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KIEGÉSZÍTÉS 
 
 
I.  
 
2012. évi féléves jelentés 
 
Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Zrt. a Tıkepiaci Törvény 54. §-a alapján közzétette 
2012. évi féléves jelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre kerül a féléves jelentés adataival. 
 
Az Alaptájékoztató IV. 13. Hivatkozással beépített dokumentumok címő pontja az alábbi 
szöveggel egészül ki: 
 
„6. MKB Bank Zrt. 2012. évi Féléves Jelentése”   
 
Az információ hivatkozással kerül az Alaptájékoztatóba beépítésre és az MKB Bank Zrt. 
honlapján (www.mkb.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu és www.bet.hu oldalakon 
tekinthetı meg. 
 
 
II.  
 
Igazgatósági tagok 
 
Tekintettel az Igazgatóság tagjai sorában bekövetkezett személyi változásokra, az 
Alaptájékoztató IV.9. „Igazgatási, irányító és felügyelı szervek, alkalmazottak” címő 
pontjának IV.9.1. „Igazgatóság” címő alpontjában a „Az Igazgatóság tagjai az alábbi 
személyek” címet követı felsorolás helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Az Igazgatóság tagjai az alábbi személyek: 

 
Dr. Simák Pál az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató 1973-ban született Budapesten, 
magyar állampolgár. Felsıfokú tanulmányait a Torontói Egyetemen végezte. 1995-ben, majd 
1999-2000-ben ismét a torontói Royal Bank of Canada munkatársa,  2000-ben csatlakozott a 
McKinsey & Company budapesti irodájához, melynek partnere 2007. év végéig. Dr. Simák 
Pál 2008. február 1-jétıl az MKB Bank vezérigazgató-helyettese, 2008. március 26-tól tagja a 
Bank Igazgatóságának, 2012. március 8. óta az Igazgatóság elnöke. 
 
Roland Heinz Michaud vezérigazgató-helyettes 1961-ben született Bad Hersfeldben, német 
állampolgár. Kölnben az Alkalmazott Tudományok Egyetemén szerzett közigazgatási 
diplomát. Szakmai pályafutását a német Szövetségi Bőnügyi Nyomozóhivatalnál kezdte 
1985-ben. Ezt követıen öt évig dolgozott egy vezetı nemzetközi informatikai vállalatnál. 
1991-ben lépett be az UniCredit bankhoz, amelynek rövid megszakítással csaknem húsz évig 
volt munkatársa különbözı pozíciókban: Dolgozott nagyvállalati értékesítési vezetıként, majd 
a restrukturálási és workout területen volt vezetı beosztásokban. 2010. novemberében 
csatlakozott a BayernLB-hez a restrukturálási terület vezetıjeként. 2010. november 30-a óta 
tagja a Bank Igazgatóságának, 2011. novembere óta a Speciális Hitelekért Felelıs 
vezérigazgató-helyettes. 
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Michael Schmittlein vezérigazgató-helyettes 1959-ben született, német állampolgár. 1985-
ben üzleti menedzsment szakon szerzett diplomát a Regensburgi Egyetemen. 1987-ben kezdte 
pályafutását a BayernLB-nél. 1995-ig tıkebefektetésekkel foglalkozott, majd a vállalati üzleti 
területen nagyvállalati tranzakciók kezelését látta el. 1998-tól az Akvizíciós 
Finanszírozásokért, Érdekeltségekért, Összeolvadásokért és Felvásárlásokért felelıs osztály 
vezetıjeként dolgozott. 2003-ban a Vállalat- és Projektfinanszírozási Kockázatok kezeléséért 
felelıs csoport vezetıjévé, majd egy évvel késıbb a Vállalati Hitel- és Biztosítéki 
Szolgáltatásokkal foglalkozó osztály vezetıjévé nevezeték ki. 2008-tól vezeti a BayernLB 
Ingatlanfinanszírozási Kockázatkezelésért felelıs területét. A BayernLB-ben betöltött 
funkciója mellett 2010 júniusától az MKB és a BayernLB központja között kockázatkezelési 
kérdésekben kapcsolatot tartó terület vezetıje, 2011. november 1-tıl az MKB 
Kockázatkezelésért felelıs vezetıje, majd vezérigazgató-helyettese. 2011. december 23. óta 
tagja a Bank Igazgatóságának 

 

Balássy László Miklós vezérigazgató-helyettes 1967-ben született, magyar-amerikai 
állampolgár. Pénzügyi és közgazdasági diplomáját a Detroiti Egyetemen szerezte 1989-ben. 
1993-ban lépett be a Citibankhoz. Kezdetben a tıkepiaci osztály vezetıje volt Budapesten, 
majd senior üzletkötı a strukturált szindikált hitelek osztályán Londonban. Ezt követıen 
vállalati pénzügyek csoportjának igazgatója és kockázat elemzési igazgató, majd közép-
európai vállalatfinanszírozásért felelıs vezetıvé nevezték ki.  2007-tıl 2010-ig a Citibank 
vállalati vezérigazgatói posztját töltötte be, 2008-tól Chief Operating Officer is. 2012. július 
1-jén csatlakozott az MKB Bankhoz wholesale üzletágért felelıs vezérigazgató-helyettesként, 
ettıl kezdve tagja a Bank Igazgatóságának. 
 

Nagy Gyula József vezérigazgató-helyettes 1971-ben született, magyar állampolgár. 
Diplomáit a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán, a budapesti Közgazdasági Egyetemen és a 
kaliforniai Berkeley Egyetemen szerezte. 2001 és 2006 között a McKinsey tanácsadó vállalat 
senior menedzsereként számos kelet-európai és amerikai pénzintézet üzleti és banküzem 
fejlesztési projektjében vett részt, köztük az MKB Bankéban is. Ezt követıen a fogyasztási 
hitelekre koncentráló egyik legnagyobb cseh pénzügyi szolgáltató, a Home Credit 
International vezérigazgatói posztját töltötte be. 2008 és 2012 között a Budapest Bank 
bankmőveleti vezérigazgató-helyettese volt. 2012. szeptember 1-jén csatlakozott az MKB 
Bankhoz retail üzletágért felelıs vezérigazgató-helyettesként. Ettıl kezdve tagja a Bank 
Igazgatóságának. 

 

Sebık András vezérigazgató-helyettes 1975-ben született, magyar állampolgár. Diplomáját 
a Veszprémi Egyetem mérnök-informatikus szakán szerezte. 2000-ben lépett be az MKB 
Bankhoz. Kezdetben adattárház vezetı, rendszertervezı és elemzı, késıbb adattárház 
fejlesztési osztályvezetı, majd IT projekt menedzser volt. 2005-ben a retail minıségirányítás 
szakterület-vezetıjévé és az MKB Bank Minıségirányítási Bizottságának vezetıjévé nevezték 
ki. 2008-tól a fejlesztés kontrolling és minıségirányítási ügyvezetı igazgatói posztot töltötte 
be, és még ugyanebben az évben operációs ügyvezetı igazgatói kinevezést kapott. 2012. 
július 1. óta a Bank operációs vezérigazgató-helyettese és az Igazgatóság tagja. 
 

 

Az Igazgatóság tagjainak üzleti címe: 1056 Budapest, Váci utca 38.” 
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III. Bírósági és választottbírósági eljárások 
 
Tekintettel az MKB Bank Zrt. ellen folyó perekben történt változásokra az Alaptájékoztató 
IV.10.4. „Bírósági és választottbírósági eljárások” pontjában a „Folyamatban lévı perek” 
alcím alatt az elsı bekezdést követıen az alábbi szöveg lép: 
 
„A „Holocaust banki károsultjai” felperesi csoport az Amerikai Egyesült Államok Illinois 
Államának bírósága elıtt indított pert több európai, illetve magyarországi hitelintézet, köztük 
az MKB Zrt. ellen „népirtásban való részvétel, a nemzetközi jog megsértésével történt 
gazdagodás” címén, 2 milliárd USA-dollár és ennek 1944-tıl esedékes büntetı kamatai 
egyetemleges megfizetését követelve az alperesektıl. Elızetes eljárása során a másodfokú, 
fellebbviteli bíróság – helyt adva az MKB kérelmének – arra utasította az elsıfokú bíróságot, 
hogy a pert hatáskör hiányában szüntesse meg az MKB Bank Zrt-vel szemben. A fellebbviteli 
bíróság ezen döntésével szemben a felperesnek korlátozott, szők körő jogorvoslatra van 
lehetısége. Az MKB Bank Zrt. jogi képviselıinek várakozása szerint az Egyesült Államok-
beli eljárás véglegesen megszüntetésre fog kerülni, anélkül hogy az ügyet a bíróság érdemben 
tárgyalná. 
 
Az MKB Bank Zrt-nek nem hivatalos értesülése van arról, hogy a Holocaust egyes áldozatai 
illetve hozzátartozóik – a fent említetett ügytıl függetlenül – kártérítési pert indítottak az 
Egyesült Állomokban más magyar bankok mellett az MKB Bank Zrt és a fıtulajdonosa, a 
Bayern LB ellen is. 
 
Az MKB Bank Zrt. 2012. márciusában nyújtott be keresetet a Fıvárosi Törvényszékhez, 
Budapest Fıváros Önkormányzata alperes ellen 25 millió euró és kamatai megfizetése iránt. 
A Fıvárosi Önkormányzat, a Bank és a Porto Investment Hungary Zrt. 2008-ban kötöttek ún. 
„közvetlen megállapodást”. E megállapodás szerint az Önkormányzat, mint a Bank által 
finanszírozott és a Porto Investment Hungary Zrt. által kivitelezett ingatlanfejlesztés 
megrendelıje, fizetési kötelezettséget vállalt a Bank, mint hitelezı felé, a megállapodásban 
rögzített feltételek bekövetkezése esetére. A Bank e szerzıdés alapján érvényesít igényt a 
Fıvárosi Önkormányzattal szemben.” 

 



Az M K B  Bank Zrt. (szekhelye: 1056 Budapest Vaci u. 38.) alulirott ckgjegyzksi joggal 
felruhizott, a jelen felclossegvallalo nyilatkozat MKB Bank Zrt. neveben torteno cegszerii 
alairGsara felhatalmazott kepviseloi kij elentj iik, hogy az Alaptajkkoztato jelcn 3, sz. 
kiegeszitesh (a tovahbiakban: Kiegtszites) az MKB Bank Zrt, sajat maga keszitette. 6s 
minden, jogszabilyon alapulb felelosskget sajat maga vdlal .  

Az M K B  Bank Zrt. felelossegvallalasa alapjin kijelentjiik. hogy 

1.  a Kieges~j t ts  a valosagnak megfelelo adatokat es illitisokat tartal~nazza, illetve nem 
hallgat el olyan tknyeket 6s inforrnaciokat, amelyek a Kotvknyek vagy a Kibocsato 
helyzetenek megitdlkse szempontjab61 jelentoskggel birnak. 

2. a KiegQzitksben szcreplo in  formaciok megfelelnek a ten yeknek, t s  nem rnellozi k azon 
kArijlnienyek bemutatisat, amelyek befolyasolnik az inform~ciokbol levonhato fontos 
klivetkeztztkseket. 

Ax MKB Bank Zrt. felelossegvillalasa alapjin tudomasul vessziik, hogy 

3. a Kiegdszites telj es cpkszenek tartalmiert, vat m i n t  az krtekpapir tulajdonosanak a 
KiegQzites fklrevezeto tartalmival es az informacio ell~allgatasaval okozott k i r  rnegtkritksekrt 
az MKB Bank Zrt. mint Kibocsito teljcs vagyonaval, korlatlanul felel. 

4. az M K B  Bank Zrt-t az Alaptajekoztato, illetve kiegeszitett Alaptijekoztato alapjan kesziilt 
hirdetn~eny kozz~teteletol szimitott ot kvig terhsli az Alaptajkkoztato illetve a Kiegeszites 
tartalmaerl va16 fclrliisseg, amely Crvenyesen nem zarhato ki 6s nem korlatozhato. 

Budapest, 201 2. szeptember 1 0 .  

MKB Balk Zrt. 

Berzczki Zsuzsanna 
iigpzzeto igazgato 

Sc hneider Peter 
Poosztalyvezeto 


