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Az Alaptájékoztató 2. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2020. augusztus 18. napján kelt  
H-KE-III-420/2020. számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 
 
 
 
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 2020-2021. évi 
100.000.000.000 (Egyszázmilliárd) forint keretösszegű Jelzáloglevél kibocsátási programja részletes 
ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatókat, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank 2020. január 31. napján kelt 
H-KE-III-72/2020. számú határozatával jóváhagyott, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
 
Tekintettel arra, hogy az Erste Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának új tagja Pálinkás Csaba 2020. július 20-
tól, az Alaptájékoztatók egyes fejezetei az alábbiak szerint módosulnak. 

 
Az Alaptájékoztatók III. fejezet 9.1.1. Igazgatóság pontjának az Igazgatóság tagjai része az alábbiról: 
 
„Az Igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve, amely a jogszabályok, az Alapszabály és az Erste Bank, 
mint alapító határozatainak keretei között, a Felügyelőbizottság határozatainak figyelembevételével irányítja 
a Kibocsátó működését. Az Igazgatóság legalább három (3), és legfeljebb hat (6), az Alapító által választott 
természetes személy tagból áll. Az Alapító az Igazgatóság tagjait – további újraválasztási lehetőség mellett 
- legfeljebb öt (5) éves határozott időtartamra választja meg. Az Igazgatóság tagjai között legalább két (2) 
olyan tagnak kell lennie, aki a Kibocsátóval munkaviszonyban áll (belső tag). Az Igazgatóságban legalább 
két (2) olyan tagnak kell lennie, aki a devizajogszabályok alapján Devizabelföldinek minősül - ideértve a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is -, és legalább egy éve állandó belföldi 
lakóhellyel rendelkezik. Az Igazgatóság tagjává olyan személy választható, aki a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben és a Hpt.-ben, illetve az egyéb jogszabályokban, valamint az Alapszabályban 
meghatározott feltételeknek megfelel.  
 
Az Igazgatóság tagjainak üzleti elérhetősége: ERSTE Jelzálogbank Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-
26. 
 
Az Igazgatóság tagjai 
 
Kármán András Miklós – az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1997-2010-ig az MNB-nél dolgozott, 2001-
től 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 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 jelzálogbank-alapítás 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. 
 
Temesi Péter Zsolt – az Igazgatóság tagja, ügyvezető 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett diplomát 2001-ben. Az 
egyetem után a Postabanknál helyezkedett el, mint elemző. A Postabank megvásárlása után 2004-től az 
Erste Bank Hungary Zrt. Lakossági Kockázatkezelési területén dolgozott, mint a fogyasztási hitelek 
kockázatkezelője. 2010-ben ment át a Stratégiai kockázatkezelési területre, ahol először a 
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Kockázatkezelési Riporting területet vezette. Később felelős lett a teljes banki értékvesztés módszertanáért 
a kockázati felár meghatározásáért. 2018 szeptemberétől hozzá tartozott az ICAAP terület, mely a Bank 
tőkemegfeleléséért, felel illetve a működési kockázatkezelési terület. 2020 január 1-től a Kockázatkezelési 
Jelentések és Tervezési területet vezeti. Temesi Péter 2020. január 24-től az Erste Jelzálogbank Zrt. 
Igazgatóságának belső tagja és egyben ügyvezetői posztot is betölt. 
 
Jogviszony kezdete: 2020.01.24. Jogviszony vége: 2023.01.23. 
 
Oravecz Kinga – az Igazgatóság tagja 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1998-ban. Szakmai pályafutását a 
Nemzetközi Bankárképző Központnál kezdte, majd piaci kockázatkezeléssel, Treasury mid-office feladatok 
ellátásával, üzleti támogatási rendszerek bevezetésével foglalkozott, majd 2000-től a HypoVereinsbank 
Hungária Rt-nél, 2001-től a KPMG-ben, vezető tanácsadói szerepkört töltött be. Ezt követően a Magyar 
Posta Zrt. kontrolling területén töltött be vezetői pozíciót, 2002-től felsővezetői, vezető testületi beszámolók, 
elemzések készítéséért, termékjövedelmezőségi számításokért felelős területet irányított.  Az Erste Bank 
Hungary Zrt. csapatához 2012-ben csatlakozott, a Tőkepiaci műveletek terület vezetőjeként felel a banki 
kötvényprogramért, illetve a bank ügyfeleinek kötvénykibocsátás útján történő forrásbevonásában nyújtott 
szervezői és forgalmazói szolgáltatásokért. Aktív szerepe volt az Erste Jelzálogbank Zrt. létrehozására 
felállított projektben. 2000-től a PRMIA Hungary elnökségi tagja. Oravecz Kinga 2020. április 20-tól az Erste 
Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának külső tagja. 
 
Jogviszony kezdete: 2020.04.20. Jogviszony vége: 2023.04.19. 
 
az alábbira változik: 
 
„Az Igazgatóság a Kibocsátó ügyvezető szerve, amely a jogszabályok, az Alapszabály és az Erste Bank, 
mint alapító határozatainak keretei között, a Felügyelőbizottság határozatainak figyelembevételével irányítja 
a Kibocsátó működését. Az Igazgatóság legalább három (3), és legfeljebb hat (6), az Alapító által választott 
természetes személy tagból áll. Az Alapító az Igazgatóság tagjait – további újraválasztási lehetőség mellett 
- legfeljebb öt (5) éves határozott időtartamra választja meg. Az Igazgatóság tagjai között legalább két (2) 
olyan tagnak kell lennie, aki a Kibocsátóval munkaviszonyban áll (belső tag). Az Igazgatóságban legalább 
két (2) olyan tagnak kell lennie, aki a devizajogszabályok alapján Devizabelföldinek minősül - ideértve a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is -, és legalább egy éve állandó belföldi 
lakóhellyel rendelkezik. Az Igazgatóság tagjává olyan személy választható, aki a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben és a Hpt.-ben, illetve az egyéb jogszabályokban, valamint az Alapszabályban 
meghatározott feltételeknek megfelel.  
 
Az Igazgatóság tagjainak üzleti elérhetősége: ERSTE Jelzálogbank Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-
26. 
 
Az Igazgatóság tagjai 
 
Kármán András Miklós – az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1997-2010-ig az MNB-nél dolgozott, 2001-
től 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 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 
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a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságának tagja. 2015-ben 
csatlakozott az Erste Bankhoz, ahol feladata a jelzálogbank-alapítás 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. 
 
Temesi Péter Zsolt – az Igazgatóság tagja, ügyvezető 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett diplomát 2001-ben. Az 
egyetem után a Postabanknál helyezkedett el, mint elemző. A Postabank megvásárlása után 2004-től az 
Erste Bank Hungary Zrt. Lakossági Kockázatkezelési területén dolgozott, mint a fogyasztási hitelek 
kockázatkezelője. 2010-ben ment át a Stratégiai kockázatkezelési területre, ahol először a 
Kockázatkezelési Riporting területet vezette. Később felelős lett a teljes banki értékvesztés módszertanáért 
a kockázati felár meghatározásáért. 2018 szeptemberétől hozzá tartozott az ICAAP terület, mely a Bank 
tőkemegfeleléséért, felel illetve a működési kockázatkezelési terület. 2020 január 1-től a Kockázatkezelési 
Jelentések és Tervezési területet vezeti. Temesi Péter 2020. január 24-től az Erste Jelzálogbank Zrt. 
Igazgatóságának belső tagja és egyben ügyvezetői posztot is betölt. 
 
Jogviszony kezdete: 2020.01.24. Jogviszony vége: 2023.01.23. 
 
Oravecz Kinga – az Igazgatóság tagja 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1998-ban. Szakmai pályafutását a 
Nemzetközi Bankárképző Központnál kezdte, majd piaci kockázatkezeléssel, Treasury mid-office feladatok 
ellátásával, üzleti támogatási rendszerek bevezetésével foglalkozott, majd 2000-től a HypoVereinsbank 
Hungária Rt-nél, 2001-től a KPMG-ben, vezető tanácsadói szerepkört töltött be. Ezt követően a Magyar 
Posta Zrt. kontrolling területén töltött be vezetői pozíciót, 2002-től felsővezetői, vezető testületi beszámolók, 
elemzések készítéséért, termékjövedelmezőségi számításokért felelős területet irányított.  Az Erste Bank 
Hungary Zrt. csapatához 2012-ben csatlakozott, a Tőkepiaci műveletek terület vezetőjeként felel a banki 
kötvényprogramért, illetve a bank ügyfeleinek kötvénykibocsátás útján történő forrásbevonásában nyújtott 
szervezői és forgalmazói szolgáltatásokért. Aktív szerepe volt az Erste Jelzálogbank Zrt. létrehozására 
felállított projektben. 2000-től a PRMIA Hungary elnökségi tagja. Oravecz Kinga 2020. április 20-tól az Erste 
Jelzálogbank Zrt. Igazgatóságának külső tagja. 
 
Jogviszony kezdete: 2020.04.20. Jogviszony vége: 2023.04.19. 
 
Pálinkás Csaba – az Igazgatóság tagja 
 
A mérnök és közgazdász végzettségű szakember a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett építészmérnöki 
karon 2010-ben, ezt követően a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett gazdasági 
diplomát. Az Erste Bankban 2013 óta dolgozik, Eszköz-Forrás Menedzsment szakértőként aktívan részt 
vett az Erste Jelzálogbank Zrt. alapításához kapcsolódó feladatokban és az alapítás előkészítésében. 2016-
tól kezdve az Erste Bank Hungary Zrt. Stratégiai Kockázatkezelés / Belső tőkemegfelelés vezetője, ahol az 
általa vezetett terület felelőssége a belső tőkemegfelelés biztosítása és az ICAAP kockázati keretrendszer 
üzemeltetése, illetve a csoportirányítási elvek mentén a kapcsolódó banki kockázatkezelési módszertanok 
és folyamatok implementációja és működtetése a Bank leánycégeiben – így az Erste Jelzálogbank Zrt. 
esetében is. 
 
Jogviszony kezdete: 2020.07.20. Jogviszony vége: 2023.07.19.” 

 
Az Alaptájékoztatók egyéb fejezeteikben nem változtak.
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FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
 
Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2020 – 2021. 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 2. 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, 2020. augusztus 11. 
 
 
 
 
 
 

Temesi Péter Zsolt Jákóhalmi Zita 
ügyvezető, igazgatóság tagja Treasury és Tőkepiacok vezető 

 
Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


