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Az Alaptájékoztatók című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót tartalmaz, amelyek 
keretében a BÉT-re bevezetésre kerülő, valamint szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Kötvények forgalomba 
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A Magyar Nemzeti Bank (”MNB”) a Kötvényprogram céljára készült Alaptájékoztatók 1. számú 
kiegészítését a 2016. január 25-én kelt, H-KE-III-70/2016. számú határozatával engedélyezte. 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041054, mint „Kibocsátó” az 100.000.000.000 
(egyszázmilliárd) forint keretösszegű, ERSTE Bank Hungary Zrt. 2015-2016. évi Kötvényprogramja 
részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, melynek közzétételét az MNB 2015. november 13-
án kelt H-KE-III-971/2015. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
I-II-III. 
 
Tekintettel arra, hogy az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t a Cégbíróság - a Magyar Nemzeti Bank alapítási 
engedélyének kiadását követően - a cégjegyzékbe bejegyezte, valamint a Magyar Nemzeti Bank és a 
Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta az ERSTE Bank Hungary és leányvállalata, az Erste Befektetési 
Zrt, valamint a Citibank megállapodását, továbbá a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága elrendelte az 
Erste Leasing Bérlet Kft. „v.a.” cégjegyzékből való törlését 2016. január 7-i hatállyal, az Alaptájékoztató 
egyes fejezetei az alábbiak szerint módosulnak. 
 
Az Alaptájékoztatók I. fejezet B.5. pontjának 8. bekezdése az alábbiról: 
 
„Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi székhellyel 
szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függő 
hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. A Bank az alapítási engedély megadása iránti kérelmet a Magyar 
Nemzeti Bank részére a törvényes határidőn belül fogja benyújtani.” 
 
az alábbira változik: 
 
„Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi székhellyel 
szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függő 
hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. Az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t a Cégbíróság - a Magyar Nemzeti 
Bank alapítási engedélyének kiadását követően - 2015. december 11-én a cégjegyzékbe bejegyezte.” 
 
 
Az Alaptájékoztatók I. fejezet B.12. pontjában „A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi 
helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak óta bekövetkezett lényeges 
változások a következők:” címet követő felsorolás az alábbiról: 
 
„A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következők: 
 

1. 2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást 
írt alá a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció 
eredményeként az Erste Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a 
privátbanki szolgáltatások piacain. A tranzakció az Alaptájékoztatók keltének napján hatósági 
jóváhagyásra vár, melyre várhatóan 2015. év végén kerülhet sor. Ezt követően egy egyéves 
előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank ügyfelei Erste-ügyfelekké. A 
tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági üzletágának kb. 600 
munkatársát és 3 bankfiókját is. 

2. Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi 
székhellyel szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyétől függő hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. A Bank az alapítási engedély 
megadása iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Bank részére a törvényes határidőn belül fogja 
benyújtani.” 
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az alábbira változik: 
 
„A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következők: 
 

1. 2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást 
írt alá a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció 
eredményeként az Erste Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a 
privátbanki szolgáltatások piacain. A Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal 
jóváhagyta a 2015. szeptember 2-án aláírt megállapodást, melynek értelmében a Citibank Europe 
plc értékesíti magyarországi lakossági üzletágát az ERSTE Banknak, valamint leányvállalatának, 
az Erste Befektetési Zrt-nek. Az értékesítés magában foglalja a Citibank lakossági betéti- és 
befektetési-, személyi hitel-, hitelkártya, valamint a mikrovállalatokat kiszolgáló (CitiBusiness) 
üzletágait, továbbá a lakossági üzletág alkalmazottainak átvételét is. A jóváhagyást követően egy 
egyéves előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank ügyfelei Erste-
ügyfelekké. A tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági 
üzletágának kb. 600 munkatársát és 3 bankfiókját is. 

2. Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi 
székhellyel szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyétől függő hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. Az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t a 
Cégbíróság - a Magyar Nemzeti Bank alapítási engedélyének kiadását követően - 2015. 
december 11-én a cégjegyzékbe bejegyezte.” 

 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezet 4.2. pontjának 4. és 5. bekezdése az alábbiról: 
 
„2015. július 31-én az Erste Bank saját jelzálogbank alapításáról döntött. 
 
2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást írt alá a 
Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció eredményeként az Erste 
Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a privátbanki szolgáltatások piacain.” 
 
az alábbira változik: 
 
„2015. július 31-én az Erste Bank saját jelzálogbank alapításáról döntött. A Bank 100%-os tulajdonában 
álló leányvállalatát, az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t a Cégbíróság - a Magyar Nemzeti Bank alapítási 
engedélyének kiadását követően - 2015. december 11-én a cégjegyzékbe bejegyezte. 
 
2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást írt alá a 
Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció eredményeként az Erste 
Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a privátbanki szolgáltatások piacain. A 
Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta a 2015. szeptember 2-án aláírt 
megállapodást, melynek értelmében a Citibank Europe plc értékesíti magyarországi lakossági üzletágát 
az ERSTE Banknak, valamint leányvállalatának, az Erste Befektetési Zrt-nek. Az értékesítés magában 
foglalja a Citibank lakossági betéti- és befektetési-, személyi hitel-, hitelkártya, valamint a mikrovállalatokat 
kiszolgáló (CitiBusiness) üzletágait, továbbá a lakossági üzletág alkalmazottainak átvételét is.” 
 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezet 5.1.4. pontjának 5. bekezdése az alábbiról: 
 
„2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást írt alá 
a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció eredményeként az Erste 
Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a privátbanki szolgáltatások piacain. A 
tranzakció az Alaptájékoztatók keltének napján hatósági jóváhagyásra vár, melyre várhatóan 2015. év 
végén kerülhet sor. Ezt követően egy egyéves előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a 
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Citibank ügyfelei Erste-ügyfelekké. A tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi 
lakossági üzletágának kb. 600 munkatársát és 3 bankfiókját is.” 
 
az alábbira változik: 
 
„2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást írt alá 
a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról, melyet a Magyar Nemzeti Bank és a 
Gazdasági Versenyhivatal 2015. december 18-án jóváhagyott. A tranzakció eredményeként az Erste 
Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a privátbanki szolgáltatások piacain. A 
jóváhagyást követően egy egyéves előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank 
ügyfelei Erste-ügyfelekké. A tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági 
üzletágának kb. 600 munkatársát és 3 bankfiókját is.” 
 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 7.2. pontja az alábbiról: 
 

„7.2.  A Kibocsátó üzleti kilátásaira jelentős hatást gyakorló tényezők  
 
A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következőek: 
 

1. 2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást 
írt alá a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció 
eredményeként az Erste Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a 
privátbanki szolgáltatások piacain. A tranzakció az Alaptájékoztatók keltének napján hatósági 
jóváhagyásra vár, melyre várhatóan 2015. év végén kerülhet sor. Ezt követően egy egyéves 
előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank ügyfelei Erste-ügyfelekké. A 
tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági üzletágának kb. 600 
munkatársát és 3 bankfiókját is. 

2. Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi 
székhellyel szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyétől függő hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. A Bank az alapítási engedély 
megadása iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Bank részére a törvényes határidőn belül fogja 
benyújtani.” 

 
az alábbira változik: 
 

„7.2.  A Kibocsátó üzleti kilátásaira jelentős hatást gyakorló tényezők  
 
A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következőek: 
 

1. 2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást 
írt alá a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció 
eredményeként az Erste Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a 
privátbanki szolgáltatások piacain. A Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal 
jóváhagyta a 2015. szeptember 2-án aláírt megállapodást, melynek értelmében a Citibank Europe 
plc értékesíti magyarországi lakossági üzletágát az ERSTE Banknak, valamint leányvállalatának, 
az Erste Befektetési Zrt-nek. Az értékesítés magában foglalja a Citibank lakossági betéti- és 
befektetési-, személyi hitel-, hitelkártya, valamint a mikrovállalatokat kiszolgáló (CitiBusiness) 
üzletágait, továbbá a lakossági üzletág alkalmazottainak átvételét is. A jóváhagyást követően egy 
egyéves előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank ügyfelei Erste-
ügyfelekké. A tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági 
üzletágának kb. 600 munkatársát és 3 bankfiókját is. 
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2. Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi 
székhellyel szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyétől függő hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. Az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t a 
Cégbíróság - a Magyar Nemzeti Bank alapítási engedélyének kiadását követően - 2015. 
december 11-én a cégjegyzékbe bejegyezte.” 

 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 11.7. pontja az alábbiról: 
 

„11.7.  A Kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett lényeges változások 
 
A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következők: 
 

1. 2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást 
írt alá a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció 
eredményeként az Erste Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a 
privátbanki szolgáltatások piacain. A tranzakció az Alaptájékoztatók keltének napján hatósági 
jóváhagyásra vár, melyre várhatóan 2015. év végén kerülhet sor. Ezt követően egy egyéves 
előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank ügyfelei Erste-ügyfelekké. A 
tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági üzletágának kb. 600 
munkatársát és 3 bankfiókját is. 

2. Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi 
székhellyel szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyétől függő hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. A Bank az alapítási engedély 
megadása iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Bank részére a törvényes határidőn belül fogja 
benyújtani.” 
 

az alábbira változik: 
 

„11.7.  A Kibocsátó pénzügyi helyzetében bekövetkezett lényeges változások 
 
A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett 
időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következők: 
 

1. 2015 második félévében az Erste Bank és Leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. megállapodást 
írt alá a Citibank magyarországi lakossági üzletágának megvásárlásáról. A tranzakció 
eredményeként az Erste Bank tovább erősítheti pozícióját, főként a fedezetlen hitelek és a 
privátbanki szolgáltatások piacain. A Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal 
jóváhagyta a 2015. szeptember 2-án aláírt megállapodást, melynek értelmében a Citibank Europe 
plc értékesíti magyarországi lakossági üzletágát az ERSTE Banknak, valamint leányvállalatának, 
az Erste Befektetési Zrt-nek. Az értékesítés magában foglalja a Citibank lakossági betéti- és 
befektetési-, személyi hitel-, hitelkártya, valamint a mikrovállalatokat kiszolgáló (CitiBusiness) 
üzletágait, továbbá a lakossági üzletág alkalmazottainak átvételét is. A jóváhagyást követően egy 
egyéves előkészítő időszak után 2016. november 1-től válnak a Citibank ügyfelei Erste-
ügyfelekké. A tranzakcióban az Erste Bank átveszi a Citibank magyarországi lakossági 
üzletágának kb. 600 munkatársát és 3 bankfiókját is. 

2. Az Erste Bank 100%-os tulajdoni részesedés mellett, egyedüli alapítóként magyarországi 
székhellyel szakosított hitelintézet, jelzálogbank alapszabályát írta alá - a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyétől függő hatálybalépéssel – 2015. július 31-én. Az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t a 
Cégbíróság - a Magyar Nemzeti Bank alapítási engedélyének kiadását követően - 2015. 
december 11-én a cégjegyzékbe bejegyezte.” 
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Az Alaptájékoztatók II. fejezet 6.2. pontjának „A Bank által konszolidált Leányvállalatok (2015.09.30-i 
állapot szerint):” és „Konszolidációba bevont társaságok”című alpontja az alábbiról: 
 

„6.2. A Kibocsátó érdekeltségei 
 
A Bank által konszolidált Leányvállalatok (2015.09.30-i állapot szerint): 
 

  
Konszolidációba bevont társaságok 
 
ERSTE Ingatlan Kft. 
Az ERSTE Ingatlan Kft. fő tevékenysége a saját tulajdonba vett ingatlanok végfelhasználók felé történő 
értékesítése, az ingatlanok jövedelemtermelő képességének elősegítése, üzemeltetés, illetve a 
kapcsolódó műszaki-technikai háttér biztosítása. Az ERSTE Ingatlan Kft. ezenkívül portfólió-
menedzsment, ingatlanhasznosítás, ingatlanüzemeltetés, értékbecslés, illetve workout ügyletek terén 
nyújt szakmai támogatást a Bankcsoport számára. 
 
Az ERSTE Ingatlan Kft. 100%-os tulajdonosa a Sió Ingatlan Invest Kft. projekttársaságnak, amely a Siófok 
belvárosában megvalósításra került SIÓ Pláza fejlesztésére és üzemeltetésére jött létre. 
 
2013. márciusban az ERSTE Ingatlan Kft. új Leányvállalat alapításról döntött 5 millió Ft jegyzett tőke 
rendelkezésre bocsátása mellett, amelynek neve ERSTE IN-FORG Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 
ingatlanok vételével és értékesítésével foglalkozik. 
 
Collat-real Kft. 
2014.03.10-én alakult meg a Bankcsoport legújabb tagja 3 millió forint törzstőkével, mely saját tulajdonú 
ingatlanok adásvételével foglalkozik. 
 
ERSTE Lakástakarék Zrt. 
Az ERSTE Lakástakarék Zrt. 2011. október 17-i elindulását a rendszeres lakossági megtakarítások, 
különösen a lakáscélú öngondoskodás térnyerése, valamint a megváltozott hitelpiaci körülmények 
motiválták. Az Erste Bank saját tulajdonú pénztárának létrehozatala lehetőséget teremtett a lakás-
takarékpénztári megtakarítások és a Bankcsoport által kínált egyéb termékek közti értékesítési szinergiák 
fejlesztésére.  

Vállalkozás neve, 
Székhelye 

Befektetett összeg 
(eFt) 

Banki tulajdoni 
hányad (%) 

Jegyzett tőke  
(eFt) 

ERSTE Ingatlan Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

48 139 220 100 210 000 

Collat-real Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

6 439 000 100 3 000 

ERSTE Lakástakarék Zrt.  
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

5 800 000 100 2 015 000 

Erste Befektetési Zrt. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 8. em. 

2 890 290 100 2 000 000 

ERSTE Lakáslízing Zrt. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

511 005 100 53 000 

Erste Leasing Bérlet Kft. „v.a.” 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

393 378 100 4 000 

Sió Ingatlan Invest Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

5 696 844 Közvetve: 100 12 900 

ERSTE IN-FORG Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

405 000 Közvetve: 100 5 000 
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2014 végén több mint 55.000 aktív státuszú szerződéssel rendelkezik, melynek szerződéses összege 
megközelíti a 165 milliárd forintot. Az ERSTE Lakástakarék Zrt. 2015. októberétől kezdte meg a hitelezési 
tevékenységét. 
 
Erste Befektetési Zrt. 
Az Erste Befektetési Zrt. 1990-ben alakult, és hosszú ideje a magyar tőkepiac egyik vezető brókercége. 
Termékpalettáját folyamatosan bővítve a befektetési társaságok által nyújtható teljes termékskálával 
rendelkezik. Az Erste Befektetési Zrt. ügyfelei magas színvonalon, gyorsan és egyszerűen vehetik 
igénybe a cég szolgáltatásait, melyet az Erste Bank fiókhálózata és az online szolgáltatások széles köre 
biztosít. 
Az Erste Befektetési Zrt. piaci részesedése a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacának (duplikált) 
részvényforgalmából 2014. december 31-i adat szerint 15,2 százalék volt. A tőzsdei certifikát piacon 
széles termékpalettával rendelkezik, a forgalmat tekintve piacvezető.  
 
ERSTE Lakáslízing Zrt. 
Az ERSTE Lakáslízing Zrt. 2009. július 15-én jött létre az ERSTE Ingatlanlízing Zrt-ből történő kiválással, 
azzal a céllal, hogy elsősorban lakossági és mikrovállalati ügyfeleknek nyújtson ingatlanok vásárlásához 
pénzügyi lízingfinanszírozást.  
 
Erste Leasing Bérlet Kft. „v.a.” 
Az Erste Leasing Bérlet Kft. „v.a.” a Bankcsoport tagja, 2000 szeptemberében kezdte meg működését, 
amelynek keretében a Társaság a Bankcsoporton belül operatív lízing szolgáltatások nyújtását végezte a 
Bankcsoport ügyfeleinek forint, illetve a vállalati ügyfeleknek euró alapon is. Az Erste Bank döntése 
alapján az Erste Leasing Bérlet Kft. „v.a.” üzleti tevékenységét 2014. december 31-ével megszüntette, a 
társaság végelszámolása 2015. június 30-án lezárult, a cégjegyzékből törlés iránti cégeljárás megindult.” 
 
az alábbira változik: 
 

„6.2. A Kibocsátó érdekeltségei 
 
A Bank által konszolidált Leányvállalatok (2016.01.15-i állapot szerint): 
 

  
 
 
 

Vállalkozás neve, 
Székhelye 

Befektetett összeg 
(eFt) 

Banki tulajdoni 
hányad (%) 

Jegyzett tőke  
(eFt) 

ERSTE Ingatlan Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

48 139 220 100 210 000 

Collat-real Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

6 439 000 100 3 000 

ERSTE Lakástakarék Zrt.  
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

5 800 000 100 2 015 000 

ERSTE Jelzálogbank Zrt. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

3 900 000 100 3 000 000 

Erste Befektetési Zrt. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 8. em. 

2 890 290 100 2 000 000 

ERSTE Lakáslízing Zrt. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

511 005 100 53 000 

Sió Ingatlan Invest Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

6 101 844 Közvetve: 100 12 900 

ERSTE IN-FORG Kft. 
1138 Budapest, Népfürdő u 24-26. 

405 000 Közvetve: 100 5 000 
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Konszolidációba bevont társaságok 
 
ERSTE Ingatlan Kft. 
Az ERSTE Ingatlan Kft. fő tevékenysége a saját tulajdonba vett ingatlanok végfelhasználók felé történő 
értékesítése, az ingatlanok jövedelemtermelő képességének elősegítése, üzemeltetés, illetve a 
kapcsolódó műszaki-technikai háttér biztosítása. Az ERSTE Ingatlan Kft. ezenkívül portfólió-
menedzsment, ingatlanhasznosítás, ingatlanüzemeltetés, értékbecslés, illetve workout ügyletek terén 
nyújt szakmai támogatást a Bankcsoport számára. 
 
Az ERSTE Ingatlan Kft. 100%-os tulajdonosa a Sió Ingatlan Invest Kft. projekttársaságnak, amely a Siófok 
belvárosában megvalósításra került SIÓ Pláza fejlesztésére és üzemeltetésére jött létre. 
 
2013. márciusban az ERSTE Ingatlan Kft. új Leányvállalat alapításról döntött 5 millió Ft jegyzett tőke 
rendelkezésre bocsátása mellett, amelynek neve ERSTE IN-FORG Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 
ingatlanok vételével és értékesítésével foglalkozik. 
 
Collat-real Kft. 
2014.03.10-én alakult meg a Bankcsoport legújabb tagja 3 millió forint törzstőkével, mely saját tulajdonú 
ingatlanok adásvételével foglalkozik. 
 
ERSTE Lakástakarék Zrt. 
Az ERSTE Lakástakarék Zrt. 2011. október 17-i elindulását a rendszeres lakossági megtakarítások, 
különösen a lakáscélú öngondoskodás térnyerése, valamint a megváltozott hitelpiaci körülmények 
motiválták. Az Erste Bank saját tulajdonú pénztárának létrehozatala lehetőséget teremtett a lakás-
takarékpénztári megtakarítások és a Bankcsoport által kínált egyéb termékek közti értékesítési szinergiák 
fejlesztésére.  
2014 végén több mint 55.000 aktív státuszú szerződéssel rendelkezik, melynek szerződéses összege 
megközelíti a 165 milliárd forintot. Az ERSTE Lakástakarék Zrt. 2015. októberétől kezdte meg a hitelezési 
tevékenységét. 
 
ERSTE Jelzálogbank Zrt. 
Az ERSTE Jelzálogbank Zrt-t az Erste Bank Hungary Zrt. egyedüli részvényesként alapította, melyet a 
Cégbíróság 2015. december 11-én jegyzett be. A társaság az alapszabályában meghatározott, a jelzálog-
hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény szerinti fő és egyéb tevékenységeket 
folytatja.  
Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. saját jelzálogbank alapításának célja, hogy jelzáloghitel fedezete mellett 
refinanszírozást nyújtson saját anyabankjának és más partnerbankoknak többek között annak érdekében, 
hogy azok így megfeleljenek a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. 
(VI.29.) MNB rendeletben előírt jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató teljesítésének. 
 
Erste Befektetési Zrt. 
Az Erste Befektetési Zrt. 1990-ben alakult, és hosszú ideje a magyar tőkepiac egyik vezető brókercége. 
Termékpalettáját folyamatosan bővítve a befektetési társaságok által nyújtható teljes termékskálával 
rendelkezik. Az Erste Befektetési Zrt. ügyfelei magas színvonalon, gyorsan és egyszerűen vehetik 
igénybe a cég szolgáltatásait, melyet az Erste Bank fiókhálózata és az online szolgáltatások széles köre 
biztosít. 
Az Erste Befektetési Zrt. piaci részesedése a Budapesti Értéktőzsde azonnali piacának (duplikált) 
részvényforgalmából 2014. december 31-i adat szerint 15,2 százalék volt. A tőzsdei certifikát piacon 
széles termékpalettával rendelkezik, a forgalmat tekintve piacvezető.  
 
ERSTE Lakáslízing Zrt. 
Az ERSTE Lakáslízing Zrt. 2009. július 15-én jött létre az ERSTE Ingatlanlízing Zrt-ből történő kiválással, 
azzal a céllal, hogy elsősorban lakossági és mikrovállalati ügyfeleknek nyújtson ingatlanok vásárlásához 
pénzügyi lízingfinanszírozást.” 
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IV. 
 
Tekintettel az igazgatóság, a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezetőség tagjai körében bekövetkezett, 
illetve előirányzott változásokra, az Alaptájékoztató egyes fejezetei az alábbiak szerint módosulnak. 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 6. pontja az alábbiról: 
 

„6. Szervezeti felépítés 
 
A Kibocsátó 2015.10.01-én hatályos szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: 

” 
az alábbira változik: 
 

„6. Szervezeti felépítés 
 
A Kibocsátó 2016.01.15-től hatályos szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be: 

Informatikai és Operációs 

Vezérigazgató-helyettes

N.N.

Kockázatkezelési 

Vezérigazgató-helyettes

Jurgen de Ruijter

Elnök-Vezérigazgató

Jelasity Radován

Stratégiai Menedzsment 

Ig. 

Emberi Erőforrás Ig.

Marketing és PR Ig.

Treasury Ig. 

Hitel Operáció Ig.

Stratégiai 

Kockázatkezelési Ig.

Vállalati Kockázatkezelési 

Ig.

Lak. Kockázatkez. és 

Workout Ig.

Kontrolling Ig.

Pénzügyi és Számviteli Ig.

Jogi és Compliance Ig.

Nagyvállalati (LC)  Oszt. 

Ingatlan- és 

Projektfinanszírozás Oszt. 

.

Kis- és Középvállalati Ig.

Vállalati Üzletfejlesztési Ig. 

Eszköz-Forrás Menedzsm. 

Ig.

Központi Számlavezetési 

és 

Pénzforgalmi Ig.

Informatikai Ig.

Belső 

Ellenőrzési 

Ig.

Biztonságmenedzsment Ig.

Erste Group Procurement HU/

Központi Beszerzés
Private  és Prémium 

Banking Ig.

Lakossági Értékesítési  Ig.

Lakossági Vezérigazgató-

helyettes

Harmati László

Digitális Csatornák Ig.

Lakossági 

Termékfejlesztési Ig. 

Kártya Üzleti Oszt. 

Szabó Istv

Csoportszintű Lakossági 

Kockázatelemzés –

Kompetencia Közp.

Lízing Operáció Oszt. Üzemeltetési Ig.

Működési Kontroll Oszt.
Speciális Kezelésű 

Ingatlanok Ig.

Elemzés, Szegmentáció és 

CRM  Ig.

Jelasity Radován Harmati László

Ivan Vondra

Pénzügyi területért felelő 

vezető
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„ 
 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 9.1.1. pontja az alábbiról: 
 

„9.1.1. Igazgatóság 

Az igazgatóság 3-11 (három-tizenegy) tagból áll, akiket legfeljebb 5 (öt) évre az Egyedüli Részvényes 
választ meg. Az igazgatóság tagjai az Egyedüli Részvényes által újraválaszthatók és visszahívhatók. Az 
igazgatóság tagjává olyan személy választható, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és a Hpt-ben, illetve az egyéb jogszabályokban, valamint az 
Alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.  
 
Az igazgatóság tagjai  
Az igazgatóság tagjainak üzleti elérhetősége: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26. 
 
Jelasity Radován: az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, CFO, Vállalati üzletágért felelős, valamint 
átmenetileg meghatározott IT és operációs tevékenységért felelős ügyvezető 
2011 közepe óta az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. elnök-vezérigazgatója. Előtte a Szerb Nemzeti Bank 
elnökeként tevékenykedett 2004 és 2010 között, ezt megelőzően három éven át a szerb jegybank alelnöki 
posztját töltötte be. Jegybankárként fontos szerepet játszott a szerb bankszektor és biztosítási piac 
konszolidálásában, valamint a szabályozói és felügyeleti szervek megerősítésében, továbbá 
kulcsszerepet töltött be Szerbia nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott tárgyalásain. A Banking 
Rehabilitation Agency (Bankrehabilitációs Ügynökség) alelnökeként közreműködött a bankrendszer 
átszervezésében, és számos nagybank privatizációs folyamatának elindításában. Ezt megelőzően 
Frankfurtban a McKinsey&Company kötelékében németországi, lengyelországi és bulgáriai banki 
projektekben vett részt. Banki pályafutását a frankfurti Deutsche Banknál kezdte, ahol négy éven át Kelet-
Közép-Európáért felelős területi vezetőként dolgozott.  A bajai születésű Jelasity Radovan Budapesten járt 
középiskolába. A chicagói Illinois Egyetem pénzügyi szakán szerzett MBA fokozatot a Belgrádi Egyetem 
közgazdasági diplomája után. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
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Az Egyedüli Részvényes 2015. szeptember 25-i határozatában meghosszabbította Jelasity Radován 
mandátumát az Erste Bank belső igazgatósági tagjaként, az igazgatóság elnökeként 2019.05.31-ig. Az 
igazgatóság elnöki mandátum meghosszabbításának feltétele, hogy azt a Magyar Nemzeti Bank 
jóváhagyja. 
 
Harmati László: ügyvezető, Lakossági vezérigazgató-helyettes, valamint átmenetileg meghatározott IT 
és operációs tevékenységért felelős ügyvezető 
A közgazdász végzettségű szakember a Nemzetközi Bankárképző Központnál kezdte pályafutását, majd 
1998-1999-ben a Pénzügyminisztérium Vállalkozási és szabályozási főosztályvezetője volt. 1999 és 2002 
között a Magyar Nemzeti Banknál Szabályozási főosztályvezetőként többek között vezető szerepe volt a 
hazai kereskedési könyv (trading book) szabályozás kidolgozásában és hatályba léptetésében valamint a 
bázeli tőkeszabályok hazai implementálásában. 2002-től 2013 elejéig az FHB Jelzálogbank Nyrt-nél 
vezérigazgató-helyettesként, majd 2010-től vezérigazgatóként a teljes üzleti terület felügyelete hozzá 
tartozott, így a bank üzleti stratégiájának menedzselésében vezető szerepet játszott. 2006-2007-ben aktív 
szerepet vállalt az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. megalapításában, ahol vezérigazgatói tisztséget töltött be. 
2010-2011-ben az Allianz Bank Zrt. megvásárlása során az üzleti merger-t irányította, az új üzleti modell 
kialakítása, racionalizálási projekt levezénylése, intenzív lakossági online fejlesztések (netbank, netbróker, 
interneten keresztüli lead generálás) fűződnek nevéhez. 2012-ben több állami programot vezényelt (NET, 
árfolyamgát). Vezérlő egyénisége volt a költségracionalizálásnak, új lakástámogatási eszköztár 
kialakításának és támogatott hitelek bevezetésének, nevéhez fűződik a behajtási protokollok 
újrahangolása, a fióki és direkt csatornák cross-sale potenciájának emelése. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Jurgen De Ruijter ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
Jurgen De Ruijter az ABN AMRO Bank NV-ben kezdte pályafutását 2003-ban Hollandiában, ahol 
különböző tisztségeket látott el mind lakossági, vállalati szegmensben hitelportfolio kezelés témakörben. 
2008-tól a romániai ABN AMRO Bank-ban folytatta pályafutását vállalalati hitel portfolio menedzsment 
igazgatóként.  2009-ben igazolt át az Erste Csoport romániai bankjához (BCR), ahol számos vezetői 
pozíciót töltött be. A Workout vezetője volt 2009 és 2011 között 2012-től 2013. januárjáig  a Remedial & 
Recovery üzletág igazgatói posztját látta el, 2013. januárjától  a Workout üzletág vezérigazgatói pozícióját 
töltötte be. 2015. február 4-től az Erste Bank kockázatkezelésért felelős vezérigazgató-helyettese. 
Mandátum lejár:2017.12.31. 
 
Ivan Vondra, ügyvezető, Pénzügyi vezérigazgató-helyettes (CFO) (az MNB jóváhagyó határozatát 
követően; az engedélyeztetési eljárás folyamatban van) 
A közgazdász végzettségű szakember 2002. óta az Erste Group cseh leányvállalatánál, a Česká 
Sporitelná-nál mint a Számvitel, Kontrolling és Üzleti információszerzés vezetőjeként dolgozott. Az Ezt 
megelőzően szintén pénzintézetnél - 1992. és 1996. között CFO helyettesként az International 
Commercial Banknál, Prágában – volt alkalmazásban, így összesen 20 évnyi, a pénzügyi területen 
szerzett tapasztalattal rendelkezik. 2015. október 1-jétől csatlakozott az Erste Bankhoz. Pénzügyi 
vezérigazgató-helyettesként Ivan Vondra az Erste Bank Hungary Zrt.-nél a Kontrolling, Pénzügy és 
Számvitel, ALM és a Beszerzés területekért felel. 
Mandátum: a Felügyeleti engedély megadását követően tölti be ügyvezetői/vezérigazgatói-helyettesi  
tisztségét. Mandátum tervezett lejárta: 2018.09.30.   
 
Dr. Rudnay János: Külső igazgatósági tag 
1977-ben végzett a Bécsi Egyetem Jogi Karán. 1977 és 1994 között a Philips különböző érdekeltségeinél 
töltött be vezető tisztségeket. 1994-től a Pécsi Sörfőzde Rt. vezérigazgatója. 1995-től a Reemtsma 
Debreceni Dohánygyár Kft. vezérigazgatója. Az SPB Befektetési Rt. tanácsadói testületének tagja 2001-
2002 között. Az Erste Group Bank AG tanácsadója 2002 szeptembere óta. 2003. december 4-től a 
Postabank és Takarékpénztár Rt. külső igazgatósági tagja, majd 2004. október 1-től az ERSTE BANK 
HUNGARY Zrt. külső igazgatósági tagja.  
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
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Silzer Frederik: Külső igazgatósági tag 
Pályáját 1988-ban kezdte a die Erste österreichische Spar-Casse Bank-ban, majd 1993-tól az AVABANK-
ban tevékenykedett érdekeltség ellenőrzési területen, több közép-Európai leányvállalat ügyvezetői 
posztját töltötte be. 1998-ban a Bank Austria AG-hez (korábban Creditanstalt AG néven működött) 
csatlakozott, ahol a leányvállalatok koordinálásáért felelt, többek között Magyarországért is. 2008 óta látja 
el az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG középeurópai koordinációját, így Magyarországét 
is. Számos akvizíciós és integrációs projektért felel. 
Mandátum lejár: 2016.05.31.” 
 
az alábbira változik: 
 

„9.1.1. Igazgatóság 

Az igazgatóság 3-11 (három-tizenegy) tagból áll, akiket legfeljebb 5 (öt) évre az Egyedüli Részvényes 
választ meg. Az igazgatóság tagjai az Egyedüli Részvényes által újraválaszthatók és visszahívhatók. Az 
igazgatóság tagjává olyan személy választható, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és a Hpt-ben, illetve az egyéb jogszabályokban, valamint az 
Alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.  
 
Az igazgatóság tagjai (2016. január 15-től): 
Az igazgatóság tagjainak üzleti elérhetősége: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26. 
 
Jelasity Radován: az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, Vállalati üzletágért felelős ügyvezető 
2011 közepe óta az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. elnök-vezérigazgatója. Előtte a Szerb Nemzeti Bank 
elnökeként tevékenykedett 2004 és 2010 között, ezt megelőzően három éven át a szerb jegybank alelnöki 
posztját töltötte be. Jegybankárként fontos szerepet játszott a szerb bankszektor és biztosítási piac 
konszolidálásában, valamint a szabályozói és felügyeleti szervek megerősítésében, továbbá 
kulcsszerepet töltött be Szerbia nemzetközi pénzügyi intézményekkel folytatott tárgyalásain. A Banking 
Rehabilitation Agency (Bankrehabilitációs Ügynökség) alelnökeként közreműködött a bankrendszer 
átszervezésében, és számos nagybank privatizációs folyamatának elindításában. Ezt megelőzően 
Frankfurtban a McKinsey&Company kötelékében németországi, lengyelországi és bulgáriai banki 
projektekben vett részt. Banki pályafutását a frankfurti Deutsche Banknál kezdte, ahol négy éven át Kelet-
Közép-Európáért felelős területi vezetőként dolgozott.  A bajai születésű Jelasity Radovan Budapesten járt 
középiskolába. A chicagói Illinois Egyetem pénzügyi szakán szerzett MBA fokozatot a Belgrádi Egyetem 
közgazdasági diplomája után. 
Mandátum lejár: 2019.05.31. 
 
Harmati László: ügyvezető, Lakossági vezérigazgató-helyettes 
A közgazdász végzettségű szakember a Nemzetközi Bankárképző Központnál kezdte pályafutását, majd 
1998-1999-ben a Pénzügyminisztérium Vállalkozási és szabályozási főosztályvezetője volt. 1999 és 2002 
között a Magyar Nemzeti Banknál Szabályozási főosztályvezetőként többek között vezető szerepe volt a 
hazai kereskedési könyv (trading book) szabályozás kidolgozásában és hatályba léptetésében valamint a 
bázeli tőkeszabályok hazai implementálásában. 2002-től 2013 elejéig az FHB Jelzálogbank Nyrt-nél 
vezérigazgató-helyettesként, majd 2010-től vezérigazgatóként a teljes üzleti terület felügyelete hozzá 
tartozott, így a bank üzleti stratégiájának menedzselésében vezető szerepet játszott. 2006-2007-ben aktív 
szerepet vállalt az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. megalapításában, ahol vezérigazgatói tisztséget töltött be. 
2010-2011-ben az Allianz Bank Zrt. megvásárlása során az üzleti merger-t irányította, az új üzleti modell 
kialakítása, racionalizálási projekt levezénylése, intenzív lakossági online fejlesztések (netbank, netbróker, 
interneten keresztüli lead generálás) fűződnek nevéhez. 2012-ben több állami programot vezényelt (NET, 
árfolyamgát). Vezérlő egyénisége volt a költségracionalizálásnak, új lakástámogatási eszköztár 
kialakításának és támogatott hitelek bevezetésének, nevéhez fűződik a behajtási protokollok 
újrahangolása, a fióki és direkt csatornák cross-sale potenciájának emelése. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
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Jurgen De Ruijter ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
Jurgen De Ruijter az ABN AMRO Bank NV-ben kezdte pályafutását 2003-ban Hollandiában, ahol 
különböző tisztségeket látott el mind lakossági, vállalati szegmensben hitelportfolio kezelés témakörben. 
2008-tól a romániai ABN AMRO Bank-ban folytatta pályafutását vállalalati hitel portfolio menedzsment 
igazgatóként.  2009-ben igazolt át az Erste Csoport romániai bankjához (BCR), ahol számos vezetői 
pozíciót töltött be. A Workout vezetője volt 2009 és 2011 között 2012-től 2013. januárjáig  a Remedial & 
Recovery üzletág igazgatói posztját látta el, 2013. januárjától  a Workout üzletág vezérigazgatói pozícióját 
töltötte be. 2015. február 4-től az Erste Bank kockázatkezelésért felelős vezérigazgató-helyettese. 
Mandátum lejár: 2017.12.31. 
 
Ivan Vondra, ügyvezető, Pénzügyi vezérigazgató-helyettes  
A közgazdász végzettségű szakember 2002. óta az Erste Group cseh leányvállalatánál, a Česká 
Sporitelná-nál mint a Számvitel, Kontrolling és Üzleti információszerzés vezetőjeként dolgozott. Az Ezt 
megelőzően szintén pénzintézetnél - 1992. és 1996. között CFO helyettesként az International 
Commercial Banknál, Prágában – volt alkalmazásban, így összesen 20 évnyi, a pénzügyi területen 
szerzett tapasztalattal rendelkezik. 2015. október 1-jétől csatlakozott az Erste Bankhoz. Pénzügyi 
vezérigazgató-helyettesként Ivan Vondra az Erste Bank Hungary Zrt.-nél a Kontrolling, Pénzügy és 
Számvitel, ALM és a Beszerzés területekért felel. 
Mandátum lejár: 2018.09.30.   
 
Foltányi Tamás: ügyvezető, IT és Operáció vezérigazgató-helyettes 
Foltányi Tamás 1984-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán, majd 1994-ben 
elvégezte a Nemzetközi Bankárképző Központ Felsőfokú Bankszakmai Programját. Pályafutása során 
vezető tisztségeket töltött be az Inter-Európa Bank és a Creditanstalt Rt. pénzintézeteknél. Ezt követően 
1999 és 2004 között a PWC (majd az akvizíciót követően az IBM) cégtársaként a Vezetési tanácsadás 
üzletágon belül a magyarországi pénzügyi szektorért, az ott nyújtott szolgáltatásokért volt felelős, majd az 
IBM Global Services üzletágának irányítását vette át.  2005 és 2015 között az FHB Jelzálogbank Nyrt. 
vezérigazgató-helyettese.   
Mandátum lejár: 2019.01.14.   
 
Zsiga Krisztina: Külső igazgatósági tag (az MNB jóváhagyó határozatát követően; az engedélyeztetési 
eljárás folyamatban van) 
1993-ban a manchesteri Metropolitan egyetemen végzett. Több, mint 14 éve kockázatkezelési területen 
dolgozik, karrierpályája is ezen a szakterületen ívelt fölfelé. Számos tapasztalatot szerzett Európa 
különböző országaiban.  1995 és 2007 között dolgozott az Inter-Európa Bankban, a City bankban és a 
City csoportban Budapesten, Moszkvában, Norvégiában, Prágában, Londonban. 2008 januárjában 
csatlakozott az Erste Group Bank AG-hoz, ahol a Lakossági Kockázatkezelés vezetője.  
Mandátum: a Felügyeleti engedély megadását követően tölti be külső igazgatósági tagi tisztségét. 
Mandátum tervezett lejárata: 2019.05.31. 
 
Dr. Rudnay János: Külső igazgatósági tag 
1977-ben végzett a Bécsi Egyetem Jogi Karán. 1977 és 1994 között a Philips különböző érdekeltségeinél 
töltött be vezető tisztségeket. 1994-től a Pécsi Sörfőzde Rt. vezérigazgatója. 1995-től a Reemtsma 
Debreceni Dohánygyár Kft. vezérigazgatója. Az SPB Befektetési Rt. tanácsadói testületének tagja 2001-
2002 között. Az Erste Group Bank AG tanácsadója 2002 szeptembere óta. 2003. december 4-től a 
Postabank és Takarékpénztár Rt. külső igazgatósági tagja, majd 2004. október 1-től az ERSTE BANK 
HUNGARY Zrt. külső igazgatósági tagja.  
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Silzer Frederik: Külső igazgatósági tag 
Pályáját 1988-ban kezdte a die Erste österreichische Spar-Casse Bank-ban, majd 1993-tól az AVABANK-
ban tevékenykedett érdekeltség ellenőrzési területen, több közép-Európai leányvállalat ügyvezetői 
posztját töltötte be. 1998-ban a Bank Austria AG-hez (korábban Creditanstalt AG néven működött) 
csatlakozott, ahol a leányvállalatok koordinálásáért felelt, többek között Magyarországért is. 2008 óta látja 
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el az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG középeurópai koordinációját, így Magyarországét 
is. Számos akvizíciós és integrációs projektért felel. 
Mandátum lejár: 2016.05.31.” 
 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 9.1.2. pontja az alábbiról: 
 

„9.1.2. Felügyelőbizottság 

A felügyelőbizottság tagjai  
A felügyelőbizottság üzleti elérhetősége: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-
26. 
 
Dr. Manfred Wimmer: a felügyelőbizottság tagja, a felügyelőbizottság elnöke. 
1978-ben az Innsbrucki Egyetem Jogi karán diplomázott. 
Munkatapasztalatai: 1982-1999: Creditanstalt, Bécs, Nemzetközi Üzletág. 1998 óta az ERSTE Bank der 
Oesterreichischen Sparkassen AG-ben dolgozik. 1998-1999 Nemzetközi Marketing Osztály vezetője, 
1999-2002 Ceska Sporitelna akvizíció és integráció projektvezetője, 2002-2007 Stratégiai 
Konszernfejlesztési Terület vezetője, 2007 és 2008 között a Banca Comerciala Romana, Bucharest 
elnöke és igazgatósági tagja, 2008 óta az Erste Group Bank AG Pénzügyi és Számviteli, valamint a 
Teljesítménymenedzsment területért felelős Igazgatósági tagja. 2013. szeptember elsejétől - a Bank 
felügyelőbizottságának elnöki funkciójának megtartásával - nyugdíjba vonult. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Friedrich Rödler: 
1975-ben a bécsi Műszaki Egyetemen diplomázott (matematika és informatika szak), majd tudományos 
fokozatot szerzett a bécsi Közgazdasági Egyetemen 1976-ban, majd másoddiplomát „Nemzetközi 
kapcsolatok” szakon. 1976-tól 1986-ig az Arthur Andersen & Co-nál volt alkalmazásban, majd 1986-tól 
1990-ig a GRT Robol & CO-nál partnerként dolgozott. .A PWC Austria-nál 2000 óta dolgozik különböző 
pozíciókban, jelenleg country senior partner. Több mint 34 éves munkatapasztalattal rendelkezik 
pénzügyi-, számviteli- és adótanácsadás területeken. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Zsiga Krisztina: 
1993-ban a manchesteri Metropolitan egyetemen végzett. Több, mint 14 éve kockázatkezelési területen 
dolgozik, karrierpályája is ezen  a szakterületen ívelt fölfelé. Számos tapasztalatot szerzett Európa 
különböző országaiban.  1995 és 2007 között dolgozott az Inter-Európa Bankban, a City bankban és a 
City csoportban Budapesten, Moszkvában, Norvégiában, Prágában, Londonban. 2008 januárjában 
csatlakozott az Erste Group Bank AG-hoz, ahol a Lakossági Kockázatkezelés vezetője.  
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Gernot Mittendorfer: 
A Jogi Egyetemen, Linzben végzett 1989-ben. 1990-ben kezdte pályafutását az Erste Groupban, 
számlamenedzserként. 1997-től csatlakozott a  Sparkasse Mühlviertel West Bank AG-hoz, ahol Managing 
Board tagként felépítette a csehországi üzletágat. 1999. novemberében az Erste Group Bank AG prágai 
központjába került, ahol  a lakossági területért volt felelős. 2000 július 1-jétől  kinevezték a Ceska 
Sporitelna Managing Board tagjának.  2004. augusztusától vezérigazgatói megbízást kapott a Salzburger 
Sparkasse Bank AG-nál, majd 2007-ben a Ceska Sporitelna-nál.  2011 januárja óta az  Erste Group Bank 
AG Managing Board tagja, ahol  kockázatkezelési igazgatói poziciót töltött be. 2013. szeptemberétől  az 
Erste Group Bank AG pénzügyi igazgatója, mely funkcióban a felelősségi körébe tartozik a Csoport 
Számvitel, a Csoport Teljesítmény Mendzsment és Csoport Eszköz-Forrás Menedzsment irányítása.  
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
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Nagy Magdolna: Munkavállalói képviseletet ellátó felügyelőbizottsági tag 
Letétkezelési és Pénzügyi Szolgáltatások Osztály vezetője 
1990-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott. 20 éves tapasztalattal rendelkezik 
a befektetési szolgáltatások terén. 1993. óta különböző hazai bankokban alakította ki a letétkezelési 
szolgáltatási tevékenységet. 1993-1997. között a Magyar Hitelbank letétkezelését, 1997 és 2000 között a 
CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. letétkezelését vezette, az Erste Banknál 2000. óta a 
Letétkezelés osztályvezetője. 
Mandátum lejár: 2016.05.31.  
 
Balogh Márta: Munkavállalói képviseletet ellátó felügyelőbizottsági tag  
A Működési Kontroll Osztály vezetője az IT és Operáció területén belül. 
Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik, 2002-ben a budapesti Általános Vállalkozási Főiskolán 
szerzett Közgazdász és controller diplomát. 
2002-ben a Colling Ltd. könyvelőjeként kezdte szakmai pályafutását. 2003-2007. között a Citibank 
Hungary és Citibank Handlowy/Warsaw/Poland-nál látott el szakértői (folyószámlák, betétek, hitelek, 
biztosítás és befektetések) feladatot az Operáción belül, továbbá támogatta a Core Banki rendszer 
konverzióját. 2007-2010 között a HSBC lengyelországi bankjában Financial Control Manager volt. 2010-
ben csatlakozott a Bankhoz, mint Operációs kontroll csoportvezető, 2011 januárjától a Bank 
osztályvezetőként irányítja a Működési Kontroll Osztályt. 
Mandátum lejár: 2016.05.31.” 
 
az alábbira változik: 
 

„9.1.2. Felügyelőbizottság 

A felügyelőbizottság tagjai (2016. január 15-től): 
A felügyelőbizottság üzleti elérhetősége: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-
26. 
 
Dr. Manfred Wimmer: a felügyelőbizottság tagja, a felügyelőbizottság elnöke. 
1978-ben az Innsbrucki Egyetem Jogi karán diplomázott. 
Munkatapasztalatai: 1982-1999: Creditanstalt, Bécs, Nemzetközi Üzletág. 1998 óta az ERSTE Bank der 
Oesterreichischen Sparkassen AG-ben dolgozik. 1998-1999 Nemzetközi Marketing Osztály vezetője, 
1999-2002 Ceska Sporitelna akvizíció és integráció projektvezetője, 2002-2007 Stratégiai 
Konszernfejlesztési Terület vezetője, 2007 és 2008 között a Banca Comerciala Romana, Bucharest 
elnöke és igazgatósági tagja, 2008 óta az Erste Group Bank AG Pénzügyi és Számviteli, valamint a 
Teljesítménymenedzsment területért felelős Igazgatósági tagja. 2013. szeptember elsejétől - a Bank 
felügyelőbizottságának elnöki funkciójának megtartásával - nyugdíjba vonult. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Friedrich Rödler: 
1975-ben a bécsi Műszaki Egyetemen diplomázott (matematika és informatika szak), majd tudományos 
fokozatot szerzett a bécsi Közgazdasági Egyetemen 1976-ban, majd másoddiplomát „Nemzetközi 
kapcsolatok” szakon. 1976-tól 1986-ig az Arthur Andersen & Co-nál volt alkalmazásban, majd 1986-tól 
1990-ig a GRT Robol & CO-nál partnerként dolgozott. A PWC Austria-nál 2000 óta dolgozik különböző 
pozíciókban, jelenleg country senior partner. Több mint 34 éves munkatapasztalattal rendelkezik 
pénzügyi-, számviteli- és adótanácsadás területeken. 
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Gernot Mittendorfer: 
A Jogi Egyetemen, Linzben végzett 1989-ben. 1990-ben kezdte pályafutását az Erste Groupban, 
számlamenedzserként. 1997-től csatlakozott a  Sparkasse Mühlviertel West Bank AG-hoz, ahol Managing 
Board tagként felépítette a csehországi üzletágat. 1999. novemberében az Erste Group Bank AG prágai 
központjába került, ahol a lakossági területért volt felelős. 2000 július 1-jétől  kinevezték a Ceska 
Sporitelna Managing Board tagjának.  2004. augusztusától vezérigazgatói megbízást kapott a Salzburger 
Sparkasse Bank AG-nál, majd 2007-ben a Ceska Sporitelna-nál.  2011 januárja óta az  Erste Group Bank 
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AG Managing Board tagja, ahol  kockázatkezelési igazgatói poziciót töltött be. 2013. szeptemberétől  az 
Erste Group Bank AG pénzügyi igazgatója, mely funkcióban a felelősségi körébe tartozik a Csoport 
Számvitel, a Csoport Teljesítmény Mendzsment és Csoport Eszköz-Forrás Menedzsment irányítása.  
Mandátum lejár: 2016.05.31. 
 
Maximilian Clary und Aldringen: 
Maximilian Clary und Aldringen felsőfokú üzleti, gazdasági, tanulmányait a passaui egyetemen, illetve a 
European School of Management-ben végezte. 2014 óta a London Business School MBA képzésében 
vesz részt. Pályafutása során különböző tisztségeket töltött be a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-
nál, valamint a Raiffeisen Bank International AG-nál. 2013-2014 folyamán az Erste Group romániai 
leánybankjánál, a Banca Comerciala Romana-nál tevékenykedett mint az operációs vezérigazgató-
helyettesi tanácsadó. 2014 áprilisától az Erste Group Bank AG csoport startégiárt felelős területének 
szenior menedzsere, majd 2015 januárjától a terület vezetője.  
Mandátum: a Felügyeleti engedély megadását követően tölti be felügyelőbizottsági tagi tisztségét. 
Mandátum tervezett lejárata: 2019.05.31. 
 
Nagy Magdolna: Munkavállalói képviseletet ellátó felügyelőbizottsági tag 
Letétkezelési és Pénzügyi Szolgáltatások Osztály vezetője 
1990-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott. 20 éves tapasztalattal rendelkezik 
a befektetési szolgáltatások terén. 1993. óta különböző hazai bankokban alakította ki a letétkezelési 
szolgáltatási tevékenységet. 1993-1997. között a Magyar Hitelbank letétkezelését, 1997 és 2000 között a 
CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. letétkezelését vezette, az Erste Banknál 2000. óta a 
Letétkezelés osztályvezetője. 
Mandátum lejár: 2016.05.31.  
 
Balogh Márta: Munkavállalói képviseletet ellátó felügyelőbizottsági tag  
A Működési Kontroll Osztály vezetője az IT és Operáció területén belül. 
Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik, 2002-ben a budapesti Általános Vállalkozási Főiskolán 
szerzett Közgazdász és controller diplomát. 
2002-ben a Colling Ltd. könyvelőjeként kezdte szakmai pályafutását. 2003-2007. között a Citibank 
Hungary és Citibank Handlowy/Warsaw/Poland-nál látott el szakértői (folyószámlák, betétek, hitelek, 
biztosítás és befektetések) feladatot az Operáción belül, továbbá támogatta a Core Banki rendszer 
konverzióját. 2007-2010 között a HSBC lengyelországi bankjában Financial Control Manager volt. 2010-
ben csatlakozott a Bankhoz, mint Operációs kontroll csoportvezető, 2011 januárjától a Bank 
osztályvezetőként irányítja a Működési Kontroll Osztályt. 
Mandátum lejár: 2016.05.31.” 
 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 9.1.3. pontja az alábbiról: 
 

„9.1.3. Ügyvezetőség 

Az ügyvezetőség tagjai: 
Az ügyvezetőség tagjainak üzleti elérhetősége: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő 
u. 24-26. 
 
Jelasity Radován: az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, CFO, Vállalati üzletágért felelős ügyvezető 
Harmati László: ügyvezető, Lakossági vezérigazgató-helyettes 
Jurgen De Ruijter: ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
Ivan Vondra: ügyvezető, Pénzügyi vezérigazgató-helyettes (a Felügyeleti engedély megadását követően 
tölti be ügyvezetői/ vezérigazgatói-helyettesi  tisztségét).” 
 
az alábbira változik: 
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„9.1.3. Ügyvezetőség 

Az ügyvezetőség tagjai (2016. január 15-től): 
Az ügyvezetőség tagjainak üzleti elérhetősége: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő 
u. 24-26. 
 
Jelasity Radován: az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, Vállalati üzletágért felelős ügyvezető 
Harmati László: ügyvezető, Lakossági vezérigazgató-helyettes 
Jurgen De Ruijter: ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
Ivan Vondra: ügyvezető, Pénzügyi vezérigazgató-helyettes 
Foltányi Tamás: ügyvezető, IT és Operáció vezérigazgató-helyettes.” 
 
 
 
 
 
Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteiben nem változtak. 
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FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. 2015 – 2016. évi egyszáz milliárd forint együttes keretösszegű 
kötvényprogramjáról szóló Alaptájékoztatókat az Erste Bank Hungary Zrt., mint kibocsátó készítette 
kötvényprogram létrehozása céljából. A Bank az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésének tartalmáért, a 
benne foglalt információkért felelősséggel tartozik. 
 
 

Felelősségvállaló nyilatkozat 
 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Alaptájékoztatók 1. számú 
kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat: 
 
Az Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az Erste Bank 
Hungary Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszáma: 01-10-041054) tartozik 
felelősséggel, az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen 
Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az 
Alaptájékoztatók 1. számú kiegészítésében a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, 
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó 
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzik azon körülmények bemutatását, 
amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz 
félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a befektetés 
megalapozott megítélését veszélyezteti. 
 
 
 
Budapest, 2016. január 13. 
 
 
 
 
 
 
 

Jelasity Radován Harmati László Harmati László Pelle László 
Elnök-vezérigazgató Vezérigazgató-helyettes Vezérigazgató-helyettes Vezérigazgató-helyettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronikus aláírással ellátva 


