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Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2018. február 16. napján kelt
H-KE-III-92/2018. számú határozatával engedélyezte.

Az Alaptájékoztatók című dokumentum két, egységes szerkezetbe foglalt alaptájékoztatót foglal magában, amelyek
alapján az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetésre kerülő, valamint szabályozott piacra
bevezetésre nem kerülő Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatalára van lehetőség. A kibocsátásra kerülő
Jelzáloglevelek szabályozott piacra történő bevezetéséről a Végleges Feltételek rendelkezik.
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Az Erste Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., nyilvántartja a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-048682, mint „Kibocsátó”) a 2017-2018. évi
100.000.000.000 (Egyszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programja részletes
ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, amelynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank 2017.
november 10. napján kelt H-KE-III-776/2017. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak
szerint egészíti ki:

Tekintettel arra, hogy
(i) 2017. december 14-én új, az Erste Group által egységesített weboldal-platform került
bevezetésre, és ennek kapcsán az Erste Jelzálogbank Zrt. weboldala megújult, valamint
(ii) a 2017-2018. évi 100.000.000.000 (Egyszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási
programhoz kapcsolódó FHB Bank Zrt.-vel (1082 Budapest, Üllői út 48.) megkötött forgalmazói
szerződés 2017. december 18-i nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került, ezzel egy
időben az Erste Jelzálogbank Zrt. a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) forgalmazói szerződést kötött, valamint
(iii) 2018. január 12-én az Erste Jelzálogbank Zrt. közzétételében jelezte részvételi szándékát a
Magyar Nemzeti Bank által 2017. december 21-én meghirdetett, elsődleges és másodlagos
piacon történő jelzáloglevél-vásárlásokra irányuló programjában, valamint
(iv) 2018. február 1-jétől az Erste Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságában Gergics Márk helyét Czeti
Tamás veszi át, a cégbírósági változásbejegyzési eljárás lefolytatását követően, amennyiben a
változásbejegyzési kérelemnek a cégbíróság helyt ad
az Alaptájékoztatók egyes fejezetei az alábbiak szerint módosulnak.
Az Alaptájékoztató III. fejezet 13.1. pontja az alábbiról:
„Hivatkozás útján beépített dokumentumok
Jelen Alaptájékoztató hatályossága alatt, a Jelzálogbank Alapszabálya megtekinthető a Kibocsátó
honlapján (www.erstejelzalogbank.hu). Az auditált éves beszámolói, a Tpt. szerinti pénzügyi jelentései
hozzáférhetők a Jelzálogbank honlapja mellett a BÉT honlapján (www.bet.hu) és az MNB által
üzemeltetett tőkepiaci közzétételi weboldalon (www.kozzetetelek.hu), illetve megtekinthetők a Kibocsátó
székhelyén. Az alábbi dokumentumok a jelen Alaptájékoztatóba hivatkozás útján beépített
dokumentumnak tekintendők:
•
•
•
•

Az Erste Jelzálogbank Zrt. hatályos Alapszabálya (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erstebank-csoport/erste-jelzalogbank-zrt/altalanos-tajekoztatas)
a 2015. évi éves beszámoló (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)
a 2016. évi éves beszámoló (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)
a 2017. évi féléves jelentés (http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-csoport/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)”

az alábbira változik:
„Hivatkozás útján beépített dokumentumok
Jelen Alaptájékoztató hatályossága alatt, a Jelzálogbank Alapszabálya megtekinthető a Kibocsátó
honlapján (www.erstejelzalogbank.hu). Az auditált éves beszámolói, a Tpt. szerinti pénzügyi jelentései
hozzáférhetők a Jelzálogbank honlapja mellett a BÉT honlapján (www.bet.hu) és az MNB által
üzemeltetett tőkepiaci közzétételi weboldalon (www.kozzetetelek.hu), illetve megtekinthetők a Kibocsátó
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székhelyén. Az alábbi dokumentumok
dokumentumnak tekintendők:
•
•
•
•

a

jelen

Alaptájékoztatóba

hivatkozás

útján

beépített

Az Erste Jelzálogbank Zrt. hatályos Alapszabálya (https://www.erstebank.hu/hu/ebhnyito/bankunkrol/erste-group/erste-jelzalogbank-zrt/altalanos-tajekoztatas)
a 2015. évi éves beszámoló (https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-group/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)
a 2016. évi éves beszámoló (https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-group/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)
a 2017. évi féléves jelentés (https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-group/erstejelzalogbank-zrt/befektetoi-informaciok)”

Az Alaptájékoztatók Összefoglalójának A.2. pontjának 1. bekezdése az alábbiról:
„A jelen Alaptájékoztató alapján kibocsátott Jelzáloglevelek elsődleges forgalomba hozatala során
Forgalmazóként a Programforgalmazói Megállapodást aláíró Forgalmazók működnek közre: a Concorde
Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (a továbbiakban:
Erste Bank) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26.), az FHB Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) és az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054
Budapest, Szabadság tér 5-6.). A Programforgalmazói Megállapodás lehetőséget biztosít új Forgalmazók
csatlakozására.”
az alábbira változik:
„A jelen Alaptájékoztató alapján kibocsátott Jelzáloglevelek elsődleges forgalomba hozatala során
Forgalmazóként a Programforgalmazói Megállapodást aláíró Forgalmazók működnek közre: a Concorde
Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (a továbbiakban:
Erste Bank) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26.), a Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) és az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054
Budapest, Szabadság tér 5-6.). A Programforgalmazói Megállapodás lehetőséget biztosít új Forgalmazók
csatlakozására.”
Az Alaptájékoztatók IV. fejezet 2.1. pontja az alábbiról:
„A forgalomba hozatalban érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége
Kibocsátó:

Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Fizető ügynök: Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.)
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
FHB Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.)
UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

A Programforgalmazói Megállapodás lehetőséget biztosít új Forgalmazók csatlakozásához.
A forgalomba hozatalban érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége és a Kibocsátási Program
célja között nem áll fenn összeférhetetlenség.”
az alábbira változik:
„A forgalomba hozatalban érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége
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Kibocsátó:

Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Fizető ügynök: Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.)
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)
UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

A Programforgalmazói Megállapodás lehetőséget biztosít új Forgalmazók csatlakozására.
A forgalomba hozatalban érintett természetes és jogi személyek érdekeltsége és a Kibocsátási Program
célja között nem áll fenn összeférhetetlenség.”

Az Alaptájékoztatók IV. fejezet 4.7. pontjának 2. bekezdése az alábbiról:
„A Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával megbízottak azok a befektetési szolgáltatók, amelyek a
Jelzáloglevelek forgalomba hozatalát célzó Programforgalmazói Megállapodást aláírták: a Concorde
Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.). az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.), az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az FHB Bank Zrt.
(1082 Budapest, Üllői út 48.) és az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.).
A megállapodáshoz új Forgalmazók is csatlakozhatnak a Programforgalmazói Megállapodásban foglaltak
szerint.”
az alábbira változik:
„A Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával megbízottak azok a befektetési szolgáltatók, amelyek a
Jelzáloglevelek forgalomba hozatalát célzó Programforgalmazói Megállapodást aláírták: a Concorde
Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.). az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26.), az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), a Takarékbank Zrt.
(1122 Budapest, Pethényi köz 10.) és az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 56.).
A megállapodáshoz új Forgalmazók is csatlakozhatnak a Programforgalmazói Megállapodásban foglaltak
szerint.”
Az Alaptájékoztatók 1. számú mellékletének „Forgalmazók” meghatározása az alábbiról:
„“Forgalmazók” Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), ERSTE BANK HUNGARY
Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.),
FHB Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér
5-6.).
A megállapodáshoz új Forgalmazók is csatlakozhatnak.”
az alábbira változik:
„“Forgalmazók” Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), ERSTE BANK HUNGARY
Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.),
Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.).
A megállapodáshoz új Forgalmazók is csatlakozhatnak.”
Az Alaptájékoztatók III. fejezet 4.1.3 pontja az alábbiról:
„Legfontosabb piacok bemutatása
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A Kibocsátó kizárólag Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog, illetve önálló zálogjog
fedezete mellett nyújtott lakossági jelzáloghiteleket refinanszíroz, ebből következően a refinanszírozást
igénylő hitelintézetek is a Magyarországon jelzáloghitelezést végző hitelintézetek közül kerülnek ki.
A JMM bevezetése jelentős igényt támasztott a jelzálogbanki refinanszírozás iránt, ami felértékelte a
magyarországi jelzálog-hitelintézetek szerepét. A hitelintézetek forint lejárati összhangjának
szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet - a 2017. április 1-jétől előírt 0,15-ös JMM szinthez
képest - 2018. október 1-jétől 0,20-as JMM megfelelést ír elő, ami további jelzáloglevelek kibocsátását
valószínűsíti a bankszektor egésze esetében. 2016 júliusa és 2017. március 31. között 440 milliárd
forintnyi jelzáloglevél került kibocsátásra, az azt követő másfél évben a szabályozás 2018-as
változásának hatására további 150-200 milliárd forintnyi új jelzáloglevél-kibocsátás valósulhat meg az
1
MNB becslése szerint.
Az Erste Jelzálogbank kizárólag refinanszírozást végez, önálló hitelezési tevékenységet nem folytat és
hitelportfoliók megvásárlását sem tervezi.”
az alábbira változik:
„Legfontosabb piacok bemutatása
A Kibocsátó kizárólag Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog, illetve önálló zálogjog
fedezete mellett nyújtott lakossági jelzáloghiteleket refinanszíroz, ebből következően a refinanszírozást
igénylő hitelintézetek is a Magyarországon jelzáloghitelezést végző hitelintézetek közül kerülnek ki.
A JMM bevezetése jelentős igényt támasztott a jelzálogbanki refinanszírozás iránt, ami felértékelte a
magyarországi jelzálog-hitelintézetek szerepét. A hitelintézetek forint lejárati összhangjának
szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet - a 2017. április 1-jétől előírt 0,15-ös JMM szinthez
képest - 2018. október 1-jétől 0,20-as JMM megfelelést ír elő, ami további jelzáloglevelek kibocsátását
valószínűsíti a bankszektor egésze esetében. 2016 júliusa és 2017. március 31. között 440 milliárd
forintnyi jelzáloglevél került kibocsátásra, az azt követő másfél évben a szabályozás 2018-as
változásának hatására további 150-200 milliárd forintnyi új jelzáloglevél-kibocsátás valósulhat meg az
MNB becslése szerint.2
Az Erste Jelzálogbank kizárólag refinanszírozást végez, önálló hitelezési tevékenységet nem folytat és
hitelportfoliók megvásárlását sem tervezi.
A Magyar Nemzeti Bank a Monetáris Tanács 2017. november 21-i döntése alapján jelzáloglevél-vásárlási
programot hirdetett meg, amelynek keretében az MNB a Magyarország területén székhellyel rendelkező
jelzálog-hitelintézetek meghatározott feltételeknek eleget tevő jelzálogleveleinek Magyarország területén
történő nyilvános forgalomba hozatala során ajánlatot tesz (elsődleges piaci vásárlás), valamint a
Magyarország területén székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézetek Magyarország területén kibocsátott
meghatározott jelzálogleveleit megvásárolja (másodlagos piaci vásárlás), legfeljebb a Magyarország
területén kibocsátott, forintban denominált mindenkori, összesített jelzáloglevél-állomány névértékének 50
százaléka erejéig. Az Erste Jelzálogbank Zrt. jelezte részvételi szándékát az MNB által 2017. december
21-én meghirdetett jelzáloglevél-vásárlásokra irányuló programjában.”
Az Alaptájékoztatók III. fejezet 8.1.1 pontjának Igazgatóság tagjai része az alábbiról:
„Kármán András Miklós – az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1997-2010-ig az MNB-nél dolgozott, 2001től a Monetáris Szabályozási Osztály vezetőjeként, majd 2007-től a Pénzügyi Elemzések Főosztály
igazgatójaként. Az általa irányított terület feladatai többek között lefedték a pénzügyi piacok elemzését, a
monetáris politikai eszköztár fejlesztését, jegybanki mérleg- és devizastratégia kialakítását. 2010 június és
1
2

MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés 2017. május.
MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés 2017. május.
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2011 október között a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős
államtitkára volt. Az általa felügyelt terület felelősségei közé tartozott többek között a makrogazdasági és
költségvetési bevétel előrejelzés, általános gazdaságpolitikai elemzések és javaslatok készítése, a
pénzügyi szektor szabályozása, valamint a gazdasági és pénzügyi nemzetközi kapcsolatok. Ennek
keretében rendszeresen találkozott pénzügyi befektetőkkel, hitelminősítőkkel és részvett az állam
devizakötvény-kibocsátási körútjain. 2007 és 2010 között a KELER, 2010-2011-ben az Országos
Betétbiztosítási Alap igazgatósági tagja és az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) igazgatóságának
elnöke. 2011. decembertől 2014. júliusig a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) igazgatóságának tagja. 2015-ben csatlakozott az Erste Bankhoz, ahol feladata a jelzálogbankalapítás előkészítése volt. 2015. novemberétől az Erste Jelzálogbank Igazgatóságának elnöke és
vezérigazgatója. 2017. június 15-től az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. Igazgatóságának elnöke és az
Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. vezérigazgatója.
Jogviszony kezdete: 2015.11.25. Jogviszony vége: 2020.11.25.
Gergics Márk – az Igazgatóság tagja, kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes
Közgazdász és okleveles könyvvizsgáló, pályafutását 2001-ben kezdte a K&H Bank Zrt.-nél, különböző
pozíciókat töltött be a vállalati értékesítési és projektfinanszírozási területeken. 2006-ban csatlakozott a
K&H Bank Zrt. vállalati restruktúrálási és workout területéhez, ahol egészen 2013-ig dolgozott különböző
pozíciókban, 2011-től a terület vezetőjeként. 2013 és 2015 között a KKV hitelkockázatkezelési terület
vezetőjeként irányította a KKV hitelezési folyamatok teljes átalakítását. 2015 novemberében csatlakozott
az Erste Bankhoz, mint vállalati kockázatkezelési igazgató. 2016 júliusa óta az Erste Jelzálogbank Zrt.
Igazgatósági tagja és vezérigazgató-helyettese.
Jogviszony kezdete: 2016.07.05. Jogviszony vége: 2021.07.05.
Dr. Botos András Gábor – az Igazgatóság tagja, pénzügyi és üzleti területért felelős vezérigazgatóhelyettes
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett diplomát, pályája kezdete
óta foglalkozik banki finanszírozással. A Magyar Jelzálogbank Egyesület titkáraként a jelzáloghitelintézetekre és a jelzáloglevélre vonatkozó magyar és európai szabályozással, érdekérvényesítéssel,
befektetői kapcsolatokkal és a jelzáloglevél tőkepiaci szerepének erősítésével foglalkozott. Hét éven
keresztül dolgozott az OTP Jelzálogbankban tanácsadóként, ahol a befektetői kapcsolatok, a
hitelminősítővel való kapcsolattartás és az európai tőkepiacon történő jelzáloglevél-kibocsátás
támogatása tartozott a feladatai közé. 2012 óta a European Mortgage Federation Végrehajtó
Bizottságának tagja, 2015 óta a Pénzügyi és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírája. Dr.
Botos András Gábor 2016-ban, mint Igazgatósági tag és vezérigazgató-helyettes csatlakozott az Erste
Jelzálogbank Zrt. csapatához.
Jogviszony kezdete: 2016.07.05. Jogviszony vége: 2021.07.05.”
az alábbira változik:
„Kármán András Miklós – az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1997-2010-ig az MNB-nél dolgozott, 2001től a Monetáris Szabályozási Osztály vezetőjeként, majd 2007-től a Pénzügyi Elemzések Főosztály
igazgatójaként. Az általa irányított terület feladatai többek között lefedték a pénzügyi piacok elemzését, a
monetáris politikai eszköztár fejlesztését, jegybanki mérleg- és devizastratégia kialakítását. 2010 június és
2011 október között a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelős
államtitkára volt. Az általa felügyelt terület felelősségei közé tartozott többek között a makrogazdasági és
költségvetési bevétel előrejelzés, általános gazdaságpolitikai elemzések és javaslatok készítése, a
pénzügyi szektor szabályozása, valamint a gazdasági és pénzügyi nemzetközi kapcsolatok. Ennek
keretében rendszeresen találkozott pénzügyi befektetőkkel, hitelminősítőkkel és részvett az állam
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devizakötvény-kibocsátási körútjain. 2007 és 2010 között a KELER, 2010-2011-ben az Országos
Betétbiztosítási Alap igazgatósági tagja és az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) igazgatóságának
elnöke. 2011. decembertől 2014. júliusig a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) igazgatóságának tagja. 2015-ben csatlakozott az Erste Bankhoz, ahol feladata a jelzálogbankalapítás előkészítése volt. 2015. novemberétől az Erste Jelzálogbank Igazgatóságának elnöke és
vezérigazgatója. 2017. június 15-től az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. Igazgatóságának elnöke és az
Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. vezérigazgatója.
Jogviszony kezdete: 2015.11.25. Jogviszony vége: 2020.11.25.
Czeti Tamás – az Igazgatóság tagja, kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettes
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1998-ban. Ezt követően az MNB-nél
dolgozott először elemző közgazdászként, majd 2003-tól a Pénzügyi Programozási Osztály vezetőjeként.
2006-tól az MNB Piaci kockázatkezelési területét, majd 2007-től az Integrált kockázatkezelési területét
vezette. Az irányítása alá tartozó terület feladata volt a jegybanki devizatartalék stratégiai
eszközallokációjának kialakítása, a limitrendszer kialakítása és nyomon követése, a portfoliók
teljesítményméréséhez és elemzéséhez szükséges benchmark rendszer kialakítása. 2013 és 2015 között
az OTP Bank Nyrt. Eszköz-Forrás Menedzsment igazgatóságán leánybankok finanszírozásával
foglalkozott, majd 2015-től csatlakozott az Erste Bank Hungary Zrt-hez, mint a Partner és Piaci
Kockázatkezelés vezetője. Czeti Tamás 2018. február 1-jétől az Erste Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának
belső tagja és egyben az Erste Jelzálogbank kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese.
Jogviszony kezdete: 2018.02.01. Jogviszony vége: 2023.02.01.
Dr. Botos András Gábor – az Igazgatóság tagja, pénzügyi és üzleti területért felelős vezérigazgatóhelyettes
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett diplomát, pályája kezdete
óta foglalkozik banki finanszírozással. A Magyar Jelzálogbank Egyesület titkáraként a jelzáloghitelintézetekre és a jelzáloglevélre vonatkozó magyar és európai szabályozással, érdekérvényesítéssel,
befektetői kapcsolatokkal és a jelzáloglevél tőkepiaci szerepének erősítésével foglalkozott. Hét éven
keresztül dolgozott az OTP Jelzálogbankban tanácsadóként, ahol a befektetői kapcsolatok, a
hitelminősítővel való kapcsolattartás és az európai tőkepiacon történő jelzáloglevél-kibocsátás
támogatása tartozott a feladatai közé. 2012 óta a European Mortgage Federation Végrehajtó
Bizottságának tagja, 2015 óta a Pénzügyi és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírája. Dr.
Botos András Gábor 2016-ban, mint Igazgatósági tag és vezérigazgató-helyettes csatlakozott az Erste
Jelzálogbank Zrt. csapatához.
Jogviszony kezdete: 2016.07.05. Jogviszony vége: 2021.07.05.”

Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteikben nem változtak.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2017 – 2018. évi egyszázmilliárd forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási
programjáról szóló Alaptájékoztatókat az Erste Jelzálogbank Zrt., mint kibocsátó készítette jelzáloglevél
kibocsátási program létrehozása céljából. Az Erste Jelzálogbank Zrt. az Alaptájékoztatók 1. számú
kiegészítésének tartalmáért, a benne foglalt információkért felelősséggel tartozik.

Felelősségvállaló nyilatkozat

Az Erste Jelzálogbank Zrt. alulírott, cégjegyzési joggal felruházott és jelen Alaptájékoztatók 2. számú
kiegészítés aláírására felhatalmazott képviselői kijelentjük az alábbiakat:
Az Alaptájékoztatók 2. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az Erste
Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszáma: 01-10-048682)
tartozik felelősséggel, az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint készített jelen
Alaptájékoztatók 2. számú kiegészítésében szereplő információk megfelelnek a tényeknek, az
Alaptájékoztatók 2. számú kiegészítésében a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza,
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, 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, 2018. február 5.

Kármán András Miklós
dr. Botos András Gábor
vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja
Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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