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KIEGÉSZÍTÉS 
 
 
I.  2011. évi féléves jelentés 
 
Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Zrt. a Tőkepiaci Törvény 54. §-a alapján közzétette 
2011. évi féléves jelentését, az Alaptájékoztatók kiegészítésre kerülnek a féléves jelentés 
adataival.  
 
Az Alaptájékoztatók IV.13. Hivatkozással beépített dokumentumok című pontja az alábbi 
szöveggel egészül ki: 
 
”6.  MKB Bank Zrt. 2011. évi Féléves Jelentése” 
 
Az információ hivatkozással kerül az Alaptájékoztatókba beépítésre és az MKB Bank Zrt. 
honlapján (www.mkb.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu és www.bet.hu oldalakon 
tekinthető meg. 
 
 
II.  Felügyelő Bizottsági tagok 
 
Tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjai sorában bekövetkezett személyi változásra az 
Alaptájékoztatók IV.9. Igazgatási, irányító és felügyelő szervek, alkalmazottak című 
pontjának IV.9.2. Felügyelő Bizottság című alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 
„IV.9.2. Felügyelő Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Bank ügyvezetését. Ennek keretében ellenőrzi Bank éves és 
közbenső pénzügyi jelentéseit. Megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a társaság 
vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a kockázatkezelési politikájáról, a 
versenykörnyezetről, a stratégiai érdekeltségek teljesítményéről és kockázati pozícióiról, a 
pénzmosás elleni küzdelemről, a compliance és humánpolitikai tevékenységről készített 
rendszeres jelentéseit. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a közgyűlés napirendjén szereplő 
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság irányítja 
a Bank belső ellenőrzési szervezetét, amelynek keretében elfogadja a belső ellenőrzési 
szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, valamint megtárgyalja a belső ellenőrzés által 
készített negyedéves és egyéb jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések 
végrehajtását.  
 
A Bank Alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 37. §-a szerinti ügydöntő felügyelő bizottságként működik, amely alapján a 
hagyományos – fentebb összefoglalt - ellenőrzési feladatokon túl jóváhagyási jogkört 
gyakorol az Igazgatóság tagjai munkaszerződéseinek és jutalmazásával kapcsolatos 
kérdésekben, valamint dönt egyes, az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések 
jóváhagyásáról, valamint ellátja a Tőkepiaci Törvény 62. §-a szerinti audit bizottsági 
feladatokat is. A Bank Alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottság legalább három, 
legfeljebb kilenc tagból áll. 
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A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi személyek: 
 
Stephan Winkelmeier, a Felügyelő Bizottság elnöke 1967-ben született Regensburgban, 
német állampolgár. Regensburgban, a bajor DG Banknál végzett banki tanulmányokat, majd 
üzletviteli diplomát szerzett a Passaui Egyetemen. Szakmai pályafutását az UniCredit 
csoportnál kezdte. Dolgozott a bankcsoportnál vezető hitelelemzőként, az Európai Feltörekvő 
Piacok hitelezéséért felelős terület irányítójaként, 2000 és 2002 tanácsadóként, majd a 
lakossági, textil- és ruhaipari ágazatok vonatkozásában vezető kockázatkezelőként, illetve a 
restrukturálási, felszámolási és speciális hitel-portfolióért felelős terület vezetőjeként. 2008-
tól 2010-ig az UniCredit Bank Austria kockázati területének vezetője, vezetőségi tag. 2010. 
július 1-től a BayernLB Igazgatóságának tagja, valamint a restrukturálási egység vezetője. 
2010. október 1-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának. 
 
Gerd Häusler 1951-ben született Bantelnben, német állampolgár. A Frankfurti és Genfi 
Egyetemen végzett jogi, illetve közgazdasági tanulmányokat. Pályafutását a Deutsche 
Banknál kezdte, 1996-tól az igazgatótanács tagja, majd 1998-tól a Dresdner Kleinwort 
Benson elnöke Londonban. 2001-től felépítette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tőkepiaci 
részlegét Washingtonban. 2006-tól a Lazard befektetési bank alelnöke. 2008. október elsejétől 
az RHJ International pénzügyi befektető vállalat igazgatóságának tagja. Tagja a washingtoni 
székhelyű Harmincak Csoportjának, amely a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásával 
kapcsolatos tanulmányok sorát tette közzé.  2010. április 15-e óta a BayernLB 
Igazgatóságának elnöki posztját tölti be. 2010. május 3-a óta tagja az MKB Felügyelő 
Bizottságának, amelynek 2010. október 15-ig az elnöki posztját is betöltötte.  
 
Marcus Kramer 1963-ban született Essenben, német állampolgár. Essenben, a 
Commerzbanknál végzett banki tanulmányokat, majd üzletviteli diplomát szerzett a város 
egyetemén. Szakmai pályafutását a Berliner Banknál kezdte vállalati ügyfél-kapcsolattartó 
gyakornokként. 1992-től 1996-ig a Credit Suisse csoportnál dolgozott. 1996 és 2004 között a 
Deutsche Bank munkatársa, ahol kezdetben a pénzintézeti területen vezető hitelelemző, 
később a globális ipari területen a hitelezésért felelős vezető, majd főtanácsos, végül 
Németországért felelős hitelezési vezető. 2004-től 2008-ig a WestLB-nél a hitelkockázat-
kezelési terület vezetője ezt követően pedig 2 évig a Commerzbanknál a Mittelstandsbank 
kockázatkezelésért felelős vezető, majd igazgatósági tag. 2010. május 1-től a BayernLB 
Igazgatóságának tagja, valamint a bank kockázati területének irányítója. 2010. július 7-től 
tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának. 
 
Jochen Walther Bottermann Quedlinburgban születt 1943-ban, német állampolgár. 
Münchenben és Genfben folytatott jogi tanulmányokat, majd 1970-től ügyvédi irodánál 
helyezkedik el. 1973-tól a Bajorországi Pénzügyminisztériumnál dolgozik, ezt követően, 
1978-tól a Bayerische Landesbank Girozentrale pénzintézetnél dolgozik különböző vezető 
beosztásokban. 1996. január elsején nevezték ki a bank igazgatójának. 2000-től az Osztrák 
Posta-takarékszövetkezet elnökségi tagjaként, majd a pénzintézet elnök-vezérigazgatójaként 
dolgozott Ausztriában. 2005-ben a BAWAG P.S.K. Igazgatóságának tagjává nevezik ki, majd 
2009. január elsejétől a BAWAG P.S.K. Igazgatóságának tanácsadója lesz. 2001. április 25-
től 2008. június 19-ig az MKB Igazgatóságának tagja volt, 2009. március 27-én a Felügyelő 
Bizottság tagjává választják.  
 
Dr. Mészáros Tamás 1946-ban született Egerben, magyar állampolgár. 1970-ben a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari szakán diplomázott. 1971-ben egyetemi 
doktori, 1984-ben közgazdaságtudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. Több 
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külföldi továbbképzésen vett részt. Számos magyar, illetve angol nyelvű publikáció, 
tanulmány fűződik nevéhez, köztük 3 önálló könyv. Munkásságáért 1996-ban a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjével, majd 2006-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend 
Középkeresztjével tüntették ki. 2003-ban a Miskolci Egyetem, 2009-ben pedig a Babes-
Bolyai Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia 
Ipargazdasági Bizottságnak. 1998-ban, illetve 2002-től 2006-ig az ÁPV Rt. igazgatóságának 
elnöke, 1993-tól a MASPED Rt. Felügyelő Bizottságának elnöke, 2006-tól pedig tagja a 
Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának. 1995 és 2002 között az MKB Nyugdíjpénztár 
ellenőrző bizottságának elnöke. 1991-től oktat a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2004. január 
1. óta az egyetem rektora, valamint 2005-től a Vállalkozásfejlesztési Intézetének igazgatója. 
2009. július 1-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának. 
 
Nils Niermann Wertingenben, Németországban született 1969-ben. Az Augsburgi 
Egyetemen, valamint a Frankfurtban folytatott gazdasági tanulmányokat. Banki pályafutását 
1993-ban kezdte a Bayerische Landesbank értékpapír kereskedelmi és letétkezelési területén, 
majd a kockázatkezelési területen folytatta. 2001 és 2007 között a Kereskedelmi és 
Kontroling ellenőrzési osztály vezetője volt. Ezt követően a vállalati és ingatlankereskedelmi 
értékesítési és kereskedelmi szakterület vezetőjeként a Londoni és New York-i fiókok 
kereskedelmi felügyeletével, valamint a luxemburgi fiókok irányításával volt megbízva. 2009-
től a Vállalati és Piaci Üzleti terület vezetője, és jelenleg a csoport szintű IT irányításáért is 
felelős. 2010-ben választották meg a Bayerische Landesbank Igazgatóságának tagjává. 2011. 
július 29. óta tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának. 
 
Lőrincz Ibolya, a munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag 
1953-ban Budapesten született. Az MKB Banknál a klíring csoport munkatársaként kezdi 
pályafutását 1989-ben, majd bankkártya ügyfélszolgálati munkatárs. 1992-től a 
devizalevelezés csoportvezetője. 2000-től a Privát Ügyfélszolgálat, majd  a Call Center, 
telefonos ügyfélszolgálat csoportvezetője. 2006-tól főosztályvezető helyettes. 1998-tól 
szakszervezeti bizalmi, 2000-től Üzemi Tanácstag, 2003-tól az Üzemi Tanács Segélyezési 
Bizottság Elnöke. 2008. június 19-től tagja az MKB Bank Felügyelő Bizottságának. 
 
Dr. Buzáné dr. Bánhegyi Judit, a munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag 
1971-ben született, magyar állampolgár. 1995-ben a Miskolci Egyetem Állam és 
Jogtudományi Karán diplomázott. 1998-ban tette le jogi szakvizsgáját, és ugyanebben az 
évben szerzett szakközgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Tanulmányai 
mellett 1995 és 1996 között a Fővárosi Főügyészség munkatársa volt, majd 1997-től 2000-ig 
az OTP Banknál dolgozott. Ezt követően lépett be az MKB Bank Lakossági Hitelezési 
Főosztályához, később a Duna Plaza fiók Üzletágvezetőjévé, majd az Alagút utcai fiók 
Fiókvezetőjévé nevezték ki. Pályafutását fiókigazgatóként a Széna téri fiók irányításával 
folytatta, majd a Türr István utcai fiókhoz került, ahol jelenleg is fiókigazgatói beosztásban 
dolgozik. 2010. március 31. óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. 
 
Dr. Kotulyák Éva, a munkavállalók által delegált felügyelő bizottsági tag 
1954-ben született Budapesten, magyar állampolgár. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát 1979-ben. 1979 és 1982 között a 
Külkereskedelmi Minisztérium Jogi Főosztályán dolgozott. 1982 és 1989 között az Állami 
Gazdaságok Kereskedelmi Kft., majd a következő két évben egy mezőgazdasági 
külkereskedelmi kft. jogtanácsosaként tevékenykedik. 1992-től egyéni ügyvédként gazdasági 
jogi ügyekkel foglalkozott. Az MKB Banknál jogtanácsosi munkakörben 1997-től dolgozik, 
először a Nemzetközi és Pénzügyi Jogi Kapcsolatok területén, majd 2001-től a Compliance 
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szakterületen, 2003 óta pedig a Retail és Projektfinanszírozási Jogi szakterületen. 2007. 
március 26-tól az MKB Bank Felügyelő Bizottságának tagja.  
 
 
A Felügyelő Bizottság tagjainak üzleti címe: 1056 Budapest, Váci utca 38.” 
 
 
III. 
 
Bírósági és választottbírósági eljárások 
 
Tekintettel az Amerikai Egyesült Állomokban az "MKB Bayerische Landesbank" ellen a 
"Holocaust banki károsultjai" által indított perben történt fejleményekre az Alaptájékoztatók 
IV.10.4. Bírósági és választottbírósági eljárások pontjának helyébe a következő szöveg lép: 
 
 
”IV.10.4. Bírósági és választottbírósági eljárások 

 
Folyamatban lévő perek 
 
2011. augusztus 30-án az MKB Bank Zrt. részvételével folyó peres ügyek száma a külön 
bekezdésben ismertetésre kerülő két ügy kivételével mindösszesen 346, amelyből 273 ügy ún. 
megállapítási per, pénzkövetelés nélkül. A pénzkövetelésre irányuló 73 per közül, a lent 
ismertetésre kerülő két per, illetve a Bank ellen benyújtott, és első fokon nem jogerősen már 
elutasított, jelenleg másodfokú elbírálás szakaszában lévő végrehajtás megszüntetése iránti 
per kivételével egyik per értéke sem éri el az MKB Bank Zrt. alaptőkéjének 10 százalékát. A 
külön bekezdésben ismertetésre kerülő ügyeken kívül az MKB Bank Zrt. által indított és 
folyamatban lévő 42 per összesített értéke 5.238.903.599,- forint. Az MKB Bank Zrt. ellen 
indított és folyamatban lévő perek összesített értéke 8.719.107.778,- forint. 
 
A „Holocaust banki károsultjai” felperesi csoport az Amerikai Egyesült Államok Illinois 
Államának bírósága előtt indított pert több európai, illetve magyarországi hitelintézet, köztük 
az „MKB Bayerische Landesbank” ellen, „népirtásban való részvétel, a nemzetközi jog 
megsértésével történt gazdagodás”címén 2 milliárd USA-dollár és ennek 1944-től esedékes 
büntető kamatai egyetemleges megfizetését követelve az alperesektől. A perben az előzetes 
eljárás során az amerikai bíróság (US District Court, Northern District of Illinois) 
megállapította hatáskörét, amely ellen az alperesek, így az MKB Bank Zrt. is fellebbezést 
nyújtott be, amelynek elbírálása folyamatban van. Az eljárás eredménye – amely nem 
jelezhető előre - az MKB Bank Zrt. jelenleg rendelkezésére álló információi szerint nem lesz 
lényeges kihatással a Bank üzleti, illetve pénzügyi helyzetére. 
  
Az Erste Bank Hungary Zrt. és az MKB Bank Zrt. a Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság előtt folyó eljárásban tisztázzák azokat a vitás kérdéseket, amelyek egy 
közösen nyújtott hitelügylet kapcsán keletkeztek. A két bank között létrejött szerződésre 
hivatkozva az MKB Bank Zrt 10,9 milliárd forint összegű refinanszírozási igényt támaszt az 
Erste Bank Hungary Zrt-vel szemben.” 
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F E L E L ~ S S E G V ~ L A L Q  NYILATKOZAT 

Az MKB Bank Zrt. (sz4khelye: 1056 Budapest VAci u. 38.) alulimtt dgjegyzksi joggal 
felruhhtt, a jelen felelbssCgv~llal6 nyilatkozat MKB Bank Zrt. nevkben t t i rho ckgszerll 
al8irMra fehkhazott kkpviset6i kijelentjw hogy az Alapthj Bkoztat6k jelen 3. sz. 
kieg8szitksGt (a tovfibbiakbm: Kiegbzitds) az MKB Bank Zrt. sajht maga kkdtette, Bs 
mindcn, j ogszabiilyon alapul6 feleltisskget saj at maga vdlal. 

Az MKB Bank Zrt . feleldssegvdlalAsa alapj An kij elentjdc, hogy 

1. a Kiegkszit6s a val6signak megklel6 adatokat 6s hllithsokat hrhhazzh illetve nern 
hallgat el olyan tknyeket ks informki6kat, amelyek a Klitvhyek vagy a Kibocsatb 
helyzetbnek megitklkse szempontj 8b61 jelentiiskggel birnak. 

2. a KiegBszlt4sben szerepl6 informiciok megfelelnek a tknyeknek, 4s nern meiliiaik amn 
k6riilmhyek bemutat&& amelyek befolyAsolnak az info&ibkb61 levonhat6 fontos 
k6vetkeztetkseket. 

Az MU3 Bade Zrt. felelosstgvMlaka alapjh tudomhsul vessziik, hogy 

3. a Kiegkzitks teljes egkknek tarhhA&t, valamint az &Bkpapir tulajdonoshk a 
Kiegeszitks fklrevezet6 tartaldval ks az informhi6 elhallgathshval okozott khr rnegt4ritkskk-t 
az MKB Bank Zrt. mint Kibw&& teljes vagyonival, korlhtlanul felel. 

4. az MKB Bank Zrt-t az Alapthjkkoztatbk, illetve kiegeszitett AlqtAjkkoztatok alapjh 
k6szUlt hirdetrnkny kiizzktbtelM1 d t o t t  tit Stvig terheli az Alapdjbkoztaihk illetve a 
Kiegkszittk tartalmAkrt vd6 fele16sskg, amely hdnyesen nem z m t 6  ki 6s nem 
korlhtozhat6. 

Budapest, 20 1 1. szeptember 8. 

MKB Bank 2%. 

Bereczki Zsuzsanna 
tigyezeto igazgat6 


