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3. számú kiegészítése 
 
 
 
 

Jelen kiegészítés alapját képező Alaptájékoztató című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt 
alaptájékoztatót tartalmaz, amelyek keretében szabályozott piacra bevezetésre kerülő Kötvények és szabályozott 
piacra bevezetésre nem kerülő, ideértve a multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetést is, Kötvények 
forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Kötvényekre alkalmazandó és az Alaptájékoztatóban 
nem részletezett egyéb feltételeket a vonatkozó Végleges Feltételek fogják tartalmazni, melyeket a Kibocsátó 
minden egyes nyilvános kibocsátás alkalmával, a kibocsátás megkezdése előtt a befektetők rendelkezésére bocsát.  
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Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2021. március 1. napján kelt 
H-KE-III-140/2021. számú határozatával engedélyezte. 

 
  



Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 
cégjegyzékszám: 01-10-040952, a továbbiakban: ”Kibocsátó” vagy ”MKB Bank” vagy ”MKB Bank Nyrt.”) mint 
Kibocsátó a 200.000.000.000 forint keretösszegű, MKB Bank Kibocsátási Program 2020/2021 elnevezésű 
kibocsátási programjának részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a 
2020. április 3-án kelt H-KE-III-193/2020. számú határozatával hagyott jóvá, az alábbiak szerint egészíti ki. 
 
 
 
 

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

 
”1.1.1 Koronavírus világjárvány 
 
Az első ízben a kínai Hupej tartomány Vuhan városában 2019 végén azonosított új humán koronavírus által 
okozott fertőző betegség (COVID-2019) gyorsan elterjedt Kínában és világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet 
(World Health Organization) a vírus terjedését 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította és az azonosított 
fertőzések és halálesetek száma folyamatosan növekszik, ami, továbbá az egyes államok által a járvány 
terjedésének megelőzésére bevezetett szigorú korlátozó intézkedések (pl. oktatási intézmények bezárása, 
kijárási tilalom, utazási korlátozások), jelentős gazdasági és pénzpiaci zavarokat idéznek elő világszerte. 
 
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd 2020. március 
18-án egyéb intézkedések mellett fizetési moratóriumot léptetett életbe az üzletszerűen nyújtott finanszírozások 
tekintetében. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet alapján, ha a felek eltérően nem rendelkeztek, a 
veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, 
illetve pénzügyi lízingszerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosult, hogy az adós 
a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31-éig fizetési 
haladékot kapott. A fizetési moratórium nem érintette az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek 
szerint teljesítsen.  
 
2021. január 1-jétől lépett hatályba az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint 
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. 
(XII.22.) Kormányrendelet. Ezen jogszabályok értelmében, a jogszabályokban meghatározott kivételekkel 2021. 
június 30-ig fizetési moratóriumra jogosult adósnak minősül minden személy, akinek a hitelező által üzletszerűen 
nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn a 2020. március 18-ig leszerződött 
és folyósított kölcsönökre.  
 
Az új koronavírus terjedése okozta egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatások mértéke és azok időtartama 
jelenleg nem megbecsülhető, azonban a Kibocsátó megítélése szerint a járvány terjedése és annak gazdasági 
következményei hátrányosan befolyásolják jövőbeli jövedelmezőségét és üzleti kilátásait. 
 
A Kibocsátó a koronavírus világjárványból eredő kockázatokat magas besorolásúnak értékeli.” 
  
 
  



B) Tekintettel a bekövetkezett jogszabályi változásokra, valamint arra, hogy az MKB Bank Nyrt. 2020. 
december 15-én rendkívüli tájékoztatást tett közzé a Magyar Bankholding Zrt. tényleges működésének 
megkezdéséről, az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet ”4.4 A Kibocsátót érintő 
közelmúltbeli jelentős események” pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 
 
„4.4 A Kibocsátót érintő közelmúltbeli jelentős események 
 
EU vállalások 
 
A 2016 júniusában lezárult szanálási folyamat keretében végrehajtott eszközleválasztás kapcsán juttatott állami 
támogatás ellentételezésére a magyar hatóságok átfogó kötelezettségvállalási keretrendszer teljesítését 
vállalták, amelyeket a Kibocsátónak teljeskörűen szükséges végrehajtania. A Kibocsátó kötelezettsége a 2019. 
december 31-ig tartó reorganizációs időszakban kiterjedt az Európai Bizottság által elfogadott 
Szerkezetátalakítási Terv és ennek mellékleteként egy átfogó kötelezettségvállalási keretrendszer 
végrehajtására. Ezen vállalások fő célja a Kibocsátó és az MKB Csoport hosszú távú életképességének fenntartása, 
valamint a versenytorzító hatások limitálása. A vállalások között szerepelt az is, hogy a Kibocsátót 2019 végéig 
nyilvános társasággá kellett átalakítani, és be kellett vezetni egy szabályozott tőkepiacra. A vállalások 
teljesítéséről a Kibocsátó rendszeresen beszámol az Európai Bizottság számára. 
 
A kötelezettségvállalási keretrendszer szövegének nyilvános változata hozzáférhető az Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóságának alábbi internetes honlapján: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261437/261437_1721348_166_2.pdf  
 
 
Fizetési moratórium 
 
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd 2020. március 
18-án egyéb intézkedések mellett fizetési moratóriumot léptetett életbe az üzletszerűen nyújtott finanszírozások 
tekintetében. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet alapján, ha a felek eltérően nem rendelkeztek, a 
veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, 
illetve pénzügyi lízingszerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosult, hogy az adós 
a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31-éig fizetési 
haladékot kapott. A fizetési moratórium nem érintette az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek 
szerint teljesítsen.  
 
2021. január 1-jétől lépett hatályba az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 
vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint 
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. 
(XII.22.) Kormányrendelet. Ezen jogszabályok értelmében, a jogszabályokban meghatározott kivételekkel 2021. 
június 30-ig fizetési moratóriumra jogosult adósnak minősül minden személy, akinek a hitelező által üzletszerűen 
nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn a 2020. március 18-ig leszerződött 
és folyósított kölcsönökre.  
 
 
Magyar Bankholding Zrt. 
 
2020. december 15-én megkezdte tényleges működését a Magyar Bankholding Zrt., miután a Magyar Nemzeti 
Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. meghatározó 
tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. A pénzügyi holding társaság az apportot 
követően a jövőben prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint 
megtervezi és levezényli a bankok működését optimalizáló fúziós folyamatot. A részletes fúziós ütemterv és az 
üzleti stratégia kidolgozására 2021-ben kerül sor.” 
  



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

 
„8.1 Igazgatóság 
 
Az Igazgatóság tagjai az alábbi személyek: 
 
 

dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató 
 
Pályafutását az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten (PSZÁF) kezdte, 1998-tól a PSZÁF osztályvezetője, majd 
2004-től főosztályvezetője. 1998 és 1999 között a BEVA igazgatósági tagja. 2006-tól a PSZÁF Felügyeleti 
Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. 2006 és 2010 között tagja, állandó meghívottja az európai CESR, CEBS 
vezető testületeinek, valamint szakmai bizottságainak. 2008-2009 között egyik meghatározó irányítója volt a 
bankszektort érintő válságkezelésnek. 2010 óta dolgozott az OTP Csoportnál, kezdetben igazgatói pozícióban, 
ebben az időszakban lett a montenegrói CKB Bank Igazgatóságának elnöke, amelynek reorganizációját 
irányította. Az OTP Csoporton belül betöltött több vezetői pozíciója után 2016. június 8. és 2018. augusztus 31. 
között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatói, emellett 2016 szeptemberétől 2018. 
augusztus 31-ig az OTP Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöki pozícióját töltötte be. 2016. június 8. óta az OTP 
Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke volt. 2017-2018-ban az OTP Bank Nyrt. első jelentős 
leánybanki integrációját irányította Horvátországban. 2018. szeptember 10-től az OTP Ingatlan Zrt. Felügyelő 
Bizottságának elnöke volt. 2018. szeptember 1-én az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesének 
nevezték ki. 2019-től 2020. július 20-ig az OTP Ingatlan Zrt. Igazgatóságának elnöke, valamint az OTP Csoport 
horvát leánybankjának felügyelő bizottsági tagja volt. 2019 decemberétől az OTP Csoport szlovén leánybank 
Igazgatóságának elnöke volt. 2020. július 20-ig töltötte be az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi 
pozícióját. 2021. január 1. óta az MKB Bank elnök-vezérigazgatója. 
 
További betöltött tisztségei: 
 

- TV 2 Média Csoport Zrt. igazgatóság tagja 
- Ipoly Erdő Zrt. felügyelőbizottság elnöke 
- Magyar Bankholding Zrt. igazgatóság elnöke 
- MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. felügyelőbizottság tagja 
- Retail Prod Zrt. felügyelőbizottság tagja 

 
 

dr. Csapó András, az Igazgatóság tagja 
 
Jogász. 2001-től a Dezső, Réti és Antall LANDWELL Ügyvédi Irodában (a PricewaterhouseCoopers-szel 
együttműködésben) a Dezső és Társai Ügyvédi Irodában, valamint az Andrékó LINKLATERS-nél (Budapest, 
London) dolgozott. 2010-től vezető ügyvéd az Andrékó LINKLATERS-nél (KINSTELLAR), majd 2012-től vezető 
ügyvéd és az ingatlancsoport vezetője a Gide Loyrette Nouel Budapestnél. 2013-tól az AXA Bank Europe SA 
magyarországi fióktelepének jogi igazgatója, 2014-től az Igazgatóság tagja. 2015-től a Kibocsátó Jogi- és Társasági 
Igazgatás ügyvezető igazgatója, 2016-tól Operációs és Jogi vezérigazgató-helyettese, majd 2017-től a Jogi-, 
kormányzati és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, valamint az Igazgatóság tagja. 2018. 
decembertől Jogi, társaság-, és csoportirányításért és kiemelt ügyekért felelős vezérigazgató-helyettes. 
 
További betöltött tisztségei: 
 

- Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottsági tag 
- MKB Consulting Zrt. felügyelőbizottsági tag 
- MKB Inkubátor Kft. felügyelőbizottsági tag 
- MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. felügyelőbizottság elnöke 
- MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsági tag 
- Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tag 
- Retail Prod Zrt. felügyelőbizottsági tag 
- STATUS Capital Zrt. igazgatósági tag 



Kardos Imre, az Igazgatóság tagja 
 
Közgazdász, szervezőmérnök több mint 20 éves kereskedelmi banki, pénz- és tőkepiaci, befektetési és banki 
informatikai tapasztalattal. 2016 óta a MINERVA Pénzügyi csoportban vezető tisztségeket tölt be. 2016 júliusa 
óta a Kibocsátó Igazgatóságának tagja. A Kibocsátó Kockázati és NPL Bizottságnak elnöke, valamint tagja a 
Javadalmazási Bizottságnak. 

 
További betöltött tisztségei: 
 

- MINERVA Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató 
 
 
Valkó Mihály, az Igazgatóság tagja 

 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Közel két évtizedes pénzügyi tapasztalattal 
rendelkezik hitelintézeti, kockázati tőkealapkezelési és tanácsadási területen. Jelenleg többek között a QUARTZ 
Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. 2020 májusától az MKB Bank Igazgatóságának külső tagja, továbbá 
tagja a Kibocsátó Kockázati és NPL Bizottságnak. 
 
További betöltött tisztségei: 
 

- Danube Hotel Invest Kft. ügyvezető 
- G2000 Marketing Kft. ügyvezető 
- INFIT INVEST Kft. ügyvezető 
- Klau 10 Invest Kft. ügyvezető 
- Oklav Kft. ügyvezető 
- QUARTZ Alapkezelő Zrt. vezérigazgató 
- Qut Kft. ügyvezető 
- Seven House Kft. ügyvezető 
- Uncia Alpha Kft. ügyvezető 

 
 

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

- A105 Realty Projekt Kft. ügyvezető 
- Addition OPUS Zrt. vezérigazgató 
- Andante Borpatika Kft. ügyvezető 
- ART-COM Kft. ügyvezető 
- AZBESZT Diagnosztika Kft. ügyvezető 
- BLT Ingatlan Kft. ügyvezető 
- Boralyd Property Kft. ügyvezető 
- Budaloft Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető 
- Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. ügyvezető 
- GALLICOOP Zrt. igazgatósági tag 
- Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft. ügyvezető 
- HUNGUEST Hotels Zrt. igazgatóság elnöke 
- Jarlene Energy Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető 
- KONZUM B32 Kft. ügyvezető 
- KONZUM Management Kft. ügyvezető 
- KÖ-TI Befektetési Kft. ügyvezető 



- KPE Asset and Property Kft. ügyvezető 
- KPRIA Magyarország Zrt. igazgatósági tag 
- KZBF INVEST Kft. ügyvezető 
- KZH INVEST Kft. ügyvezető 
- MTM Fund Invest Kft. ügyvezető 
- NEXT FUTURE PROJEKT Kft. ügyvezető 
- OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatósági tag 
- PRIME HERMINA Kft. ügyvezető 
- RKOFIN Kft. ügyvezető 
- STATUS Capital Zrt. igazgatósági tag 
- STATUS ENERGY Kft. ügyvezető 
- STATUS PALACE Kft. ügyvezető 
- Talentis Consulting Zrt. vezérigazgató 
- ZION Europe Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. ügyvezető 

 
 

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

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

 
 

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

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

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



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

 
 

”8.2  Felügyelőbizottság 
 
 
A Felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek: 

 
 

Hornung Ágnes Anna, a Felügyelőbizottság elnöke 
 
Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, jogász-közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus 
Egyetemen szerezte. Pályafutása a PricewaterhouseCoopers Kft-nél (PWC) kezdődött, ahol nyolc évig erősítette 
a PWC csapatát. Azt követően három évig vezette a Gazdasági és Pénzügyi csoportot Magyarország brüsszeli 
Állandó Képviseletén. 2015 és 2018 között a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára volt. 2019 
februárja óta a Kibocsátó Felügyelőbizottságának elnöke. A Kibocsátó Jelölő Bizottságának elnöke 
 
 
dr. Ipacs László, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagja 
 
Jogász végzettséggel rendelkező gazdaságfejlesztési és finanszírozási szakember. Jelenleg a Talentis Consulting 
Zrt. Pályázati Igazgatója. Jelenleg a HUNGUEST HOTELS és kapcsolt nagyvállalatok fejlesztési programját irányítja. 
2019 februárjától a Kibocsátó Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának külső tagja, továbbá tagja a Jelölő 
Bizottságnak. 
 
 
Oszlányi Törtel András, a Felügyelőbizottság tagja és az Auditbizottság elnöke 
 
2007-ben szerzett abszolutóriumot történész (gazdaságtörténet) szakterületen, a gazdasági és bölcsészeti 
tanulmányok hallgatása után 12 éve dolgozik gazdaság-, személyzetfejlesztési és banki területen. Olyan 
vállalatoknál tevékenykedett, mint a BNP Paribas, Takarékbank, Kaarnigon Holding Zrt. 2019 februárjától a 
Kibocsátó Felügyelőbizottságának külső tagja, 2019 áprilisától az Auditbizottság elnöke. 
 
További betöltött tisztségei: 
 

- OSLE-Invest Kft. ügyvezető 
 
 
Feodor Rita, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagja 
 
30 éve a vállalkozási szférában dolgozik, adózási és számviteli területen. 2018 szeptembere óta a Kibocsátó 
Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának tagja, 2019 januárja óta pedig továbbá tagja a Kibocsátó Kockázati 
és NPL Bizottságának, Jelölő Bizottságának és Javadalmazási Bizottságának, 2019 áprilisa óta ez utóbbi testület 
elnöke. 
 
További betöltött tisztségei: 
 

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

 
 
 
 
 



dr. Godena Albert, a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagja 
 
Kommunikáció és történelem szakos alapvégzettségét követően gazdálkodási menedzsment szakirányt végzett 
a Budapesti Gazdasági Főiskolán. 2017-ben szerzett PhD fokozatot gazdaságtörténetből. 2007 óta dolgozik a 
Kibocsátónál, jellemzően Contact Centert és ügyfélkapcsolatokat érintő feladatokkal foglalkozik. Jelenleg a 
Contact Center és cross sell kapcsolatok terület igazgatója. 2016 júliusa óta a Kibocsátó Felügyelőbizottságának 
munkavállalói képviselő tagja. 
 
 
Müller Ferenc, a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagja 
 
Okleveles közgazdász végzettséggel rendelkezik. 1990 óta dolgozik a Kibocsátónál különböző beosztásokban. 
2016 áprilisa óta a Kibocsátó Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja. 
 
 
Nyemcsok János, a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagja 
 
Okleveles közgazdász. 1992 és 2012 között különböző vezetői pozíciókat töltött be a Kibocsátó Treasury és a 
Kockázatellenőrzési igazgatóságán. 2013-tól a Magyar Nemzeti Bankban a SREP és a Validációs Főosztályt 
vezette, valamint a Módszertani Bizottság helyettes vezetőjeként is sikereket ért el. 2014 decemberétől a 
Kibocsátó kirendelt szanálási biztosa volt. 2015-ben visszatért a kereskedelmi bankok világába, ahol a Kibocsátó 
Kockázatellenőrzési Igazgatóságának vezetője, majd 2016-tól az Integrált Kockázatellenőrzés, a Piaci és Likviditási 
Kockázatellenőrzés szakterületek, valamint a Tőkemenedzsment Igazgatóság ügyvezető igazgatója lett. 2017 óta 
a Kibocsátó Általános Vezérigazgató-helyettese, 2018 decembere óta az EU Vállalásokért felelős Általános 
Vezérigazgató-helyettes, 2020 májusa óta Pénzügyi és Operációs Vezérigazgató-helyettes. 2016 áprilisa óta a 
Kibocsátó Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja. 
 
További betöltött tisztségei: 
 

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

 
A Felügyelőbizottság tagjainak üzleti elérhetősége: MKB Bank Nyrt., 1056 Budapest, Váci utca 38.” 

 
 

E) Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet ”8.5. Fő részvényesek” pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

 
”8.5  Fő részvényesek 
 
A Kibocsátó alaptőkéje 100.000.000.000 forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli 
hozzájárulás. Az alaptőke 100.000.000 darab, 1.000 forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon 
előállított, "A" sorozatú törzsrészvényre oszlik.  
 
Az alábbi táblázat a Kibocsátó közvetlen, legalább 5%-os részvényeseit és a tulajdonukban álló részvényeket, 
valamint a közkézhányad mértékét részletezi: 
 

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% 



A Kibocsátóban fennálló, 10 % feletti közvetett befolyással rendelkező személyek az alábbiakban kerülnek 
bemutatásra: 
 
A Kibocsátóban 97,19%-os közvetlen részesedéssel rendelkezik a Magyar Bankholding Zrt. A Magyar Bankholding 
Zrt. tulajdonosi szerkezetét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Tulajdonos Tulajdoni 
hányad (%) 

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 30,35% 
METIS Magántőkealap 11,51% 
Blue Robin Investments S.C.A. 10,82% 
RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft. 4,48% 
EIRENE Magántőkealap 3,29% 
Pantherinae Pénzügyi Zrt. 1,02% 
PRIME FINANCE Future Zrt. 0,84% 
Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. 37,69% 
Összesen: 100% 

 
 
A Kibocsátó előtt nem ismert olyan megállapodás, amely a jövőben a Kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához 
vezethet.” 
 

 
 
F) Tekintettel arra, hogy az MKB Bank Nyrt. 2020. augusztus 27-én tájékoztatást tett közzé 2020. első 

féléves eredményéről, 2020. szeptember 25-én Konszolidált évközi pénzügyi kimutatást publikált, 
valamint 2020. november 26-án tájékoztatást tett közzé a harmadik negyedéves eredményéről az 
Alaptájékoztató kiegészítésre kerül a fenti pénzügyi információkkal és ennek megfelelően az 
Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány fejezet ”14. Rendelkezésre álló dokumentumok” pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

 
 

„14. Rendelkezésre álló dokumentumok 
 
Az alábbiakban felsorolt, már korábban közzétett vagy az MNB-hez benyújtott dokumentumok a jelen 
Alaptájékoztató részét képező dokumentumoknak tekintendők. 
 
1. Az MKB Bank hatályos alapszabálya  
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Rendkivuli_kozgyulesi_hatarozatok_2020_02_27.pdf) 
 
2. Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2017. évi 

Konszolidált Éves Beszámolója  
(https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_IFRS_konszolidalt_beszamolo_HU_2017_FINAL.pdf) 
 
3. Az MKB Bank az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek alapján készült 2018. évi 

Konszolidált Éves Beszámolója 
 (https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Zrt_IFRS_Konszolidalt_eves_beszamolo_2018.pdf) 
 
4. Tájékoztató a 2019. első félévi eredményről (Gyorsjelentés) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Gyorsjelentes_2019H1_HUN_final_2.pdf 
 
5. Konszolidált évközi pénzügyi kimutatás (2019. I. félév) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_evkozi_penzugyi_kimutatas__2019.06.30._.pdf 
 
6. Tájékoztató a 2019. harmadik negyedévi eredményről (Gyorsjelentés) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2019_Q3_Gyorsjelentes_2019_11
_28.pdf 
 



7.  Tájékoztató a 2019. negyedik negyedévi eredményről (Gyorsjelentés) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2019_Q4_Gyorsjelentes_2020_03
_26.pdf 
 
8. Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján a 2018-as üzleti évre vonatkozóan 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/1._sz._mellekelt_-_2018_eves_CRR_szerinti_beszamolo_mod.pdf 
 
9. Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés (2019. december 31.) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Konszolidalt_penzugyi_kimutatasok_20191231_20200417.pdf 
 
10. Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján a 2019-es üzleti évre vonatkozóan 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_2019_CRR_szerinti_beszamolo_2020_04_17.pdf 
 
11. Tájékoztató a 2020. első negyedévi eredményről (Gyorsjelentés) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2020_Q1_Gyorsjelentes_2020_05
_27.pdf 
 
12. Tájékoztató a 2020. első félévi eredményről (Gyorsjelentés) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Negyedeves_jelentes_2020_H1_Gyorsjelentes_2020_08_
27.pdf 
 
13. Konszolidált évközi pénzügyi kimutatás (2020. június 30.) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/MKB_Bank_Nyrt_Konszolidalt_evkozi_penzugyi_kimutatas_2020_H1_2020
_09_25.pdf 
 
14. Tájékoztató a 2020. harmadik negyedévi eredményről (Gyorsjelentés) 
https://www.mkb.hu/sw/static/file/Gyorsjelentes_2020Q3_HUN_1126.pdf 
 

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

  



FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
 
 
A Kibocsátó alulírott, jelen Alaptájékoztató 3. számú kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük 
az alábbiakat: Az Alaptájékoztató 3. számú kiegészítésben szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az MKB Bank 
Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszáma: 01-10-040952) tartozik felelősséggel.  
 
Az MKB Bank Nyrt. ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudása szerint 
készített jelen Alaptájékoztató 3. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az 
Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem 
hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése 
szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek 
befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.  
 
 
Budapest, 2021. február 22. 
 
 
 

MKB Bank Nyrt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Turner Tibor   Schneider Péter 
Ügyvezető Igazgató  Főosztályvezető 

 


