsátó vagy valamely érintettje (például részvényes, vezető 
beosztást betöltő személy, alkalmazott, üzleti partner) a hatályos jogszabályokat vagy az 
életbeléptetett gazdasági, pénzügyi szankciókat megsértve jár el, amelyért a Kibocsátó is 
felelősségre vonható.  

A hatályos jogszabályok vagy gazdasági, pénzügyi szankció valós vagy feltételezett 
megsértésével kapcsolatos peres eljárások vagy hatósági nyomozások pénzügyi büntetés 
kiszabását eredményezhetik, az üzleti tevékenység korlátozásához vezethetnek, továbbá 
akár a Kibocsátó engedélyének visszavonását is eredményezheti, amely a jó hírnévre, az 
üzleti tevékenységre vagy a pénzügyi helyzetre is jelentős káros hatást gyakorolhat.  

(i) Perekből, követelésekből és hatósági eljárásokból eredő kockázatok 

A Kibocsátó számos olyan jogi eljárásnak kitett, amelyek a folyamatban lévő vagy a 
jövőben esetlegesen indítandó peres, választottbírósági és hatósági eljárásból 
származhatnak. A folyamatban lévő bírósági és választottbírósági eljárásokra 
vonatkozó információkat a jelen Mentesítő Dokumentum 2.1(e), 2.2(e) és 2.3(e) 
pontjai tartalmazzák. Egyéb eljárásokkal kapcsolatban a Kibocsátó nem számít arra, 
hogy a részvételével folyamatban lévő bármely peres és hatósági eljárás jelentősen 
hátrányos hatással lesz pénzügyi helyzetére. Ugyanakkor nem adható garancia arra 
vonatkozóan, hogy bármely ilyen, vagy a jövőben megindításra kerülő peres vagy 
hatósági eljárás nem lesz negatív hatással pénzügyi helyzetére vagy üzleti 
tevékenységére. 

A jövőben nem zárható ki teljesen annak a lehetősége, hogy a Kibocsátóval szemben 
fennálló esetleges követeléseiket az erre jogosult személyek érvényesítsék akár nem 
peres úton is. Ilyen esetben a Kibocsátónak jelentős költsége keletkezhet az 
eljárások, tárgyalások lefolytatásához kapcsolódóan, valamint előfordulhat, hogy a 
Kibocsátó felé fennálló bizalom is meggyengül, amelyek a működésre és 
üzletmenetre hátrányos hatással lehetnek. 

(ii) Pénzmosással vagy terrorizmussal kapcsolatos tevékenységek finanszírozásának 
kockázata 

A Kibocsátó – a hazai és nemzetközi szinten egyaránt rendelkezésére álló 
eszközökkel – aktívan fellép a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen, 
valamint részt vesz a gazdasági bűncselekmények megelőzésére, megfékezésére és 
felfedésére irányuló küzdelemben.  
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A Kibocsátó belső folyamatainak kialakítása és alkalmazása során mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a pénzmosással vagy terrorizmussal kapcsolatos bármely 
tevékenységhez bármely formában köthető ügyfeleket vagy ügyeleteket azonosítsák, 
kiszűrjék. Ennek érdekében a Kibocsátó az ügyfélazonosítás során a 
jogszabályoknak megfelelően kér adatokat ügyfeleitől, valós kilétük és valós 
szándékuk megállapítása érdekében.  

A Kibocsátó rendelkezik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni politikával, 
amely csoportszinten rögzíti a kötelezően követendő irányelveket és minimum 
standardokat.  

A kialakított belső folyamatok és a vonatkozó jogszabályok maradéktalan teljesítésére 
való törekvés ellenére nem zárható ki annak kockázata, hogy valamely ügyfél 
félrevezető tájékoztatással és valós tevékenységének leplezésével megtéveszti a 
Kibocsátót, amely peres eljárásokat vagy hatósági nyomozást, valamint pénzügyi 
büntetés kiszabását, az üzleti tevékenység korlátozását, továbbá akár a Kibocsátó 
engedélyének visszavonását is eredményezheti. Ezen szabályok bármelyikének 
megsértése, súlyos jogi és pénzügyi következményekkel járhat, a megsértés gyanúja 
pedig további reputációs kockázatot hordoz.  

(j) A Kibocsátó működéséhez szükséges engedélyek visszavonásában rejlő kockázatok  

A Kibocsátó működéséhez szükséges engedélyeket az ezek vonatkozásában illetékes 
felügyeleti hatóság visszavonhatja a vonatkozó jogszabály által meghatározott esetekben, 
például, amennyiben a Kibocsátó a jogszabályok által tiltott tevékenységet folytat, vagy már 
nem felel meg a prudens működésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A 
működéshez szükséges engedélyek bármely okból történő visszavonása lényegesen 
hátrányos hatással lehet a Kibocsátó üzletmenetére, működési eredményeire vagy pénzügyi 
helyzetére, mivel ezen engedélyek hiányában engedélyköteles tevékenységeit nem jogosult 
tovább folytatni.  

(k) Új technológiákkal kapcsolatos kockázatok  

Nem biztosítható, hogy a Kibocsátó a jövőben nem szenved el veszteséget, vagy nem kerül 
versenyhátrányba annak következtében, hogy az új technológiai megoldásokat nem kellő 
időben, vagy nem megfelelően adaptálja. A fogyasztói szokások potenciális megváltozása 
negatív hatást gyakorolhat a pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül a jutalékbevételekre és 
a likviditásra, a hitelfelvételre és megtakarításokra. A hitelintézetekkel kapcsolatos fogyasztói 
szokások megváltozása a meglévő ügyfélkapcsolatok potenciális gyengülésén vagy 
megszűnésén, valamint az új ügyfélkapcsolatok kiépítésének nehezebbé válásán keresztül 
negatív hatást gyakorolhat a jövedelmezőségre és a likviditásra. 

6.5 A Kibocsátó kockázatkezelési mechanizmusai 

A Kibocsátóra jellemző kockázatok kezelésére vonatkozó mechanizmusokat az 6.4 pont tartalmazza. 

A Kibocsátó a jogszabályi előírásoknak és felügyeleti elvárásoknak megfelelő, átfogó 
kockázatértékelési és kockázatellenőrzési rendszert működtet, amely felett többszintű kontroll 
érvényesül. Ezek közül a legfontosabbak: 

 az igazgatóság szintjén érvényesülő végső kontroll; 

 a kockázatvállaló területektől elkülönült független ellenőrzés; és 

 a kockázatok megfelelő mérése, diverzifikálása, figyelése és jelentése. 

A vezető testület által jóváhagyott, és rendszeresen felülvizsgált keretrendszer biztosítja a 
kockázatkezelési rendszer megfelelőségét, amely biztosítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az 
alkalmazott kockázatkezelési rendszer a Kibocsátó profilját és stratégiáját tekintve megfelelő. A 
kockázatok megfelelő diverzifikálását belső politikák és limitek biztosítják, míg a folyamatok kialakítása 
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a tranzakció-, ügyfél- és portfóliószinten történő hatékony kockázatmérés feltételeit teremti meg. A 
kockázatkezelési rendszer a kockázati profilt és a Kockázati Stratégiát tekintve megfelelően szolgálja 
a kockázatok azonosítását, mérését és hatékony kezelését. 

A kockázatmenedzsment szervezeti oldalról tekintett legfelső szintjén az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság áll. A felügyelőbizottság a legfelsőbb szinten ellenőrzi Kibocsátó prudens 
működését. Az igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve, ellátja az ügyvezetéssel kapcsolatos 
feladatokat és gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről.  

A kockázatkezelési mechanizmusok a Kibocsátóra jellemző fő kockázati típusok sorrendjében 
kerülnek bemutatásra. 

(a) Hitelkockázat 

A Kibocsátó üzleti területektől független Kockázatellenőrzési, illetve Kockázatkezelési 
területei (összefoglalóan „KT”) áttekintik az összes hitelezési tevékenységet és menedzselik 
a Kibocsátó átfogó hitelezési kitettségét. A KT felelős a hitelbírálati politika, normák, limitek és 
útmutatók kidolgozásáért a hitelkockázat mértékének meghatározása, mérése és figyelemmel 
kísérése céljából. Nyomon követi, ellenőrzi a kialakított limitek betartását. Folyamatosan 
követi a jelentősebb változásokat az ügyfelek hitelképességében, és ennek megfelelően 
javaslatot tehet a Kibocsátó átfogó stratégiájának megváltoztatására, valamint frissíti a 
hitelkockázat menedzselési eljárásokat és limiteket. A KT által felállított irányelveknek 
megfelelő hitelkockázat kezelésért valamennyi ügyfélkapcsolat menedzser felelős, aki részt 
vesz az ügyfelek hitelezésében. A hitelkockázat kezelés középpontjában annak a 
valószínűségnek a felmérése és nyomon követése áll, hogy az ügyfél kötelezettségeit a 
várható pénzügyi forrásokból képes-e teljesíteni. Ez biztosítékkal fedezett ügyletek esetében 
magában foglalja az előírt fedezettségi szint fenntartásának vizsgálatát is. A Kibocsátó 
meghatározott rendszerességgel monitorozza hitelügyleteit, és ennek megfelelően dönt a 
szükséges értékvesztés megképzéséről. 

(b) Piaci kockázat 

A Kibocsátó piaci kockázat kezelésére vonatkozó tevékenységében részt vevő szereplők 
felelősségi köre:  

A Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottsága felelős a piaci kockázatkezelés (beleértve a 
kereskedési és nem kereskedési könyvi piaci kockázatokat is) alapelveinek, mérési 
módszertanának, limitrendszerének, a kapcsolódó hatásköri és döntési mechanizmusoknak, 
limittúllépések kezelésére vonatkozó eljárásoknak a kidolgozásáért, rendszeres 
felülvizsgálatáért és az Igazgatóság felé való javaslattételéért. Rendszeres beszámolókon, 
elemzéseken keresztül folyamatosan nyomon követei a piaci kockázatok és 
limitkihasználtságok alakulását, limittúllépés esetén meghatározza a szükséges 
intézkedéseket.  

A Kibocsátó kockázatellenőrzési funkcióját ellátó területei, mint az Eszköz-Forrás Bizottság 
üzleti területektől független támogató területei operatív szinten végzik az ellenőrzési 
feladatokat és felelősek a kockázat kontrollálásáért. Biztosítják a törvényi előírásoknak való 
megfelelés rendszeres monitoringját, kialakítják és figyelemmel kísérik a limitrendszert, mely 
kötelező érvényű az összes, kockázatot vállaló területre. A kialakított limitrendszer magában 
foglalja a deviza pozíciós limiteket, volumen limiteket, Pillér 1 és Pillér 2 tőkelimiteket, banki 
könyvi kamatkockázati jövedelem szempontú és gazdasági érték szempontú limiteket, 
veszteség limiteket. A terület napi feladata továbbá a kockázatkezelési rendszer üzemeltetése 
és fejlesztése a kamat-, devizaárfolyam és részvénykockázat méréséhez, illetve, hogy 
naponta azonosítsa és elemezze a rendkívüli helyzeteket, valamint számszerűsítse a 
lehetséges negatív piaci események (például: szokatlan árfolyammozgások, illikviditás) 
hatásait. 

A Kibocsátó pénz- és tőkepiacokért felelős területei látják el a kereskedési könyvi piaci 
kockázatok és a devizaárfolyam kockázat operatív szintű menedzselését, míg az eszköz-
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forrás kezelésért felelős területek a banki könyvi kamatkockázat operatív kezeléséért 
felelősek. 

(c) Likviditási kockázat 

A likviditási kockázat annak a veszélye, hogy a Kibocsátó készpénzáramai nem elegendőek 
a működés finanszírozására, illetve a kötelezettségek megfelelő időben és költséghatékony 
alapon történő teljesítésére. Az eszközök és források lejáratainak koordinálása a 
likviditáskezelés alapvető eleme. A Kibocsátó azon képessége, hogy a lehető leghamarabb 
befolyó pénzáramot generáljanak likvid eszközből, illetve egyéb forrásból, a likviditás fedezeti 
potenciálban kerül számszerűsítésre. A Kibocsátónak a gap-elemzés során mért kumulált 
likviditási eltéréseket megfelelő időszakon keresztül bankspecifikus, általános piaci és 
kombinált stressz forgatókönyvek feltételezése mellett elegendő likviditás fedezeti potenciállal 
(limit) szükséges fedeznie, biztosítva ezzel a jövőbeni likviditást. A Kibocsátó a rendelkezésre 
álló forrásainak és azok felhasználásának egyensúlyban tartására törekszik, miközben 
minimalizálja a piaci kitettséget különböző likviditási kockázati limitek és korai figyelmeztető 
jelzések felállítása és figyelemmel kísérése, valamint egyéb kockázat kontrolláló 
mechanizmusok és termék volumen-limitek által. A Kibocsátó a likviditással szembeni külső 
előírásoknak való megfelelést (minimum tartalék kötelezettség, deviza megfelelési mutató, 
deviza egyensúlyi mutató, likviditásfedezeti ráta, nettó stabil forrásellátottsági mutató, 
bankközi finanszírozási mutató, jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató) a külső 
előírások belső limitrendszerbe való integrálásával biztosítja. A likviditási kockázati kitettséget 
az Igazgatóság által meghatározott szabályzatok korlátozzák, melyek limiteket szabnak a 
likviditási mutatóknak és szabályozzák a likvid eszközök tartásának követelményeit. Operatív 
szinten a likviditási kockázatot a Kibocsátó eszköz-forrás kezelésért felelős területe kezeli. A 
nemzetközi, illetve hazai szabályozás által előírt likviditási követelményeket a Kibocsátó 
szorosan nyomon követi, a likviditási mutatókat rendszeresen számszerűsíti, és az éves 
tervezés a minimum előírások figyelembe vételével történik. 

(d) Működési kockázat 

A Kibocsátó alapvető célja a váratlan események számának minimalizálására törekvő 
működési környezet kialakítása és a működési kockázatok minimalizálása. Irányadó elvként 
a működési kockázatokat csökkentő tényezőket be kell építeni a fő üzleti folyamatokba. 
Alapkövetelmény, hogy a működési kockázatokkal szembeni védelem költsége ne haladja 
meg a potenciálisan bekövetkező veszteség nagyságát. 

A Kibocsátó kvalitatív és a kvantitatív működési kockázatkezelési keretrendszert működtet, 
amelynek fő eszközei a következők:  

 Egységes szabályok és elvek alapján történő, decentralizált belső veszteségadat-
gyűjtés; 

 A kockázat szintjének változását mutató kulcskockázati indikátorok (KRI) definiálása, 
gyűjtése és monitoringja; 

 Rendszeresen végrehajtott kockázati önértékelések, melyek célja, hogy feltárják a 
magas maradványkockázatú tevékenységeket, valamint visszamérjék az azokon 
működtetett kontrollok megfelelőségét és lehetővé tegyék kockázatcsökkentő 
intézkedések megfogalmazását; 

 Szcenárióelemzés, amely a ritka, de nagyhatású, a veszteségadat-gyűjtés során még 
nem azonosított, de a jövőben potenciálisan bekövetkező veszteségesemények 
számszerűsítésére szolgál; 

 A folyamatokhoz kötődő kockázatok és kontrollok feltárása és elemzése, illetve a 
folyamatok hatékonyságának javítása (folyamat alapú kockázatkezelési 
tevékenység); 

 A kockázattudatosság növelése oktatások, workshopok lebonyolításán keresztül; 
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 Termékleltár kialakítása, amely a legfontosabb forgalmazott termékcsoportok 
nyilvántartására szolgál; illetve 

 Modell-leltár kialakítása, mely teljeskörű és világos képet mutat az alkalmazott 
modellekről, és lehetőséget biztosít azon potenciális működési kockázatok 
azonosítására és csökkentésére, amelyek a jövőben veszteséget okozhatnak a 
Kibocsátó számára. 
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7 Megtekinthető dokumentumok 

A Mentesítő Dokumentum közzétételét követő 12 hónapban az alábbi dokumentumokba bárki 
betekinthet a https://www.mkb.hu/befektetoknek/kozzetetelek/mentesito-dokumentum weboldalon: 

(a) a Kibocsátó hatályos alapszabálya; 

(b) az összes jelentés, levél és más dokumentum, korábbi pénzügyi információk, a Kibocsátó 
kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit a jelen 
Mentesítő Dokumentum tartalmazza, vagy hivatkozik rá;  

(c) a 2004/25/EK irányelvvel vagy az (EU) 2017/1132 irányelvvel összhangban a Beolvadás 
kapcsán elkészített összes olyan jelentés, levél és más dokumentum, értékelés vagy 
nyilatkozat, amely nem tartozik e pont a) vagy b) alpontjának vagy e melléklet bármely más 
pontjának hatálya alá. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mkb.hu%2Fbefektetoknek%2Fkozzetetelek%2Fmentesito-dokumentum&data=05%7C01%7Candras.orban%40dlapiper.com%7C784864de1f3742d01deb08da55d6ed13%7Ce855e7acc54640d299f7a100522010f9%7C1%7C0%7C637916679762054732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BQZuuCRmewV40EUV7OypuHtJA1PSNEtracn7dW3fTbU%3D&reserved=0
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 1. sz. Melléklet – A Kibocsátó közzétételei 

Dátum Cím Leírás Link 

2021. 
07.01 

Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. június 30-án 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K292585/2021  

2021. 
07.06 

Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Digital Zrt. 
befektetésének 
megszűnéséről 

Az MKB Digital Zrt. értékesítette a 
ST34DY IT SERVICES Kft-ben lévő 
49%-os közvetlen részesedését 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K300927/2021  

2021. 
07.07 

Az MKB Bank Nyrt. 
2021. július 7-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
határozatai 

Az MKB Bank rendkívüli közgyűlése 
Dobi Kittit és Bechtold Balázst a 
Felügyelőbizottság, dr. Piller Zsuzsát 
és Ginzer Ildikót az Igazgatóság 
tagjai sorába választotta azzal, hogy 
a tisztségek betöltésének és 
hatálybalépésének feltétele, hogy 
személyekre a Magyar Nemzeti 
Bank engedélye is rendelkezésre áll 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K302548/2021  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K292585/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K300927/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K302548/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2021. 
07.13 

Rendkívüli 
tájékoztatás: 
Hitelminősítések 
változása 

A Moody's Investors Service 
hitelminősítő 2021. július 13-án az 
MKB Bank Nyrt-t pozitív kilátás 
fenntartása mellett felminősítette 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K312743/2021  

2021. 
07.14 

Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. Kibocsátási 
Programjának 
jóváhagyásáról 

Az MNB jóváhagyta az MKB Bank 
200 milliárd forint együttes 
keretösszegű kibocsátási programja 
során forgalomba hozandó 
kötvények nyilvános ajánlattételéhez 
és szabályozott piacra történő 
bevezetéséhez készített 
alaptájékoztatót 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K316324/2021  

2021. 
07.16 

Rendkívüli 
tájékoztatás közvetett 
befolyás változásáról 

Az MKB Bankban közvetett módon 
fennálló szavazati jogok és 
részesedés megszűnéséről az AB 
Banksoft Plus Kft., az Abraham 
Goldmann Zrt., Gál Miklós és Vida 
József esetében.  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K329716/2021  

2021. 
07.21 

Rendkívüli 
tájékoztatás közvetett 
befolyás változásáról 

Az MKB Bankban közvetett módon 
fennálló szavazati jogok mértéke 
átlépte a Tpt. 61 (3) bekezdése 
szerinti 5%-os illetve 10%-os 
határértéket az AURUM 
Magántőkealap vonatkozásában, a 
Dry Immo Zrt. és a Felis 
Magántőkealap esetében a 15%-os 
ill. 20%-os határértéket, a GLOBAL 
ALFA Magántőkealap 
vonatkozásában az 5, 10, 15 illetve 
20%-os határértéket, Mészáros 
Lőrinc esetében a 20, 25, 30 illetve 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K331971/2021  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K312743/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K316324/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K329716/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K331971/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

35%-os határértéket, az OPUS 
GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. 
vonatkozásában a 20, 25, 30, illetve 
35%-os határértéket, valamint a 
QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt. 
esetében a 15 illetve 20%-os 
határértéket.  

2021. 
07.26 

Rendkívüli 
tájékoztatás 
felügyelőbizottsági 
tagi tisztségek 
hatálybalépéséről 

Tájékoztatás Dobi Kitti és Bechtold 
Balázs munkavállalói képviselők 
felügyelőbizottsági tagi tisztségeinek 
hatálybalépéséről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K345759/2021  

2021. 
07.26 

Rendkívüli 
tájékoztatás vezető 
testületi tagi 
tisztségek 
megszűnéséről 

Tájékoztatás Kardos Imre 
igazgatósági tagi és Godena Albert 
felügyelőbizottsági tagi 
megbízatásának megszűnéséről  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K345840/2021  

2021. 
08.02 

Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. július 31-én 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K355442/2021  

2021. 
08.03 

Az MKB Bank Nyrt. 
2021. július 7-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
jegyzőkönyve 

Az MKB Bank 2021. 07. 07-i 
rendkívüli közgyűlési 
jegyzőkönyvének közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K358810/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K345759/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K345840/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K355442/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K358810/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2021. 
08.26 

Tájékoztató a 2021. 
első félévi 
eredményről 
(Gyorsjelentés) és 
Befektetői prezentáció 
(2021. I. félév) 

Az MKB Csoport első féléves 
pénzügyi teljesítményét bemutató 
szöveges gyorsjelentés és az annak 
részét képező befektetői prezentáció 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K393000/2021 

2021. 
09.01 

Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. augusztus 31-én 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K401388/2021 

2021. 
09.13 

Rendkívüli 
tájékoztatás 
Igazgatósági tag 
tisztségének 
hatálybalépéséről 

Tájékoztatás Ginzer Ildikó úrhölgy 
belső igazgatósági tagságának 
hatálybalépéséről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K417495/2021 

2021. 
09.23 

Rendkívüli 
tájékoztatás 
Igazgatósági tag 
tisztségének 
hatálybalépéséről 

Tájékoztatás dr. Piller Zsuzsa 
úrhölgy külső igazgatósági 
tagságának hatálybalépéséről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K432795/2021 

2021. 
09.28 

Konszolidált évközi 
pénzügyi kimutatás 
(2021. június 30.) 

Az MKB Bank Nyrt. 2021. június 30-i 
Konszolidált évközi pénzügyi 
kimutatása 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K437746/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K393000/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K401388/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K417495/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K432795/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K437746/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2021. 
10.01 

Rendkívüli 
tájékoztatás közvetett 
befolyás változásáról 

Az MKB Bankban közvetett módon 
fennálló szavazati jogok mértéke 
átlépte a Tpt. 61 (3) bekezdése 
szerinti 5%-os határértéket a METIS 
2 Magántőkealap vonatkozásában, 
Mészáros Lőrinc  és az OPUS 
GLOBAL Befektetési Alapkezelő 
esetében a 40%-os határértéket. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K441471/2021 

2021. 
10.01 

Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. szeptember 30-
án 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K441974/2021 

2021. 
10.12 

MKB Bank Kibocsátási 
Program 2021/2022 
Alaptájékoztató 1.sz. 
Kiegészítése 

A 200 milliárd Ft együttes 
keretösszegű MKB Bank Kibocsátási 
Program 2021/2022 elnevezésű 
kibocsátási program 
alaptájékoztatójának 1. számú 
kiegészítése 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K457996/2021 

2021. 
10.26 

Rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás arról, hogy az MBH 
csoportirányítása alá tartozó 
bankcsoportok működési 
összehangolása illetve a fúzió az 
ötéves üzleti stratégia mentén kerül 
megvalósításra, a vonatkozó 
közgyűlési döntések még nem 
születtek meg ezzel 
összefüggésben, és hogy a 
Társaság a tőkepiaci transzparencia 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K480801/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K441471/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K441974/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K457996/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K480801/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

szabályok és a vonatkozó 
jogszabályok szerint mindenkor 
eleget tesz közzétételi 
kötelezettségének.   

2021. 
11.02 

Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. október 31-én 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K488223/2021 

2021. 
11.15 

Hirdetmény rendkívüli 
közgyűlés 
összehívásáról (2021. 
december 15.) 

A 2021. december 15-ére 
összehívott rendkívüli közgyűlés 
napirendjét, a közgyűlésen való 
részvétel és a szavazati jog 
gyakorlásának feltételeit, a 
Közgyűlés megtartásának módját, a 
Közgyűlés határozatképességére, a 
megismételt közgyűlésre, valamint a 
közgyűlési előterjesztések és 
határozati javaslatok közzétételére 
vonatkozó információkat tartalmazó 
hirdetmény 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510097/2021 

2021. 
11.15 

Az MKB Bank Nyrt. 
2021. december 15-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
dokumentumai 

Az MKB Bank Nyrt. 2021. december 
15-i rendkívüli közgyűlésének 
dokumentumai benne az alábbi 
napirendi pontokhoz kapcsolódó 
részletes indoklás, és a közgyűlési 
határozatok: 
1. Döntés a Társaság 
alapszabályának módosításáról 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510107/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K488223/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510097/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510107/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2. Döntés osztalékelőleg fizetéséről 
3. Döntés a Budapest Bank Zrt. és a 
Magyar Takarék Bankholding Zrt., 
mint beolvadó társaságok a 
Társaságba (MKB Bank Nyrt.), mint 
átvevő társaságba való 
beolvadásáról és a beolvadás 
keretében megvalósuló pótlólagos 
vagyoni hozzájárulásról 

2021. 
11.15 

Közgyűlési 
előterjesztések 
mellékletei a 2. 
napirendi ponthoz 
(2021 december 15.) 

Az MKB Bank közbenső mérlege és 
a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510112/2021 

2021. 
11.15 

Közgyűlési 
előterjesztések 
mellékletei a 3. 
napirendi ponthoz 
(2021 december 15.) – 
1/A. sz. 

Az egyesülési terv és annak 
mellékleteinek "A-verziója”, amely a 
Társaság osztalékelőleg-fizetéséről 
való döntés meghozatalával számol 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510115/2021 

2021. 
11.15 

Közgyűlési 
előterjesztések 
mellékletei a 3. 
napirendi ponthoz 
(2021 december 15.) – 
1/B. sz. 

Az egyesülési terv és annak 
mellékleteinek "B-verziója”, amely a 
Társaság osztalékelőleg-fizetéséről 
való döntés meghozatalával nem 
számol 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510120/2021 

2021. 
11.15 

Közgyűlési 
előterjesztések 
mellékletei a 3. 
napirendi ponthoz 

Az egyesült banknak a beolvadástól 
hatályos új alapszabálya 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510126/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510112/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510115/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510120/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510126/2021


 

   | 74

 

Dátum Cím Leírás Link 

(2021 december 15.) – 
2. sz. 

2021. 
11.15 

Egyesülő társaságok 
beszámolói 1-7. 

Az MKB Bank Nyrt. és a Budapest 
Bank Zrt. 2018., 2019. és 2020. évi 
egyedi és konszolidált pénzügyi 
kimutatásai és a kapcsolódó 
könyvvizsgálói jelentések 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510148/2021  
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510155/2021  
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510160/2021  
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510168/2021  
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510175/2021  
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510181/2021  
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510184/2021  
 
 
 
 

2021. 
11.16 

Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. 
vezetőségében 
bekövetkezett 
változásról 

A Társaság Igazgatósága 
jóváhagyta Martzy Antal, Dobi Kitti, 
dr. Szomolai Csaba, Szabó Levente 
László, Egerszegi Ádám, dr. 
Mészáros Beatrix, Puskás András, 
Pecsenye Roland és Ginzer Ildikó  
vezérigazgató-helyettesi 
kinevezését 2021. november 16-tól 
ill. a vonatkozó MNB engedélyek 
kibocsátásának napjátó. Ezzel 
egyidejűleg Bakonyi András, 
Nyemcsok János és dr. Török Ilona 
vezérigazgató-helyettesi pozíciója 
megszűnt.  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K513127/2021 

2021. 
11.25 

Tájékoztató a 2021. 
harmadik negyedéves 
eredményről 
(Gyorsjelentés) és 

Az MKB Csoport 2021. III. negyedévi 
pénzügyi teljesítményét bemutató 
szöveges gyorsjelentés és az annak 
részét képező befektetői prezentáció 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K524125/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510148/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510155/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510160/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510168/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510175/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510181/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K510184/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K513127/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K524125/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

Befektetői prezentáció 
(2021. III. negyedév)  

2021. 
12.01 

Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. november 30-án 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K531299/2021  

2021. 
12.03 

MKB Bank Kibocsátási 
Program 2021/2022 
Alaptájékoztató 2.sz. 
Kiegészítése 

A 200 milliárd Ft együttes 
keretösszegű MKB Bank Kibocsátási 
Program 2021/2022 elnevezésű 
kibocsátási program 
alaptájékoztatójának 2. számú 
kiegészítése 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K535160/2021 

2021. 
12.10 

Rendkívüli 
tájékoztatás: 
Vezérigazgató-
helyettesek felügyeleti 
engedélyéről 

Az MNB engedélyezte Martzy Antal, 
Dobi Kitti, dr. Szomolai Csaba és 
Szabó Levente László 
vezérigazgató-helyettesi 
kinevezését  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K546828/2021 

2021. 
12.13 

Végleges Feltételek 
közzététele alárendelt 
diszkont kötvények 

Névre szóló, dematerializált 
D2022/2, D2023/3, D2024/3, 
D2025/3, D2026/3, D2027/2 és 
D2028/2 sorozatú MKB kötvények 
nyilvános forgalomba hozatalának 
végleges feltételei a 200 milliárd Ft 
együttes keretösszegű MKB Bank 
Kibocsátási Program 2021/2022 
keretében 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K548716/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K531299/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K535160/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K546828/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K548716/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2021. 
12.13 

Rendkívüli 
tájékoztatás: 
Vezérigazgató-
helyettes felügyeleti 
engedélyéről 

Az MNB engedélyezte Egerszegi 
Ádám vezérigazgató-helyettesi 
kinevezését  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K550231/2021  

2021. 
12.15 

Az MKB Bank Nyrt. 
2021. december 15-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
határozatai 

Az MKB Bank rendkívüli közgyűlése 
az alábbi napirendi pontok tárgyában 
hozott döntéseket a Budapest Bank 
Zrt. és a Magyar Takarék 
Bankholding Zrt., mint beolvadó 
társaságok az MKB Bank Nyrt.-be, 
mint átvevő társaságba való 
beolvadásásával összefüggésben: 
1. Döntés a Társaság 
alapszabályának módosításáról 
2. Döntés osztalékelőleg fizetéséről 
3. Döntés a Budapest Bank Zrt. és a 
Magyar Takarék Bankholding Zrt., 
mint beolvadó társaságok a 
Társaságba (MKB Bank Nyrt.), mint 
átvevő társaságba való 
beolvadásáról és a beolvadás 
keretében megvalósuló pótlólagos 
vagyoni hozzájárulásról 
Az egyesüléssel összefüggésben a 
közgyűlési határozatok 
mellékleteiként közzétételre került az 
MKB Bank közbenső mérlege és a 
kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés, 
az egyesülési terv és annak 
mellékletei, valamint az egyesült 
banknak a beolvadástól hatályos új 
alapszabálya 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554204/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K550231/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554204/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2021. 
12.15 

Rendkívüli 
tájékoztatás 
kötvényaukciók 
eredményéről 

Tájékoztatás a 2021. december 14-
én megtartott alárendelt 
diszkontkötvény aukcióinak 
eredményéről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554768/2021 

2021. 
12.16 

Rendkívüli 
tájékoztatás 
vezérigazgató-
helyettes felügyeleti 
engedélyéről 

Az MNB engedélyezte Puskás 
András vezérigazgató-helyettesi 
kinevezését  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K557020/2021 

2021. 
12.17 

Rendkívüli 
tájékoztatás: 
Hitelminősítések 
változása 

A Moody's Investors Service 
hitelminősítő 2021. december 16-án 
az MKB Bank Nyrt-t stabil kilátás 
mellett felminősítette 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K557674/2021 

2021. 
12.17 

Rendkívüli 
tájékoztatás vételi 
opciós megállapodás 
megkötéséről 

Tájékoztatás arról, hogy az MKB 
Bank pénzügyi elszámolású vételi 
opciós megállapodást kötött az MKB 
Bank Munkavállalói Résztulajdonosi 
Program Szervezettel 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K558415/2021 

2021.12.28 Rendkívüli 
tájékoztatás 
igazgatósági tagi 
tisztség 
megszűnéséről 

Tájékoztatás Benczédi Balázs 
igazgatósági tagságának 
megszűnéséről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K588706/2021 

2021. 
12.31 

Rendkívüli 
tájékoztatás: 
Társasági 
eseménynaptár 

2022. évi éves rendes közgyűlés, 
negyedéves tőzsdei gyorsjelentések 
és az éves illetve féléves beszámoló 
közzétételének tervezett időpontjai 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K593135/2021 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554768/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K557020/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K557674/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K558415/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K588706/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K593135/2021
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Dátum Cím Leírás Link 

2022.01.03 Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2021. december 31-én 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K1220/2022 

2022.01.06 Alapszabály A Társaság 2021. december 15. 
napjától hatályos Alapszabálya 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K7706/2022 

2022.01.14 Az MKB Bank 2021. 
december 15-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
jegyzőkönyve 

Az MKB Bank 2021. 12. 15-i 
rendkívüli közgyűlési 
jegyzőkönyvének közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K20366/2022 

2022.01.14 Az MKB Bank Nyrt. 
részvényesei a 2021. 
december 31-i állapot 
szerint 

Tájékoztatás az MKB Bank Nyrt. 
részvényeseiről a 2021. december 
31-i állapot szerint 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K21315/2022 

2022.01.31 Az MKB Bank Nyrt. 
osztalékelőleg-fizetési 
rendje 

Az MKB Bank Nyrt. Közgyűlése 
2021. december 15. napján a 
11/2021. (december 15.) számú 
közgyűlési határozatával 
4.300.000.000,- Ft osztalékelőleg 
fizetéséről döntött a Társaság 
részvényesei részére. Egy darab 
1.000,- Ft névértékű törzsrészvényre 
eső bruttó osztalékelőleg mértéke 
43,- Ft. Az osztalékelőleg 
kifizetésének kezdőnapja 2022. 
február 14. napja. A hirdetmény 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K48679/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K1220/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K7706/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K20366/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K21315/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K48679/2022
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Dátum Cím Leírás Link 

tartalmazza az osztalékelőleg-
fizetéshez kapcsolódó részletes 
tájékoztatást. 

2022.02.01 Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2022. január 31-én 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K49472/2022 

2022.02.04 Rendkívüli 
tájékoztatás 
felügyeleti engedélyről 

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1138 
Budapest, Váci út 193.) és a Magyar 
Takarék Bankholding Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1134 Budapest, Kassák 
Lajos u. 18.) 2022. március 31. 
napjával a Társaságba történő 
beolvadásának (egyesülésének) 
felügyeleti engedélyezéséről szóló 
tájákoztatás. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K57107/2022 

2022.02.10 Rendkívüli 
tájékoztatás 
vezérigazgató-
helyettes felügyeleti 
engedélyéről 

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti 
Bank 2022. február 9-én kelt, H-EN-
I-90/2022. számú határozatáról dr. 
Mészáros Beatrix vezérigazgató-
helyettesi kinevezésének  
engedélyezése tárgyában. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K66397/2022 

2022.02.14 Rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás a Társaságnak a 
Danube Capital R&A Zártkörűen 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K72288/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K49472/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K66397/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K72288/2022
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Dátum Cím Leírás Link 

befektetésben történt 
változásról 

Működő Részvénytársaságban (cg.: 
01-10-140292; székhely: 1134 
Budapest, Kassák Lajos utca 18.) 
meglévő 25%-os közvetlen 
részesedését megtestesítő 
részvénycsomagjának 
értékesítéséről. 

2022.02.18 Rendkívüli 
tájékoztatás egyesülés 
cégbírósági 
bejegyzéséről 

Tájékoztatás a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságának 2022. 
február 15. napján kelt Cg.01-10-
040952/2795. számú végzéséről a 
BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(Cégjegyzékszám: 01-10-041037; 
székhely: 1138 Budapest, Váci út 
193.) és a Magyar Takarék 
Bankholding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
(Cégjegyzékszám: 01-10-141497; 
székhely: 1134 Budapest, Kassák 
Lajos u. 18.) 2022. március 31. 
napjával az MKB Bank Nyrt-be 
történő beolvadásának 
bejegyzésének tárgyában. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K80489/2022 

2022.02.22 Rendkívüli 
tájékoztatás stratégiai 
megállapodásról 

Tájékoztatás a Magyar Bankholding 
Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos 
utca 18.; Cg.: 01-10-140865), az 
MKB Bank Nyrt., valamint a CIG 
Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1097 
Budapest Könyves Kálmán krt. 11. 
„B” épület, Cg.: 01-10-045857) és a 
CIG Pannónia Első Magyar 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K85983/2022 
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Dátum Cím Leírás Link 

Általános Biztosító Zrt. (1097 
Budapest Könyves Kálmán krt. 11. 
„B” épület, Cg.: 01-10-046150) 
között létrejött 20 évre szóló 
stratégiai együttműködési 
keretmegállapodásról. 

2022.02.28 Hirdetmény rendkívüli 
közgyűlés 
összehívásáról (2022. 
március 31.) 

A 2022. március 31-ére összehívott 
rendkívüli közgyűlés napirendjét, a 
közgyűlésen való részvétel és a 
szavazati jog gyakorlásának 
feltételeit, a Közgyűlés 
megtartásának módját, a Közgyűlés 
határozatképességére, a 
megismételt közgyűlésre, valamint a 
közgyűlési előterjesztések és 
határozati javaslatok közzétételére 
vonatkozó információkat tartalmazó 
hirdetmény 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K95079/2022 

2022.03.01 Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2022. február 28-án   

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K96078/2022 

2022.03.02 MKB Bank Kibocsátási 
Program 2021/2022 
Alaptájékoztató 3.sz. 
Kiegészítése 

Az MKB Bank Kibocsátási Program 
2021/2022 Alaptájékoztató 3.sz. 
Kiegészítésének közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K98129/2022 
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Dátum Cím Leírás Link 

2022.03.09 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. március 31-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
dokumentumai 

Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 
31-i rendkívüli közgyűlésének 
dokumentumai benne az alábbi 
napirendi ponthoz kapcsolódó 
részletes indoklás, és a közgyűlési 
határozati javaslat: 
1. Döntés a Társaság 
alapszabályának módosításáról. 
Fentieken túlmenően a Társaság 
tájékoztatást adott részvényesi 
kezdeményezésre történő napirend 
kiegészítésétől és új napirendi pont 
felvételéről az alábbiak szerint: 
2. Igazgatósági, Felügyelőbizottsági 
tagok visszahívása, megválasztása; 
Auditbizottsági 
tagok megválasztása 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K110489/2022 

2022.03.11 Rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás Dr. Ipacs László 
felügyelőbizottsági tag, Dr. Piller 
Zsuzsa és Dr. Gombai Gabriella 
igazgatósági tagok 2022. április 3. 
napjával történő lemondásáról. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K115130/2022 

2022.03.18 Végleges Feltételek 
közzététele alárendelt 
diszkont kötvények 

Tájékoztatás alárendelt diszkont 
kötvények végleges feltételeiről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K121055/2022 

2022.03.22 Rendkívüli 
tájékoztatás 
kötvényaukciók 
eredményéről 

Tájékoztatás a 2022. március 21-én 
megtartott alárendelt 
diszkontkötvény aukcióinak 
eredményéről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K125103/2022 
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2022.03.24 Tájékoztató a 2021. 
negyedik negyedéves 
eredményről 
(Gyorsjelentés) és 
Befektetői prezentáció 
(2021. IV. negyedév) 

Az MKB Csoport 2021. IV. negyedévi 
pénzügyi teljesítményét bemutató 
szöveges gyorsjelentés és az annak 
részét képező befektetői prezentáció 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K128443/2022 

2022.03.25 Rendkívüli 
tájékoztatás: 
Társasági 
eseménynaptár 
módosítása 

A Társasági eseménynaptár 
módosításáról szóló tájékoztatás 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K130829/2022 

2022.03.25 Hirdetmény éves 
rendes közgyűlés 
összehívásáról (2022. 
április 26.) 

A 2022. április 26-ára összehívott 
éves rendes közgyűlés napirendjét, 
a közgyűlésen való részvétel és a 
szavazati jog gyakorlásának 
feltételeit, a Közgyűlés 
megtartásának módját, a Közgyűlés 
határozatképességére, a 
megismételt közgyűlésre, valamint a 
közgyűlési előterjesztések és 
határozati javaslatok közzétételére 
vonatkozó információkat tartalmazó 
hirdetmény 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K131308/2022 

2022.03.29 Rendkívüli 
tájékoztatás vételi 
opciós megállapodás 
megkötéséről és 
megállapodások 
módosításáról 

Tájékoztatás arról, hogy az MKB 
Bank pénzügyi elszámolású vételi 
opciós megállapodást kötött az MKB 
Bank Munkavállalói Résztulajdonosi 
Program Szervezettel, valamint 
korábbi megállapodások 
módosításáról 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K135486/2022 
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2022.03.29 Az éves rendes 
közgyűlés 
előterjesztései és a 
2021. évi éves 
beszámolók lényeges 
adatai I-IV. 

Az MKB Bank Nyrt. 2021. éves 
beszámolóinak lényeges adatai, a 
2022. április 26-i éves rendes 
közgyűlésének dokumentumai 
benne az alábbi napirendi pontokhoz 
kapcsolódó részletes indoklás, és a 
közgyűlési határozati javaslatok: 
1.  Az MKB Bank Nyrt. 2021. évre 
vonatkozó, az EU által elfogadott 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok szerint készült éves 
beszámolói: egyedi (nem 
konszolidált) és konszolidált éves 
beszámoló, valamint az eredmény 
felhasználása, osztalékfizetés, 
továbbá a 2021-es tárgyévi 
teljesítményjavadalmazást érintő 
döntések 
1.1.  Az Igazgatóság jelentése a 
2021. évi üzleti tevékenységről 
1.2.  Az Igazgatóság javaslata a 
2021. évi Nemzetközi Számviteli 
Standardok szerint készült egyedi 
(nem konszolidált) éves beszámoló 
elfogadására 
1.3.  Az Igazgatóság javaslata a 
2021. évi Nemzetközi Számviteli 
Standardok szerint készült 
konszolidált éves beszámoló 
elfogadására 
1.4.  Az Igazgatóság javaslata a 
2021. évi eredmény felhasználására, 
osztalékfizetésre 
1.5.  A Felügyelő Bizottság jelentése 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K135731/2022 
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K135734/2022 
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K135738/2022 
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K135742/2022 
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a 2021. évi Nemzetközi Számviteli 
Standardok szerint készült egyedi 
(nem konszolidált) éves 
beszámolóról és az 
eredményfelhasználási javaslatról, 
valamint a 2021. évi Nemzetközi 
Számviteli Standardok szerint 
készült konszolidált éves 
beszámolóról 
1.6.  A könyvvizsgáló jelentése a 
2021. évi Nemzetközi Számviteli 
Standardok szerint készült egyedi 
(nem konszolidált) éves beszámoló 
megvizsgálásáról 
1.7.  A könyvvizsgáló jelentése a 
2021. évi Nemzetközi Számviteli 
Standardok szerint készült 
konszolidált éves beszámoló 
megvizsgálásáról 
1.8.  A 2021-es tárgyévi 
teljesítményjavadalmazást érintő 
döntések meghozatala 
2.  A Budapest Bank Zrt. (mint 
jogelőd) 2021. évre vonatkozó, az 
EU által elfogadott Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok 
szerint készült éves beszámolói: 
egyedi (nem konszolidált) és 
konszolidált éves beszámoló, 
valamint az eredmény 
felhasználása, osztalékfizetés 
2.1.  Az Igazgatóság jelentése a 
2021. évi üzleti tevékenységről 
2.2.  A Budapest Bank Zrt. 2021. évi 
beszámolójának elfogadása 
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2.3.  A Budapest Bank csoport 2021. 
évi konszolidált beszámolójának 
elfogadása 
2.4.  A 2021. évi eredmény 
felhasználására, osztalékfizetésre 
vonatkozó javaslat 
2.5.  A független könyvvizsgáló 
jelentése 
3. A 2021. évi Felelős 
Társaságirányítási Jelentés 
elfogadása 
4.  Felmentvény az MKB Bank Nyrt. 
és a Budapest Bank Zrt. Igazgatóság 
és a Felügyelő Bizottság tagjai 
részére 
5.  Az Igazgatóság jelentése a 
társaság 2022. évre vonatkozó 
üzletpolitikájáról 
6. A könyvvizsgáló megválasztása 
és a 2022. évre vonatkozó 
díjazásának megállapítása, a 
könyvvizsgálatért felelős személy 
kijelölésének jóváhagyása, valamint 
a könyvvizsgálóval kötendő 
szerződés feltételeinek 
meghatározása 
7.  Igazgatósági és 
Felügyelőbizottsági tagok 
tiszteletdíjának megállapítása 

2022.03.31 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. március 31-i 
rendkívüli 

Az MKB Bank 2022. március 31-i 
rendkívüli közgyűlése az alábbi 
napirendi pontok tárgyában hozott 
döntéseket: 
1. Döntés a Társaság 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K139319/2022 
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közgyűlésének 
határozatai 

alapszabályának módosításáról 
2. Igazgatósági, Felügyelőbizottsági 
tagok visszahívása, megválasztása; 
Auditbizottsági 
tagok megválasztása. 
A határozatok mellékleteként 
közzétételre került a 2022. április 29. 
napján hatályba lépő alapszabály.  
Az Igazgatóságból visszahívásra 
került Ginzer Ildikó és Valkó Mihály 
2022. április 3-i hatállyal. Az 
Igazgatóság tagjaként 
megválasztásra került Dr. Láng 
Géza Károly, Sárváry István, Dr. 
Vinnai Balázs János, Szabó Levente 
László és Egerszegi Ádám 2022. 
április 4. napjától 2025. december 
31-ig tartó időtartamra, a vonatkozó 
MNB engedélyek rendelkezésre 
állásának feltételével. A 
Felügyelőbizottságból visszahívásra 
került Feodor Rita, Hornung Ágnes 
Anna és Oszlányi Törtel András 
2022. április 3-i hatállyal. A 
Felügyelőbizottság tagjaként 
megválasztásra került Dr. Nagy 
Andor (mint elnök), Hornung Ágnes 
Anna, Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta, 
Járai Zsigmond, Valkó Mihály és 
Vaszily Miklós 2022. április 4. 
napjától 2025. december 31-ig tartó 
időtartamra, a vonatkozó MNB 
engedélyek rendelkezésre állásának 
feltételével. Az Audit Bizottság 
tagjaivá Hornung Ágnes Anna, Dr. 
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Bánkuti Erzsébet Beáta és Vaszily 
Miklós megválasztásra került 2022. 
április 4-től 2022. december 31-ig 
tartó időtartamra. 

2022.04.01 Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2022. március 31-én   

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról (100 
milliárd Ft össznévérték) 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K139955/2022 

2022.04.01 Rendkívüli 
tájékoztatás 
Alapszabály 
hatálybalépéséről 

Tájékoztatás a Társaság  13/2021. 
(december 15.) számú közgyűlési 
határozatával elfogadott 
Alapszabályának 2022. április 1. 
napjával történő hatálybalépéséről, 
valamint az alapszabály 
mellékletként történő közzététele. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K141226/2022 

2022.04.04 Rendkívüli 
tájékoztatás a Magyar 
Bankholding Zrt. 
stratégiájában 
szereplő fúziós 
menetrend MKB Bank 
Nyrt. részvételével 
megvalósuló aktuális 
lépéseiről 

Tájékoztatás a Társaságot érintő 
fúziós lépésekről az alábbiak szerint: 
I. Takarékbank Zrt. alaptőkéjének 
felemelése; 
II. a Társaság mint vevő és az MTB 
Zrt. mint eladó közötti, Takarékbank 
Zrt. részvények tárgyában kötött 
részvényadásvételi szerződés; 
III. a Társaság és a Magyar Posta 
Zrt. közötti, Takarékbank Zrt. 
részvények tárgyában létrejött 
részvényátruházási szerződés; 
IV. a Takarékbank Zrt. kilépése az 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K141887/2022 
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Integrációs Szervezetből; 
V. a Magyar Banholding Zrt. 
pénzügyi holding társaságként 
történő működésre jogosító 
engedéylének kérelemre történő 
MNB által visszavonása; 
VI. a fúzióval megvalósuló 
részesedésszerzések. 

2022.04.04 Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. 
befektetésében 
bekövetkezett 
változásról 

Tájékoztatás az MKB Consulting 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (cg.: 01-10-
140834; székhely: 1117 Budapest, 
Irinyi József utca 4-20. 3. em.) 
12,58 %-os közvetlen részesedést 
megtestesítő részvénycsomagjának 
Társaság általi megszerzéséről. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K143665/2022 

2022.04.05 Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. 
egyesüléssel 
megvalósuló 
részesedésszerzéséről 

Tájékoztatás a Budapest Bank Zrt. 
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 
193.; Cg.01-10-041037, a 
továbbiakban: „Budapest Bank”), 
valamint a Magyar Takarék 
Bankholding Zrt. (székhely: 1134 
Budapest, Kassák Lajos utca 18.; 
Cg.01-10-141497, a továbbiakban: 
„Takarék Bankholding”) MKB 
Bankba történő beolvadására, 
valamint a korábban közzétett 
tranzakciókra tekintettel közvetlen, 
illetve közvetett 10%-ot elérő vagy 
azt meghaladó 
részesedésszerzésekről a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 5. § (1) 84. pontjában 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K144113/2022 
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foglaltak szerinti, közvetett tulajdon, 
illetve közvetett befolyás 
számítására irányadó szabályok 
alapján. 

2022.04.05 Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. 
vezetőségében 
bekövetkezett 
változásról 

Tájékoztatás egyrészről Dr. Láng 
Géza Károly, Sárváry István, Szabó 
Levente László  és Egerszegi Ádám 
igazgatósági tagi megbízatásának 
2022. április 4. napján történt 
hatályosulásáról, valamint Dr. Vinnai 
Balázs igazgatósági tagi 
megbízatásának 2022. április 5. 
napján történt hatályosulásáról; 
másrészről Dr. Nagy Andor, Hornung 
Ágnes Anna, Dr. Bánkuti Erzsébet 
Beáta, Járai Zsigmond és Vaszily 
Miklós felügyelőbizottsági 
megbízatásának 2022. április 4. 
napján történt hatályosulásáról. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K146047/2022 

2022.04.08 Rendkívüli 
tájékoztatás 
felügyelőbizottsági tag 
tisztségének 
hatálybalépéséről 

Tájékoztatás Valkó Mihály 
felügyelőbizottsági tagi tisztségének 
2022. április 8. napján történt 
hatálybalépéséről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K152605/2022 

2022.04.22 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. március 31-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
jegyzőkönyve 

Az MKB Bank 2022. március 31-i 
rendkívüli közgyűlési 
jegyzőkönyvének közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K171139/2022 
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2022.04.22 Hirdetmény rendkívüli 
közgyűlés 
összehívásáról (2022. 
május 24.) 

A 2022. május 24. napjára 
összehívott rendkívüli közgyűlés 
napirendjét, a közgyűlésen való 
részvétel és a szavazati jog 
gyakorlásának feltételeit, a 
Közgyűlés megtartásának módját, a 
Közgyűlés határozatképességére, a 
megismételt közgyűlésre, valamint a 
közgyűlési előterjesztések és 
határozati javaslatok közzétételére 
vonatkozó információkat tartalmazó 
hirdetmény 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K172232/2022 

2022.04.26 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. április 26-i éves 
rendes közgyűlésének 
határozatai 

A Társaság 2022. április 26. napján 
megtartott éves rendes 
közgyűlésének a meghirdetett 
napirendi pontok vonatkozásában 
hozott határozatai, és annak 
mellékletei 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176809/2022 
 

2022.04.26 2021. évi Felelős 
Társaságirányítási 
Jelentés 

A Társaság 2021. évi Felelős 
Társaságirányítási Jelentése 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176781/2022 

2022.04.26 MKB Bank Nyrt. - Éves 
jelentés a 2021. 
december 31-vel zárult 
évről 

Az MKB Bank Nyrt. 2021. évre 
vonatkozó éves jelentése 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176640/2022 
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176653/2022 

2022.04.26 Budapest Bank Zrt. – 
éves pénzügyi 
kimutatás (2021. 

A Budapest Bank Zrt., mint jogelőd 
2021. évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált pénzügyi kimutatásai 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176766/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176772/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K176766/2022
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december 31.) – egyedi 
és konszolidált 

2022.04.27 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. május 24-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
dokumentumai 

Az MKB Bank Nyrt. 2022. május 24-i 
rendkívüli közgyűlésének 
dokumentumai benne az alábbi 
napirendi pontokhoz kapcsolódó 
részletes indoklás, és a közgyűlési 
határozati javaslatok: 
1.  A Magyar Takarék Bankholding 
Zrt. (mint jogelőd) 2021. évre 
vonatkozó, az EU által elfogadott 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok szerint készült egyedi 
éves beszámoló elfogadása 
1.1.  Az Igazgatóság jelentése a 
2021. évi üzleti tevékenységről  
1.2.  A Magyar Takarék Bankholding 
Zrt. 2021. évi beszámolójának 
elfogadása  
1.3.  A független könyvvizsgáló 
jelentése  
2.  A Magyar Takarék Bankholding 
Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztása a tevékenységet 
lezáró beszámoló 
könyvvizsgálatához, díjazásának 
megállapítása, a könyvvizsgálatért 
felelős személy kijelölésének 
jóváhagyása, valamint a 
könyvvizsgálóval kötendő szerződés 
feltételeinek meghatározása 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K179315/2022 
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2022.04.28 Nyilvánosságra 
hozatal az Európai 
Parlament és a Tanács 
575/2013/EU 
rendeletének 
követelményei alapján 
(2021. december 31.) 

A CRR alapján kötelezően 
nyilvánosságra hozandó információk 
közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K181145/2022 

2022.04.29 Záróközlemény az 
MKB D2022/1 Kötvény 
és az MKB D2022/2 
Kötvény törlesztéséről 

Tájékoztatás a Társaságnak az 
általa kibocsátott MKB D2022/1 
Kötvény (ISIN: HU0000359583) és 
az MKB D2022/2 Kötvény (ISIN: 
HU0000361126) kapcsán fennálló 
törlesztési kötelezettsége 2022. 
április 29. napján történő 
teljesítéséről. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K184359/2022 

2022.05.02 Szavazati jogok száma 
és az alaptőke 
nagysága az MKB 
Bank Nyrt.-nél 2022. 
április 30-án   

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról 
(311.319.983.000 Ft össznévérték) 
azzal, hogy a tőkeemeléshez 
kapcsolódó részvények 
lekeletkeztetése még folyamatban 
van, így az ezekhez kapcsolódó 
szavazati jogok még nem 
gyakorolhatók. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K186783/2022 

2022.05.04 Budapest Bank Zrt. - 
Nyilvánosságra 
hozatal az Európai 

A CRR alapján kötelezően 
nyilvánosságra hozandó információk 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K192331/2022 
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Dátum Cím Leírás Link 

Parlament és Tanács 
575/2013/EU 
rendeletének 
követelményei alapján 
(2021. december 31.) 

közzététele a Budapest Bank Zrt., 
mint jogelőd vonatkozásában 

2022.05.11 Rendkívüli 
tájékoztatás 
csoportmegállapító 
felügyeleti 
határozatról 

Tájékoztatás az MNB 2022. május 
10. napján kiadott H-EN-I-267/2022. 
számú határozatáról a 
bankcsoportra vonatkozó összevont 
alapú felügyelet tárgyában, és ezzel 
kapcsolatban arról, hogy az MKB 
Bank Nyrt. gyakorolja az MNB H-EN-
I-267/2022. számú határozatában 
megállapított bankcsoport (az 
összevont alapú felügyelet alatt álló 
és a prudenciális konszolidáció 
körébe bevont jogi személyek) feletti 
csoportirányító funkciókat 2022. 
április 29. napjától. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K202620/2022 

2022.05.12 Alapszabály A Társaság 2022. április 29. napján 
hatályba lépett Alapszabályának 
közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K206525/2022 

2022.05.23 Hirdetmény rendkívüli 
közgyűlés 
összehívásáról (2022. 
június 23.) 

A 2022. június 23. napjára 
összehívott rendkívüli közgyűlés 
napirendjét, a közgyűlésen való 
részvétel és a szavazati jog 
gyakorlásának feltételeit, a 
Közgyűlés megtartásának módját, a 
Közgyűlés határozatképességére, a 
megismételt közgyűlésre, valamint a 
közgyűlési előterjesztések és 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K221915/2022  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K221915/2022
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Dátum Cím Leírás Link 

határozati javaslatok közzétételére 
vonatkozó információkat tartalmazó 
hirdetmény 

2022.05.24 Éves rendes 
közgyűlés 
jegyzőkönyve (2022. 
április 26.) 

Az MKB Bank 2022. április 26-i éves 
rendes közgyűlése jegyzőkönyvének 
közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K222660/2022  

2022.05.24 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. május 24-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
határozatai 

A Társaság 2022. május 24.. napján 
megtartott rendkívüli közgyűlésének 
a meghirdetett napirendi pontok 
vonatkozásában hozott határozatai 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K223805/2022 

2022.05.25 Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. 
érdekeltségeit érintő 
egyesülésről 

Rendkívüli tájékoztatás az MKB-
Pannónia Alapkezelő Zrt. és a 
Budapest Alapkezelő Zrt. 
egyesülését elhatározó döntésekről.  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K225585/2022 

2022.05.26 Tájékoztató a 2022. 
első negyedéves 
eredményről 
(Gyorsjelentés) és 
Befektetői prezentáció 
(2022. I. negyedév) 

Az MKB Csoport 2022. I. negyedévi 
pénzügyi teljesítményét bemutató 
szöveges gyorsjelentés és az annak 
részét képező befektetői prezentáció 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K225928/2022 

2022.05.26 Rendkívüli 
tájékoztatás 
hitelportfólió 
megvásárlására 
vonatkozó kötelező 

Rendkívüli tájékoztatás a Sberbank 
Magyarország Zrt. „v.a.” mintegy 330 
Mrd forint kitettségű 
hitelportfóliójának átruházására 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K226979/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K222660/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K225585/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K225928/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K226979/2022
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Dátum Cím Leírás Link 

érvényű ajánlatról és 
szerződéskötésről 

szóló pályázat eredményéről és 
megállapodás megkötéséről 

2022.05.30 Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. 
leányvállalatait érintő 
egyesülésről 

Rendkívüli tájékoztatás az MKB 
Bank leányvállalatai, az Euro-Immat 
Kft. és az MKB Digital Zrt. 
Takarékinfo Zrt-be történő 
beolvadásával megvalósuló 
egyesülést elhatározó döntésekről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K231424/2022 

2022.06.01 Szavazati jogok száma 
az MKB Bank Nyrt.-nél 
2022. május 31-én 

Tájékoztatás a Társaság 
részvényeihez kapcsolódó szavazati 
jogok számáról (100 millió db „A” 
sorozatú törzsrészvény, 
részvényenként 1 szavazati joggal) 
és az alaptőke nagyságáról 
(311.319.983.000 Ft össznévérték) 
azzal, hogy a tőkeemeléshez 
kapcsolódó részvények 
lekeletkeztetése még folyamatban 
van, így az ezekhez kapcsolódó 
szavazati jogok még nem 
gyakorolhatók. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K234844/2022 

2022.06.01 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. június 23-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
dokumentumai I-III. 

Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i 
rendkívüli közgyűlésének 
dokumentumai benne az alábbi 
napirendi pontokhoz kapcsolódó 
részletes indoklás, és a közgyűlési 
határozati javaslatok: 
1.1. Az MKB Bank Nyrt. vezetése 
által készített 2022. március 31-i 
fordulónapra vonatkozó közbenső 
mérlegének elfogadása, a 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K236318/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K236322/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K236323/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K234844/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K236318/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K236322/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K236323/2022
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Dátum Cím Leírás Link 

könyvvizsgáló jelentése a 
Társaság 2022. március 31-i, 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok („IFRS”) szerinti 
közbenső mérlegéről 

1.2. A Budapest Bank Zrt. vezetése 
által készített 2022. január 1-től 
2022. március 31-ig tartó üzleti 
évre vonatkozó tevékenységet 
lezáró egyedi Üzleti Jelentés és 
Beszámoló elfogadása, döntés az 
adózott eredmény 
felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
jelentése a Társaság 2022. 
március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok („IFRS”) 
szerinti (egyedi) pénzügyi 
kimutatásairól 

1.3. A Magyar Takarék 
Bankholding Zrt. vezetése által 
készített 2022. január 1-től 2022 
március 31-ig tartó üzleti évre 
vonatkozó tevékenységet lezáró 
egyedi Üzleti Jelentés és 
Beszámoló elfogadása, döntés az 
adózott eredmény 
felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
jelentése a Társaság 2022. 
március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok („IFRS”) 
szerinti (egyedi) pénzügyi 
kimutatásairól 
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Dátum Cím Leírás Link 

2.1. Az MKB Bank Nyrt. 2022. 
március 31. napjára vonatkozóan 
elkészített, mint Átvevő Társaság 
(záró) vagyonmérlegének és 
vagyonleltárának elfogadása 

2.2. A Budapest Bank Zrt. 2022. 
március 31. napjára vonatkozóan 
elkészített, mint beolvadó 
Társaság (záró) 
vagyonmérlegének és 
vagyonleltárának elfogadása 

2.3. A Magyar Takarék 
Bankholding Zrt. 2022. március 31. 
napjára vonatkozóan elkészített, 
mint a beolvadó Társaság (záró) 
vagyonmérlege és 
vagyonleltárának elfogadása 

2.4. Az MKB Bank Nyrt. 2022. 
március 31. napjára vonatkozóan 
elkészített, mint jogutód Társaság 
(nyitó) vagyonmérlegének és 
vagyonleltárának elfogadása 

2.5. A fenti vagyonmérlegek és 
vagyonleltárakhoz készített H K 
Adócontroll Könyvelő és 
Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói 
jelentés elfogadása 

3. Felmentvény a Magyar Takarék 
Bankholding Zrt. (mint jogelőd) 
Igazgatósága és a 
Felügyelőbizottsága tagjai részére 
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Dátum Cím Leírás Link 

2022.06.07 Rendkívüli 
tájékoztatás 
felügyelőbizottsági tag 
lemondásáról 

Rendkívüli tájékoztatás Valkó Mihály 
felügyelőbizottsági tag 2022. 06. 02. 
napjával történő lemondásáról 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K242809/2022 

2022.06.10 Rendkívüli 
tájékoztatás: Szavazati 
jogok száma és az 
alaptőke nagysága az 
MKB Bank Nyrt-nél 

Rendkívüli tájékoztatás az 
egyesüléssel összefüggő 
tőkeemelés kapcsán kibocsátott 
részvények lekeletkeztetéséről, és 
ehhez kapcsolódóan az új 
részvényekhez fűződő szavazati 
jogok gyakorolhatóságáról  

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K248876/2022 

2022.06.10 Rendkívüli 
tájékoztatás közvetlen 
befolyás változásáról 

Rendkívüli tájékoztatás a Magyar 
Bankholding Zrt. befolyásoló 
részesedésének 97,19%-ről 99,1%-
ra történő emelkedéséről 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K249009/2022 

2022.06.14 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. május 24-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
jegyzőkönyve 

Az MKB Bank 2022. május 24-i 
rendkívüli közgyűlése 
jegyzőkönyvének közzététele 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K252537/2022 

2022.06.14 Rendkívüli 
tájékoztatás 
felügyelőbizottsági tag 
lemondásáról 

Rendkívüli tájékoztatás Hornung 
Ágnes Anna felügyelőbizottsági tag 
2022. 06. 23. napjával történő 
lemondásáról 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K253000/2022 

2022.06.14 Rendkívüli 
tájékoztatás az MKB 
Bank Nyrt. új 
befektetéséről 

Rendkívüli tájékoztatás a Magyar 
Strat-Alfa Befektetési Zrt. részvényei 
50%-ának megvásárlásáról 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K253822/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K248876/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K249009/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K253000/2022
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Dátum Cím Leírás Link 

2022.06.15 Rendkívüli 
tájékoztatás közvetett 
befolyás változásáról 

Rendkívüli tájékoztatás az OPUS 
Global Befektetési Alapkezelő Zrt. és 
Mészáros Lőrinc közvetett 
befolyásának 44,97%-ról 45,85%-ra 
történő, valamint a Corvinus Zrt. és a 
Magyar Állam közvetett 
befolyásának 29,50%-ról 30,07%-ra 
történő emelkedéséről. 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K255666/2022 

2022.06.23 Az MKB Bank Nyrt. 
2022. június 23-i 
rendkívüli 
közgyűlésének 
határozatai 

A Társaság 2022. június 23. napján 
megtartott rendkívüli közgyűlésének 
a meghirdetett napirendi pontok 
vonatkozásában hozott határozatai 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K267826/2022 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K267826/2022
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 2. sz. Melléklet – A Kibocsátó vállalatirányítása a Beolvadást követően 

 1. Rész – A Kibocsátó igazgatósága a Beolvadást követően (2022. április 1. napján) 

MKB Bank Nyrt. - IGAZGATÓSÁG 

Igazgatóság Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége 
Elérhetőség 

dr. Barna Zsolt 

elnök-vezérigazgató, 
az Igazgatóság 
elnöke és belső 

tagja 

2021.01.01 2025.12.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

dr. Piller Zsuzsa 
az Igazgatóság 

külső tagja 
2021.09.23. 2022.04.03. 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Dr. Gombai 
Gabriella 

az Igazgatóság 
külső tagja 

2020.06.09. 2022.04.03. 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Valkó Mihály 
az Igazgatóság 

külső tagja 
2020.05.22. 2022.04.03. 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Ginzer Ildikó 

az Igazgatóság 
belső tagja, 

vezérigazgató-
helyettes 

2021.09.13. 2022.04.03. 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Takács Marcell 
Tamás 

az Igazgatóság 
külső tagja 

2020.07.30 2025.07.29 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

A fent bemutatott igazgatósági tagok vonatkozásában a Kibocsátó rendelkezésére álló információk alapján a 
Beolvadást követően nem állt fenn olyan összeférhetetlenség, amely a Kibocsátó nevében ellátott feladataik, 
illetve magánérdekeik vagy egyéb feladataik között merülhetett volna fel. 

A fent bemutatott igazgatósági tagoknak a Kibocsátó rendelkezésére álló információk alapján nincs a 
tulajdonában a Kibocsátó által kibocsátott részvény, így nem is kötöttek olyan megállapodásokat, amelyek e 
személyek számára egy ideig korlátoznák a Kibocsátóban fennálló részvényeik elidegenítését. 
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 2. Rész – A Kibocsátó felügyelőbizottsága a Beolvadást követően (2022. április 1. napján) 

MKB Bank Nyrt. - FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

Felügyelő-
bizottság 

Funkció 
Jogviszony 

kezdete 
Jogviszony 

vége 
Elérhetőség 

Hornung Ágnes 
Anna 

a Felügyelőbizottság 
külső tagja és elnöke 

2019.02.28. 2022.04.03. 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

dr. Ipacs László 
a Felügyelőbizottság 

külső tagja, az 
auditbizottság tagja 

2019.02.25. 2022.04.03. 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Feodor Rita 
a Felügyelőbizottság 

külső tagja, az 
auditbizottság tagja 

2018.09.19 2022.04.03. 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Oszlányi Törtel 
András 

a Felügyelőbizottság 
külső tagja, az 

auditbizottság tagja 
2019.02.25. 2022.04.03. 

1056 Budapest, Váci u. 38.; 
info@mkb.hu 

Dobi Kitti 

vezérigazgató-
helyettes, a 

Felügyelőbizottság 
munkavállalói képviselő 

belső tagja 

2021.07.25 2026.07.24 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Nyemcsok János 

vezető tanácsadó, a 
Felügyelőbizottság 

munkavállalói képviselő 
belső tagja 

2021.05.18 2026.03.31 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

Bechtold Balázs 

csoportvezető, a 
Felügyelőbizottság 

munkavállalói képviselő 
belső tagja 

2021.07.07 2026.07.06 
1056 Budapest, Váci u. 38.; 

info@mkb.hu 

A fent bemutatott felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában a Kibocsátó rendelkezésére álló információk 
alapján a Beolvadást követően nem állt fenn olyan összeférhetetlenség, amely a Kibocsátó nevében ellátott 
feladataik, illetve magánérdekeik vagy egyéb feladataik között merülhetett volna fel. 

A fent bemutatott felügyelőbizottsági tagoknak a Kibocsátó rendelkezésére álló információk alapján nincs a 
tulajdonában a Kibocsátó által kibocsátott részvény, így nem is kötöttek olyan megállapodásokat, amelyek e 
személyek számára egy ideig korlátoznák a Kibocsátóban fennálló részvényeik elidegenítését. 
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 3. sz. Melléklet – A proforma kimutatásokra vonatkozó független 
könyvvizsgálói jelentés 
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 4. sz. Melléklet – Cégértékelési Jelentés 
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 5. sz. Melléklet – Az Egyesülő Társaságok vonatkozásában elkészített 
egyedi, végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, valamint az azokhoz 

kapcsolódó független könyvvizsgáló által készített jelentés 





















































































































H di ő K 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.
Tel: --36 30 938 4847mg Fax: 136 76 459 000

e-mail: hegedus(dhkaudit.hu
www.hkaudit.hu

j
HK ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Ztrt.,

a

Magyar Takarék Bankholding Zrt.
az

MKB Bank Nyrt.-be
történő egyesülési (beolvadási)

végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár

könyvvizsgálói hitelesítéséről

2022. június 01.

Dr. Hegedűs Mihály Dr. Hegedűs Mihály
ITK ADOCONTROLL Kft. bejegyzett könyvvizsgáló
6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10. kamarai tagsági szám:006219
kamarai nyilvántartási szám: 002125



A./

B./

TARTALOMJEGYZÉK

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

MELLÉKLETEK

. a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. végleges vagyonmérlege
és végleges vagyonleltára az egyesülés (beolvadás) előtt 2022. március 31.
fordulónapra,

. a Magyar Takarék Bankholding Zrt. végleges vagyonmérlege és végleges
vagyonleltára az egyesülés (beolvadás) előtt 2022. március 31. fotdulónap-
ra,

. az MKB Bank Nyrt. végleges vagyonmétlege és végleges vagyonleltára az
egyesülés (beolvadás) előtt 2022. március 31. fordulónapra,

az MKB Bank Nytt. végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára az
egyesülés (beolvadás) után 2022. március 31. fotdulónapra,
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A Magyar Takarék Bankholding Zrt.,
BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Ztrt.,

illetve
az MKB Bank Nyrt.

tulajdonosainak és részvényeseinek!
Vélemény

Elvégeztük az alább megnevezett gazdasági társaságok (továbbiakban , Egyesülő tár-

saságok") átalakulásával (egyesülésével) összefüggésben a 2022. március 31-i fordu-

lónapra elkészített átalakulási végleges vagyonmérlegek és végleges vagyonleltá-
rok könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

1 az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyatotszág;

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegy-

zékszámon), mint az egyesülés után változatlan formában továbbműködő át-
vevő társaság (átvevő társaság"), az egyesülés (beolvadás) az egyesülés (beol-

vadás) előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegét és végleges va-

gyonleltárát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.802.216

M Ft,a jegyzett tőke értéke 100.000 M Ft,a saját tőke értéke 248.838 M Ft.

a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvény-
társaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarotszág; nyilvántartja
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszámon),
mint az átalakuló-beolvadó, mint az egyesülés során az átvevő társaságba tör-

ténő beolvadás után megszűnő társaság az egyesülés (beolvadás) előtti állapot-

ra vonatkozó végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, amelyben az

eszközök és fortások egyező végösszege 2.537.677 M Ft,a jegyzett tőke érté-

ke 19.396 M Ft,a saját tőke értéke 179.666 M Ft.

a Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarotszág; nyilvántartja
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszámon),
mint az átalakuló-beolvadó, mint az egyesülés során az átvevő társaságba tör-

ténő beolvadás után megszűnő társaság az egyesülés (beolvadás) előtti állapot-

ra vonatkozó végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, amelyben az

eszközök és fortások egyező végösszege 102.162 M Ft, a jegyzett tőke értéke

30.220 M Ft,a saját tőke értéke 102.151 M Ft.
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4. az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország;

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegy-

zékszámon), mintaz egyesülés után változatlan formában tovább működő át-
vevő társaság (, átvevő társaság"), az egyesülés (beolvadás) az egyesülés (beol-

vadás), a különbözeti, valamint a saját tőke rendezés utáni állapotta vonatko-

zó összevont végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 6.446.224 M Ft, a jegyzett tőke ér-

téke 311.320 M Fta saját tőke értéke 715.719 M Ft.

Az egyesülésben tésztvevő tátsaságok a továbbiakban együtt:

,Egyesülő Társaságok".

Véleményünk szerint az MKB Bank Nyrt. , mint átvevő, beolvasztó társaság, a

BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., mint a beolvadó társaság, a Magyar
Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó

társaság, az MKB Bank Nyrt. , mint a beolvadás után változatlan fotmában tovább

működő jogutód társaság 2022. március 31-i fordulónapra elkészített mellékelt vég-

leges vagyonmérlegeit és végleges vagyonleltárait minden lényeges szempontból a

Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

,számviteli törvény") 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították
ÖSSZE:

A véleményalapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standatdokkal összhangban és a

könyvvizsgálatta vonatkozó — Magyatországon hatályos — törvények és egyéb

jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk

bővebb leírását jelentésünk ,.4A könyvvizsgáló végleges vagyonmérleg könyvwizygálatáért való

Jelelőssége" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Egyesülő Társaságoktól a vonatkozó, Magyatországon hatályos

jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara ,A könyvvizsgálói hivatás

magatartási (etikai) szabályaitól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint

az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok

Testülete által kiadott , Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben)

foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai

előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszetzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és

megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
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Egyéb kérdések- a felhasználás korlátozása

Ez a független könyvvizsgálói jelentés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesü-

léséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: , átalakulási

törvény) 4. § (6) bekezdésére tekintettel, valamint a számviteli törvény 136. § (9) be-
kezdése alapján az egyesülésben résztvevő társaságok tulajdonosai részére készült, és a

jelentésünk az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célta nem használható
fel!

Egyéb információk: Az egyesülési (beolvadási) terv

Az egyéb információk, az Egyesülő Társaságok végleges vagyonmérlegei és az azokat

alátámasztó végleges vagyonleltárok kivételével az átalakulási törvény 3. §-ában meg-
határozott átalakulásai (egyesülési) tervet foglalják magukban.
A független könyvvizsgálói jelentésünk ,,Vélemény? szakaszában a végleges vagyon-
mérlegekre adott könyvvizsgálói véleményünk nem vonatkozik az átalakulási (egyesü-

lési) tervre. A vezetés felelős az átalakulási (egyesülési) tervnek a Polgári Tötrvény-

könyvről szóló 2023. évi V. törvény és az átalakulási törvény vonatkozó előírásaival

összhangban történő elkészítéséért.

A végleges vagyonmérlegek általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi

felelősségünk az átalakulási (egyesülési) terv átolvasása és ennek során annak mérlege-
lése, hogy az átalakulási (egyesülési) terv lényegesen ellentmond-e a végleges vagyon-
mérlegeknek vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy

tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján

arra a következtetésre jutunk, hogy az átalakulási (egyesülési) terv lényeges hibás állí-

tást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a

tekintetben nincs jelentenivalónk.

Az MKB Bank Nyrt. beolvadását megelőző, a 2022. március 31-i fordulónapra vo-
natkozó az EU IFRS-ek szerint összeállított közbenső mérlegéről a Deloitte Kft.

2022. június 01-én minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.
A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. beolvadását megelőző, a 2022.

március 31-i fordulónapra vonatkozó az EU IFRS-ek szerint elkészített egyedi pénz-
ügyi kimutatásai, melyte aKPMG Hungária Kft. 2022. június 01-én figyelemfelhívó

jelentést bocsátott ki a beolvadás miatt.
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A Magyat Takarék Bankholding Zrt. beolvadását megelőző, a 2022. március 31-i

fordulónapra vonatkozó az EU IFRS-ek szetint összeállított tevékenységet lezáró

beszámolójáról a Deloitte Kft. 2022. június 01-én figyelemfelhívó jelentést bocsátott
ki a beolvadás miatt.

A vezetés felelőssége a végleges vagyonmérlegekért és végleges vagyonlel-
tárokért
A vezetés felelős a végleges vagyonmérlegeknek a számviteli törvény 136-141. §-

okban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kont-

rollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csa-
lásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes végleges vagyonmérlegek
elkészítése.

A végleges vagyonmétlegek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a

jogutód társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hoz-

za a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vál-

lalkozás folytatásának elvén alapuló végleges vagyonmérlegek összeállításáért. A veze-
tésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvé-

nyesülését eltérő tendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység foly-

tatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az irányításuk alatt lévő társaság pénz-
ügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége a végleges vagyonmérlegek és végleges va-
gyonleltárok könyvvizsgálatáért

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végleges

vagyonmérlegeket a számviteli törvény 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel

összhangban állították össze és a végleges vagyonmérlegek egésze nem tartalmaz akár

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő

bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti

Könyvvizsgálati Standatdokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az

egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy

hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek ön-

magukban vagyegyüttesen befolyásolhatják a felhasználók adott végleges vagyonmér-
legek alapján meghozott gazdasági döntéseit.

6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10.
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A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során

szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

Azonosítjuk és felmérjük a végleges vagyonmérlegek akár csalásból, akár hibá-

ból eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az

ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint ele-

gendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk meg-
alapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a koc-

kázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat össze-

játszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső

kontroll felülírását,

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak

érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az

adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső

kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk,
Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a ve-

zetés által készített számviteli becslések észszerűségét,
Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalko-

zás folytatásának elvén alapuló végleges vagyonmérlegek összeállítása. A vállal-

kozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatainkat a jogutód

társaságra vonatkozóan végeztük elés az átalakulás tervezett napjáig terjesztet-
tük ki. Amennyibenazt a következtetést vonjuk le, hogy a vezetés részéről nem

helytálló a végleges vagyonmérlegek elkészítése során a vállalkozás folytatása el-

vének alkalmazása, abban az esetben ellenvéleményt kell kibocsátanunk. Követ-

keztetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszetzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Előre nem látható jövőbeli események

vagy feltételek következtében előfordulhat, hogy a jogutód tátsaság nem tudja a

vállalkozást folytatni,

Értékeljük a végleges vagyonmérlegek átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát,

valamint értékeljük azt is, hogy a végleges vagyonmétlegekben teljesül-e az alapul

szolgáló ügyleteknek és eseményeknek számviteli törvény 136-141. §-okban foglal-

tak szerinti bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett -

a könyvvizsgálat tervezett hatókötét, ütemezését és a könyvvizsgálat jelentős megál-

lapításait.
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Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az átalakulás 2022.március 31-i határnappal, az egyes tőkerendezések 2022.április 01

határnappal kerültek a cégbíróság által bejegyzésre.
Az összevont vagyonmérleg összegét megelőző különbözetek eszközök tendezésosz-

lopa számviteli politika egységesítése miatti módosításokat 4.169 M Ft összegben, a

Magyar Bankholding Zrt. által a jogutód MKB Bank Nyrt. részére az egyesülési szer-

ződés szerint teljesített tőkeemelést 185.000 M Ft-ot (melyből 75.603 M Ft jegyzett
tőke emelés, 109.397 M Ftázsió) tartalmazza.

A Magyar Takarék Bankholding Zrt. értékelése során figyelembe vett a 2013. évi

CXXXV. törvényben (,Törvény") foglalt kötelezettség teljesítéseként 185 milliárd Ft

pótlólagos hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra, míg a Törvény-
ben foglalt kötvénykibocsátásból befolyó összeg és a pótlólagos hozzájárulás össze-

gének különbözete a Törvényben foglaltak szerint a Törvényben meghatározott enti-

tás(ok) saját tőkéjének növelésére került felhasználásra.

A saját tőke rendezés oszlopban cégbíróságon 2022.04.01-re történt tőkeemelés be-

jegyzése 86.101 M Ft. értékben kerül kimutatásra, amellyel az Átvevő Tátsaság alap-

tőkéje kerül felemelésre a tőketartalék egyidejű csökkenése mellett.
Az Egyesülő Társaságok vezetésének felelőssége, hogy az egyesülési (beolvadási)

szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készítsenek, amelyben a jogi
és a gazdasági szempontok ismettetésével megindokolják a beolvadás szükségességét,
valamint meghatározzák a részvények cserearányát, továbbá ismertessék az

értékelésnél esetlegesen felmerülő különös nehézségeket.
A mi felelősségünk az átalakulási törvény 24. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakkal
kapcsolatban jelentés tétele.

A cserearányok meghatározása a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt, a Magyar
Takarék Bankholding Zrt. és az Átvevő Társaság egyesülésben résztvevő részesedése-
inek értékbecslésén alapul.

Az átalakulási törvény 24. § (4) bekezdése szerint megvizsgáltuk, hogy a részvények
cserearányát milyen módszerekkel határozták meg, a módszerek megfelelőségét, va-
lamint, hogy e módszerek külön-külön milyen értéket eredményeztek, és a csereatány
megfelelőségét.
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Az Ernst g Young Tanácsadó Kft. által elvégzett értékelés fordulónapja 2021. au-

gusztus 31-e. Az Egyesülő Tátsaságok értékelésére a diszkontált cash flows (DCF")
módszetek közé tartozó diszkontált osztalék modellt ( DDM") alkalmazták. A DDM

modell úgy határozza meg egy tátsaság saját tőkéjének piaci értékét, hogy a társaság
által a jövőben a tulajdonosok számára kifizethető maximális osztalékokat diszkontál-

ja.

A tulajdonosok számára maximálisan kifizethető osztalék mértéke a tőkekövetelményt
meghaladó szavatoló tőke értékeként került megbecslésre (figyelembe véve az elsőd-

leges szavatoló tőkére vonatkozó, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék általi

korlátot is).
A részvények cserearányai olyan módon kerültek meghatározásra, hogy az egyesülés

(beolvadás) eredményeképp az Egyesülő Társaságok részvényeseinek az Átvevő Tár-

saság vonatkozásában meghatározásra kerülő alaptőke-részesedése arányosan tükröz-

ze az Egyesülő Társaságok független cégértékelés alapján megállapított teljes cégérté-
keit. Ennek megfelelően az Átvevő Társaság alaptőkéjének és cégértékének egymás-
hoz viszonyított atánya megegyezik az egyesülés (beolvadás) etedményeképp az Át-

vevő Társaság vonatkozásában meghatározásra kerülő alaptőke és kialakuló , egye-
sült" cégérték egymáshoz viszonyított arányával. Az egyesülés (beolvadás) eredmé-

nyeképp kibocsátandó részvények névértéke és darabszáma szintén a cégértékek ará-

nyának megfelelően került meghatározásra tekintettel arra, hogy a Független Értékelő

az Magyar Takarék Bankholding Zrt. cégértékének megállapítása során számításba

vette a 2013. évi CXXXV. törvényben meghatározott az Integrációs Szervezet hitelin-
tézet tagjai vagy a velük együtt összevont alapú felügyeletalatt álló további hitelinté-
zetek saját tőkéjének növelésére vonatkozó — többek között az Egyesülési Szerződés
9. pont szerint teljesítésre kerülő — kötelezettség teljesítését is. Mindazonáltal az Ma-

gyar Takarék Bankholding Zrt. cserearányának meghatározása során az Átalakulási

Törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjára, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-

vény 139. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével került sor — azaz

az Egyesülési Szetződés. 9. pontban meghatározott pótlólagos vagyoni hozzájárulás
az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) végleges vagyonmérlegében került feltüntetésre.

Az egyesülő társaságok a szakértő véleményben rögzítettek és egyéb szempontok
alapján a cserearányokat az egyesülési szerződésben rögzítették.
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a) az MKB Bank Nyrt. 100.000.000 db 1.000, - Ft, azaz 100.000.000.000

forint névértékű törzsrészvény 1/1 részarányban,
b) a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. 19.395.945 db 1000,- Ft,

azaz

—
19.396.000.000 forint névértékű  törzsrészvénye  4,88181277

csetearányban, azaz 94.687.372 darab, 1.000, - Ft/db névértékű,
94.687.372.000 forint értékű törzsrészvénye kerül beszámításra,

c) a Magyar Takarék Bankholding Zrt. 2.000.000 db 1.000, - Ft ./db
30.220.000.000—forint névértékű (2.000.000  E--28.220.000 E)

törzsrészvény 1,35770457 cserearányban, azaz 41.029.832 db 1.000, -

Ft/db névértékű 41.029.832.448 forint törzstészvénye kerül beszámításra.

d) az MKB Bank Nyrt. új részvénytőkéje a cseréket követően
311.319.983.000 Ft ezer forintra kerekítve, míg az átalakulási mérlegben
311.320 M Ftértékben kerül megjelenítésre

A cégétrtékek százmillió Ft-ra történő kerekítés, a cserearány nyolc tizedesjegyre tör-
ténő kerekítés, az Átvevő Társaság (jogutód) alaptőkéje pedig az ezer Ft-ra történő
kerekítés matematikai szabályai alapján került meghatározásra.

Véleményünk szerint a részvények csetearányát a tészvénytársaság megfelelően álla-

pította meg, a választott módszer tükrözi a tényleges értékviszonyokat. A cserearány
számítás során ellenőrzése során figyelembe vettük az Ernst g Young Tanácsadó
Kft. által elvégzett az Egyesülő Társaságok 2021.augusztus 31-i. fordulónapjára törté-
nő értékelését, amely során az MKB bank 10090-os saját tőkéje becsült likvidációs

értéke 216,5 Mtd Ft, a 28199 -os kisebbségi részesedés becsült likvidációs értéke 6,09
Mtd Ft- volt.

Az átalakulási törvény 24. § (5) bekezdése szerint megvizsgáltuk az egyesülési (beol-
vadási) szerződésben és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak
megalapozottságát, valamint azt, hogy a beolvadás veszélyezteti-e e tészvénytársasá-
gokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését.

Az egyesülési (beolvadási) szerződésben és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámo-

lójában foglaltakat megalapozottnak tartjuk.
Álláspontunk szerint a beolvadás nem veszélyezteti a beolvadásban érintett egyesülő
tátsaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését.
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Megismételjük azon korábbi kijelentésünket, amely szerint jelentésünk kizárólag a

társaságok tulajdonosainak (tészvényeseinek) tájékoztatása, valamint az átalakulási

folyamatok közzétételeinek folyamatához készült, az más célból vagy más által nem
használható fel.
A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálati megbízásért
felelős partner a jelen független könyvvizsgálói jelentés aláírója.

Budapest, 2022. június 01.
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