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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 
hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő Kötvények szabályozott piacra történő bevezetéséről a Végleges 
Feltételek rendelkezik. 
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A Magyar Nemzeti Bank (”MNB”) a Kötvényprogram céljára készült Alaptájékoztatók 1. számú 
kiegészítését a 2015. február 27-én kelt, H-KE-III-309/2015. 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. 2014-2015. évi Kötvényprogramja 
részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, melynek közzétételét az MNB 2014. november 18-
án kelt H-KE-III-647/2014. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 6. pontja alatt szereplő szervezeti ábra az alábbiról: 
 
„ 
A Kibocsátó szervezeti ábrája (2014.09.30.) 

 
 
„ 
 
az alábbira változik 
 
„ 
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A Kibocsátó szervezeti ábrája (2015.02.04.)

 
„ 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 6.2 pontja az alábbiról: 
 
„ 
A Bank által konszolidált leányvállalatok (2014.09.30.-i állapot szerint): 
 

 
Konszolidációba bevont társaságok 
 
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 

Vállalkozás neve, 
Székhelye 

Befektetett összeg 
(eFt) 

Banki tulajdoni 
hányad (%) 

Jegyzett tőke  
(eFt) 

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

3 600 000 100 2 005 000 

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

2 890 290 100 2 000 000 

Portfolió Szolgáltató Kft. v.a. 
1138. Budapest, Népfürdő u 24-26. 

230 000 Közvetve: 100 230 000 

Erste Leasing Bérlet Kft. 
1138. Budapest, Népfürdő u 24-26. 

393 378 100 4 000 

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

511 005 100 53 000 

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

48 139 220 100 210 000 

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 

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

6 439 000 100 3 000 



 

4 
 

 

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 2013. december 31-i adat szerint 14,8 százalék volt. A tőzsdei certifikát piacon 
széles termékpalettával rendelkezik, a forgalmat tekintve piacvezető.  
 
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. első félévének végén 47.000 aktív státuszú szerződéssel rendelkezik, melynek szerződéses 
összege megközelíti a 138 milliárd forintot. 
 
Erste Leasing Bérlet Kft. 
Az Erste Leasing Bérlet Kft. az Bankcsoport tagja, 2000 szeptemberében kezdte meg működését, 
amelynek keretében a Társaság a Bankcsoporton belül operatív lízing szolgáltatások nyújtását végzi a 
Bankcsoport ügyfeleinek forint, illetve a vállalati ügyfeleknek euró alapon is.  
 
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. 
 
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.  
 
Collat-real Kft. 
2014.03.10-én alakult meg a Bankcsoport legújabb tagja 3 millió forint törzstőkével, mely saját tulajdonú 
ingatlanok adásvételével foglalkozik. 
 
A Bankcsoport egyéb, konszolidációba be nem vont vállalatai, részesedései: 
 
ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő 
életbiztosítója, mely 2000. október 17-én kapta meg a működési engedélyt. Az Erste Bank Hungary 
részesedése 5%. 
 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  
Alapvető célkitűzésük a KKV-szektor fejlődésének elősegítése. Kezességet vállal hitelhez, 
bankgaranciához, lízing- és faktoring ügyletekhez. A kezességvállalással a Társaság kötelezi magát arra, 
hogy az adós helyett fizet a pénzügyi intézménynek, ha az adós nem tesz eleget fizetési 
kötelezettségének. Az Erste Bank Hungary részesedése 2,17%. 
 
Kisvállalkozás-Fejlesztő Zrt. 
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A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3,88 milliárd forint saját 
tőkével rendelkező befektetési társaság, amely a kis- és középvállalatok fejlesztését tőkebefektetéssel 
segíti. A Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) mellett a Társaság 
részvényese a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Budapest Bank Nyrt., a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt., a 
MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az Erste Bank Hungary Zrt. A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 
döntően állami forrásokból gazdálkodik. A Társaság üzleti alapon működik, és üzleti alapon hoz 
döntéseket. A Társaság, amikor befektetési döntést hoz, a saját tőkéjét fekteti be, a befektetett összeg 
nem támogatás, és nem hitel. Az Erste Bank Hungary részesedése 1,13%. 
 
Mastercard Incorporated 
A MasterCard világszerte több mint 210 országban és területen van jelen fontos összekötő láncszemként 
a pénzintézetek és vállalkozások, a kártyabirtokosok és kereskedők milliói között. A MasterCard 
biztonságosabb, kényelmesebb és jövedelmezőbb fizetési megoldások kifejlesztésével viszi előre a 
kereskedelmet. Világszerte fizetések milliárdjait lebonyolítja le, így építi az üzleti kapcsolatokat és 
gyorsítja az üzletmenetet. Az Erste Bank Hungary részesedése 0,008%. 
 
Visa Europe Limited 
A 2004 júliusában bejegyzett Visa Europe egy tagsági szervezet, amely több mint 3700 tagbankja 
tulajdonában és azok irányítása alatt áll. 2007 októberében a Visa Europe függetlenné vált az új, globális 
Visa Inc. szervezettől. Az átalakítás részeként a Visa Europe exkluzív, visszavonhatatlan és örökérvényű 
engedéllyel tagsági szervezetként működik tovább Európában. Az Erste Bank Hungary részesedése 
0,0067%. 
 
Visa Incorporated 
A Visa globális fizetési technológiát kínáló cég, mely több mint 200 országban kapcsol össze vásárlókat, 
cégeket és bankokat, kiszolgálva őket az elektronikus fizetés lehetőségével. Az Erste Bank Hungary 
részesedése 0,0015%. 
” 
 
az alábbira változik 
 
„ 
A Bank által konszolidált leányvállalatok (2015.01.31-i állapot szerint): 
 

Vállalkozás neve, 
Székhelye 

Befektetett összeg 
(eFt) 

Banki tulajdoni 
hányad (%) 

Jegyzett tőke  
(eFt) 

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

4 100 000 100 2 010 000 

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

2 890 290 100 2 000 000 

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

393 378 100 4 000 

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

511 005 100 53 000 

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

48 139 220 100 210 000 

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 

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

6 439 000 100 3 000 
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    * Az Erste Leasing Bérlet Kft. végelszámolási eljárása  2015. január 1-én megindult.  
  
Konszolidációba bevont társaságok 
 
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 2013. december 31-i adat szerint 14,8 százalék volt. A tőzsdei certifikát piacon 
széles termékpalettával rendelkezik, a forgalmat tekintve piacvezető.  
 
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 
meghaladja a 165 milliárd forintot. 
 
Erste Leasing Bérlet Kft.”v.a.” 
Az Erste Leasing Bérlet Kft. az Bankcsoport tagja, 2000 szeptemberében kezdte meg működését, 
amelynek keretében a Társaság a Bankcsoporton belül operatív lízing szolgáltatások nyújtását végzi a 
Bankcsoport ügyfeleinek forint, illetve a vállalati ügyfeleknek euró alapon is. Az Erste Bank Hungary 
döntése alapján az Erste Leasing Bérlet Kft. üzleti tevékenységét 2014. december 31-ével megszüntette, 
a társaság végelszámolása 2015. január 1-jén megindult. 
 
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. 
 
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.  
 
Collat-real Kft. 
2014.03.10-én alakult meg a Bankcsoport legújabb tagja 3 millió forint törzstőkével, mely saját tulajdonú 
ingatlanok adásvételével foglalkozik. 
 
A Bankcsoport egyéb, konszolidációba be nem vont vállalatai, részesedései: 
 
ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
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Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő 
életbiztosítója, mely 2000. október 17-én kapta meg a működési engedélyt. Az Erste Bank Hungary 
részesedése 5%. 
 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  
Alapvető célkitűzésük a KKV-szektor fejlődésének elősegítése. Kezességet vállal hitelhez, 
bankgaranciához, lízing- és faktoring ügyletekhez. A kezességvállalással a Társaság kötelezi magát arra, 
hogy az adós helyett fizet a pénzügyi intézménynek, ha az adós nem tesz eleget fizetési 
kötelezettségének. Az Erste Bank Hungary részesedése 2,17%. 
 
Kisvállalkozás-Fejlesztő Zrt. 
A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3,88 milliárd forint saját 
tőkével rendelkező befektetési társaság, amely a kis- és középvállalatok fejlesztését tőkebefektetéssel 
segíti. A Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) mellett a Társaság 
részvényese a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Budapest Bank Nyrt., a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt., a 
MKB Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az Erste Bank Hungary Zrt. A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 
döntően állami forrásokból gazdálkodik. A Társaság üzleti alapon működik, és üzleti alapon hoz 
döntéseket. A Társaság, amikor befektetési döntést hoz, a saját tőkéjét fekteti be, a befektetett összeg 
nem támogatás, és nem hitel. Az Erste Bank Hungary részesedése 1,13%. 
 
Mastercard Incorporated 
A MasterCard világszerte több mint 210 országban és területen van jelen fontos összekötő láncszemként 
a pénzintézetek és vállalkozások, a kártyabirtokosok és kereskedők milliói között. A MasterCard 
biztonságosabb, kényelmesebb és jövedelmezőbb fizetési megoldások kifejlesztésével viszi előre a 
kereskedelmet. Világszerte fizetések milliárdjait lebonyolítja le, így építi az üzleti kapcsolatokat és 
gyorsítja az üzletmenetet. Az Erste Bank Hungary részesedése 0,008%. 
 
Visa Europe Limited 
A 2004 júliusában bejegyzett Visa Europe egy tagsági szervezet, amely több mint 3700 tagbankja 
tulajdonában és azok irányítása alatt áll. 2007 októberében a Visa Europe függetlenné vált az új, globális 
Visa Inc. szervezettől. Az átalakítás részeként a Visa Europe exkluzív, visszavonhatatlan és örökérvényű 
engedéllyel tagsági szervezetként működik tovább Európában. Az Erste Bank Hungary részesedése 
0,0067%. 
 
Visa Incorporated 
A Visa globális fizetési technológiát kínáló cég, mely több mint 200 országban kapcsol össze vásárlókat, 
cégeket és bankokat, kiszolgálva őket az elektronikus fizetés lehetőségével. Az Erste Bank Hungary 
részesedése 0,0015%. 
„ 
 
Az Alaptájékoztatók II. fejezetének 11.7. pontja az alábbiról: 
 
„ 
A Portfolió Kft. tulajdonosa az Erste Befektetési Zrt. 2013. december 31-én döntött a Portfolió Kft. 
végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: 
2014. január 1. A Portfolió Kft. értékpapírokkal kapcsolatos tevékenységét 2013.05.31-ig megszüntette, az 
IT szolgáltatási szerződései a Bankcsoport tagjai felé 2013.11.30-án megszüntetésre kerültek. A Portfolió 
Kft. munkavállalóinak munkaviszonya 2013.11.30-án megszűnt, az Erste Befektetési Zrt. jogutódlással 
átvette a munkavállalókat. 
 
A Bank új céget alapított Collat-real Korlátolt Felelősségű Társaság néven, melynek főtevékenysége saját 
tulajdonú ingatlan adásvétele. A céget a Cégbíróság 2014. március 17-én bejegyezte. 
 
A Felügyeleti hatóság a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés új díj bevezetésével 
történő, illetve a díj számítási módjának hátrányosan egyoldalú módosítását tiltó jogszabályi rendelkezés 
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megsértése miatt 98 millió Ft bírságot szabott ki. Kötelezte a Bankot, hogy a fogyasztókkal szemben a 
jogsértő állapot megszüntetéséig felszámított díjak összegét a jogsértéssel érintett valamennyi fogyasztó 
számára 2014. április 30.-ig térítse vissza. 
„ 
 
az alábbira változik 
 
„ 
 
Az Erste Leasing Bérlet Kft. egyszemélyes tulajdonosa, az Erste Bank Hungary Zrt. 2014. december 18-
án döntött az Erste Leasing Bérlet Kft. végelszámolásáról. A végelszámolás 2015. január 1-jével 
megindult. 
 
A Portfolió Kft. tulajdonosa az Erste Befektetési Zrt. 2013. december 31-én döntött a Portfolió Kft. 
végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: 
2014. január 1. napja volt. A Portfolió Kft. értékpapírokkal kapcsolatos tevékenységét 2013.05.31-ig 
megszüntette, az IT szolgáltatási szerződései a Bankcsoport tagjai felé 2013.11.30-án megszüntetésre 
kerültek. A Portfolió Kft. munkavállalóinak munkaviszonya 2013.11.30-án megszűnt, az Erste Befektetési 
Zrt. jogutódlással átvette a munkavállalókat. A társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. 
január 21-én törölte a cégjegyzékből. 
 
A Bank új céget alapított Collat-real Korlátolt Felelősségű Társaság néven, melynek főtevékenysége saját 
tulajdonú ingatlan adásvétele. A céget a Cégbíróság 2014. március 17-én bejegyezte. 
 
A Felügyeleti hatóság a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés új díj bevezetésével 
történő, illetve a díj számítási módjának hátrányosan egyoldalú módosítását tiltó jogszabályi rendelkezés 
megsértése miatt 98 millió Ft bírságot szabott ki. Kötelezte a Bankot, hogy a fogyasztókkal szemben a 
jogsértő állapot megszüntetéséig felszámított díjak összegét a jogsértéssel érintett valamennyi fogyasztó 
számára 2014. április 30.-ig térítse vissza. 
„ 
 
 
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 2014. 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 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 
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középiskolába. A chicagói Illinois Egyetem pénzügyi szakán szerzett MBA fokozatot a Belgrádi Egyetem 
közgazdasági diplomája után. 
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
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 
 
Pelle László: ügyvezető, IT- és Operációs vezérigazgató-helyettes 
Pályája kezdetén a Postabank bankkártya üzletágában dolgozott osztályvezetői beosztásban, majd ezt 
követően 13 évet töltött el a Citigroup csoportnál. Mint a magyarországi Citibank lakossági bankjának 
egyik alapítója, a hitelkártya terület operációs és informatikai területét irányította 1994-től. 1996-ban 
Szingapúrban regionális tervező-elemző igazgatóként dolgozott, majd Lengyelországba a Citibank 
lakossági bankjának alapításakor, 1997-ben került. 2002-től ismét Magyarországon dolgozik, mint a 
Citibank operációs, informatikai és üzemeltetési ügyvezető igazgatója. 2007 júniusában csatlakozott a 
HSBC csoport Közép-Kelet Európai Regionális Igazgatóságához Prágában, ahol vezérigazgató-
helyettesként a kelet-európai lakossági banki expanzió irányításáért felelt. Főbb feladatai közé tartozott a 
cseh és lengyel lakossági Bank infrastruktúrájának felépítése, rendszereinek bevezetése, és szolgáltató 
központok létrehozása. 2009 márciusától dolgozik az Erste Bank Hungary Zrt-nél, mint a Bank 
informatikai rendszereiért és operációjáért felelős igazgatósági tag.  
Mandátum lejár: 2016.05.31 
 
Bernhard Spalt: ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
A jogi végzettségű szakember pályafutását 1991-ben az Erste DIE ERSTE österreichische Spar-Casse 
Bank AG jogi osztályán kezdte, azóta is a Bank alkalmazottja. 1997-től az Erste Bank teljes körű jogi 
képviselője, majd titkárságvezetője. 1999-től 2000-ig a cseh leányvállalat workout osztályának vezetője, 
majd 2002 és 2006 között az anyabank csoportszintű kockázatkezelési osztályának vezetője. 2006 óta az 
Erste Group Bank AG kockázatkezelési igazgatója. 2012. február 1-től az Erste Bank Hungary Zrt. 
kockázatkezelésért felelős vezérigazgató-helyettese.  
Mandátum lejár: 2015. január 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 osztrák Erste Bank 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 
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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 2014. 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 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 
 
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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Pelle László: ügyvezető, IT- és Operációs vezérigazgató-helyettes 
Pályája kezdetén a Postabank bankkártya üzletágában dolgozott osztályvezetői beosztásban, majd ezt 
követően 13 évet töltött el a Citigroup csoportnál. Mint a magyarországi Citibank lakossági bankjának 
egyik alapítója, a hitelkártya terület operációs és informatikai területét irányította 1994-től. 1996-ban 
Szingapúrban regionális tervező-elemző igazgatóként dolgozott, majd Lengyelországba a Citibank 
lakossági bankjának alapításakor, 1997-ben került. 2002-től ismét Magyarországon dolgozik, mint a 
Citibank operációs, informatikai és üzemeltetési ügyvezető igazgatója. 2007 júniusában csatlakozott a 
HSBC csoport Közép-Kelet Európai Regionális Igazgatóságához Prágában, ahol vezérigazgató-
helyettesként a kelet-európai lakossági banki expanzió irányításáért felelt. Főbb feladatai közé tartozott a 
cseh és lengyel lakossági Bank infrastruktúrájának felépítése, rendszereinek bevezetése, és szolgáltató 
központok létrehozása. 2009 márciusától dolgozik az Erste Bank Hungary Zrt-nél, mint a Bank 
informatikai rendszereiért és operációjáért felelős igazgatósági tag.  
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 Hungary kockázatkezelésért felelős vezérigazgató-helyettese.  
Mandátum lejár: 2017.12.31. 
 
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 osztrák Erste Bank 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 
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 9.1.3. 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 
Bernhard Spalt: ügyvezető, Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes 
Pelle László: ügyvezető, IT- és Operációs vezérigazgató-helyettes 
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„ 
 
az alábbira változik 
 
„ 

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 
Pelle László: ügyvezető, IT- és Operációs vezérigazgató-helyettes 
„ 
 
 
 
 
Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteiben nem változtak. 
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FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. 2014 – 2015. 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, 2014. február 16. 
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