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KIEGÉSZÍTÉS 
 
I. 
 
2012. évi éves jelentés 
 
Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Zrt. a Tıkepiaci Törvény 54. §-a alapján közzétette 2012. évi 
éves jelentését, az Alaptájékoztató kiegészítésre kerül az éves jelentés adataival. Az Alaptájékoztató 
IV.13. Hivatkozással beépített dokumentumok címő pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
„5. MKB Bank Zrt. 2012. évi Éves 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.  
 
Alaptıke emelés cégbírósági bejegyzése 
 
Tekintettel a 2013. február 21-én lezárult zártkörő alaptıke emelés 2013. április 3-i cégbírósági 
bejegyzésére, az Alaptájékoztató I. Összefoglaló fejezet B szakasz 16. pontja helyébe, valamint a 
IV.6.1. Tulajdonosi szerkezet fejezetének helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
I. Összefoglaló B.16. pont 
 
„A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete: 
 
A Bank 145.249.994.000 forint összegő alaptıkéje (jegyzett tıkéje) 145.249.994 darab, egyenként 
ezer forint névértékő, azonos jogokat megtestesítı törzsrészvénybıl áll.  
 

 
A BayernLB közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik az MKB Bank Zrt-ben.” 
 
 
IV.6.1. Tulajdonosi szerkezet 
 
„A Bank 145.249.994.000 forint összegő alaptıkéje (jegyzett tıkéje) 145.249.994 darab, egyenként 
ezer forint névértékő, azonos jogokat megtestesítı törzsrészvénybıl áll.  
 

 

Részvényesek Részvények száma 
(db) 

  
BayernLB 143.154.101 
Egyéb belföldi és külföldi jogi és magánszemélyek 
 

2.095.893 
  

Összesen 145.249.994 

Részvényesek Részvények száma  
(db) 

  
BayernLB 143.154.101 
Egyéb belföldi és külföldi jogi és magánszemélyek 
 

2.095.893 
  

Összesen 145.249.994 
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A Kibocsátó elıtt nem ismert olyan megállapodás, amely a közeljövıben a Kibocsátó feletti közvetlen 
tulajdonosi ellenırzés módosulásához vezethet. Mindazonáltal az Európai Bizottság 2012. július 25-i 
döntése a BayernLB számára jelentıs mérlegfıösszeg csökkentést irányoz elı, amely feltételezi egyes 
érdekeltségeinek jövıbeli értékesítését. Ennek megfelelıen középtávon a MKB Bank Zrt. tulajdonosi 
struktúrájában is változás következhet be.”  
 

 
III.  
 
Felügyelı bizottsági tagok 
 
Tekintettel a Felügyelı Bizottság tagjai sorában bekövetkezett személyi változásra, az Alaptájékoztató 
IV.9. Igazgatási, irányító és felügyelı szervek címő fejezetének IV.9.2. Felügyelı Bizottság címő 
alpontjában „A Felügyelı Bizottság tagjai az alábbi személyek:” címet követı felsorolás helyébe az 
alábbi szöveg lép: 
 
”Stephan Winkelmeier, a Felügyelı 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 vezetı hitelelemzıként, az Európai Feltörekvı Piacok hitelezéséért felelıs 
terület irányítójaként, 2000 és 2002 tanácsadóként, majd a lakossági, textil- és ruhaipari ágazatok 
vonatkozásában vezetı kockázatkezelıként, illetve a restrukturálási, felszámolási és speciális hitel-
portfolióért felelıs terület vezetıjeként. 2008-tól 2010-ig az UniCredit Bank Austria kockázati 
területének vezetıje, vezetıségi tag. 2010. július 1. óta a BayernLB Igazgatóságának tagja, jelenleg a 
pénzügyi terület irányításáért felelıs vezetı. 2010. október 15-e óta elnöke az MKB Bank Felügyelı 
Bizottságának. 
 
Dr. Buzáné dr. Bánhegyi Judit, a munkavállalók által delegált felügyelı 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 Fıiskolán. Tanulmányai mellett 1995 és 1996 között a Fıvárosi 
Fıügyészség munkatársa volt, majd 1997-tıl 2000-ig az OTP Banknál dolgozott. Ezt követıen lépett 
be az MKB Bank Lakossági Hitelezési Fıosztályához, késıbb a Duna Plaza fiók Üzletágvezetıjévé, 
majd az Alagút utcai fiók Fiókvezetıjévé nevezték ki. Pályafutását fiókigazgatóként a Széna téri fiók 
irányításával folytatta, majd a Türr István utcai fiókhoz került, ahol jelenleg is fiókigazgatói 
beosztásban dolgozik. 2010 márciusa 31. óta tagja a Felügyelı Bizottságnak. 
 
Garancsi Zsolt, a munkavállalók által delegált felügyelı bizottsági tag 
1962-ben született Budapesten, magyar állampolgár. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerzett diplomát 1986-ban, majd szakvizsgázott 1988-ban. 1986 és 1993 között 
a NIKEX Külkereskedelmi Vállalat Jogi Fıosztályán tevékenykedett, azóta egyetlen rövid kitérıvel - 
1996 és 1997 között a Réti és Antal, Stikemann and Elliot Ügyvédi Iroda tagja – banki jogtanácsos. 
1993 és 1996 között a Magyar Hitelbank Rt., 1997-ben a Credit Lyonnaise Hungaria Bank Rt, 1997-
2000 között a Westdeutsche Landesbank Hungaria Rt. jogtanácsosa. Az MKB Banknál jogtanácsosi 
munkakörben 2001-tıl 2002-ig a Lakossági, azóta a Vállalati Jogi Szakterületen fejti ki tevékenységét. 
2013. április 1. óta tagja a Felügyelı Bizottságnak. 
 
Gerd Häusler 1951-ben született Bantelnben, német állampolgár. A Frankfurti és Genfi egyetemen 
végzett jogi, illetve közgazdasági tanulmányokat. Hivatali pályafutását a Deutsche Banknál kezdte, 
1996-tól az igazgatótanács tagja, majd 1998-tól a Dresdner Kleinwort Benson elnöke Londonban. 
2001-tıl felépítette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tıkepiaci részlegét Washingtonban. 2006-tól a 
Lazard befektetési bank alelnöke. 2008. október elsejétıl az RHJ International pénzügyi befektetı 
vállalat igazgatóságának tagja. Tagja a washingtoni székhelyő Harmincak Csoportjának, amely a 
nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatos tanulmányok sorát tette közzé. 2010. április 
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15-e óta a BayernLB Igazgatóságának elnöki posztját tölti be. 2010. május 3-a óta tagja az MKB 
Felügyelı Bizottságának, amelynek 2010. október 15-ig az elnöki posztját is betöltötte.  
 
Martin Andreas Leonhard 1965-ben született, német állampolgár. Alapdiplomáját a John Abbot 
College-ban szerezte Montreálban, elméleti-  és alkalmazott tudományok területén,  Master diplomáját 
a Berlini Mőszaki Egyetemen informatika szakon. Ugyanitt gazdálkodási tanulmányokat is folytatott. 
1991 óta dolgozik a bankszakmában. Pályafutását a J.P. Morgan-nél kezdte gyakornokként. 1994-tıl a 
Morgan Stanley-nél pénzügyi és kockázati ellenırként dolgozott, majd 1996-tól a Dresdner Banknál 
különbözı pozíciókat töltött be, 2000-tıl kockázatellenırzési vezetı. A Landesbank Baden-
Württembergnél 2007-tól 2012-ig ügyvezetı igazgatói pozícióban a kockázatellenırzési csoport 
vezetéséért volt felelıs. 2012. óta a  BayernLB kockázatellenırzésért felelıs vezetıje. 2012. október 4. 
óta tagja az MKB Felügyelı Bizottságának. 
 
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. 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-tıl 2006-ig az ÁPV Rt. igazgatóságának elnöke, 1993-tól a 
MASPED Rt. Felügyelı Bizottságának elnöke, 2006-tól pedig tagja a Richter Gedeon Nyrt. 
igazgatóságának. 1995 és 2002 között az MKB Nyugdíjpénztár ellenırzı bizottságának elnöke. 1991-
tıl oktat a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2004. és 2011. között az egyetem rektora, valamint 2005-
tıl a Vállalkozásfejlesztési Intézetének igazgatója. 2009. július 1-tıl tagja az MKB Bank Felügyelı 
Bizottságának. 
 
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-tıl 1996-ig 
a Credit Suisse csoportnál dolgozott. 1996 és 2004 között a Deutsche Bank munkatársa, ahol 
kezdetben a pénzintézeti területen vezetı hitelelemzı, késıbb a globális ipari területen a hitelezésért 
felelıs vezetı, majd fıtanácsos, végül Németországért felelıs hitelezési vezetı. 2004-tıl 2008-ig a 
WestLB-nél a hitelkockázat-kezelési terület vezetıje ezt követıen pedig 2 évig a Commerzbanknál a 
Mittelstandsbank kockázatkezelésért felelıs vezetı, majd igazgatósági tag. 2010. május 1-tıl a 
BayernLB Igazgatóságának tagja, valamint a bank kockázati területének irányítója. 2010. július 7-tıl 
tagja az MKB Bank Felügyelı Bizottságának. 
 
Nagy Viktória,  a munkavállalók által delegált felügyelı bizottsági tag 
1985-ben született Budapesten, magyar állampolgár. A Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és 
Számviteli Karán 2008-ban szerzett diplomát. Szakmai pályafutását az MKB Bank gyakornokaként 
kezdte 2006-ban 2007 óta alkalmazottja a Banknak. 2011-ben megalakulásakor, az Üzletfejlesztési 
Igazgatóság Sales Kontrolling területéhez csatlakozott, ahol - többek között - retail kontrollinggal, 
ösztönzési rendszerrel kapcsolatos feladatokat látott el. Egy évvel késıbb az Üzleti Minıségirányítás 
területhez csatlakozott, majd 2012-tıl üzletfejlesztıi pályafutását a Wholesale Termékmenedzsment és 
Értékesítés Támogatás osztályon folytatja a mai napig. 2013. április 1. óta tagja az MKB Bank 
Felügyelı Bizottságnak. 
 
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 ellenırzési osztály vezetıje volt. 
Ezt követıen a vállalati és ingatlankereskedelmi értékesítési és kereskedelmi szakterület vezetıjeként 
a Londoni és New York-i fiókok kereskedelmi felügyeletével, valamint a luxemburgi fiókok 
irányításával volt megbízva. 2009-tıl a Vállalati és Piaci Üzleti terület vezetıje. 2012 óta a BayernLB 
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operációs területének irányítója. 2010-ben választották meg a Bayerische Landesbank 
Igazgatóságának tagjává. 2011. július 29. óta tagja az MKB Bank Felügyelı Bizottságának. 
 
A Felügyelı Bizottság tagjainak üzleti címe: 1056 Budapest, Váci utca 38.”  
 
 
 
Az Alaptájékoztató fenti változásokkal nem érintett részei nem módosulnak. 
 
 
 
 




