
 

 

 
 
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-II-12/2018. számú határozata az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
valamint a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére egyesülés 
engedélyezése tárgyában 
 
Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross 
utca 1.) (Biztosító), az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 
1082 Budapest, Baross utca 1.) (ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.), valamint a Vienna Life Vienna 
Insurance Group Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139.) 
(Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.) (együtt: Kérelmezők) által benyújtott kérelemre indult 
eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 39.) (MNB) az alábbi 

h a t á r o z a t o t  

hozza: 
 
Engedélyezi, hogy a Kérelmezők egyesüljenek oly módon, hogy az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a 
Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. beolvad a Biztosítóba, valamint a Biztosító az egyesülést követően 
a következő személyeket foglalkoztatja vezető állású személyként, illetve egyéb vezetőként: 
 

Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

Lehel Gábor  (…) (…) 
igazgatóság elnöke, első 

számú vezető 

Almássy GabrielIa  (…) (…) igazgatóság tagja 

Sziglová Renáta  (…) (…) igazgatóság tagja 

Vadas-Földvári Anett  (…) (…) igazgatóság tagja 

Michael Weiss  (…) (…) igazgatóság tagja 

Raveczky Zsolt Gyula  (…) (…) igazgatóság tagja 

Mag. Peter Franz Höfinger (…) (…) felügyelő bizottság elnöke 

Dr. Martin Simhandl (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

Kurt Ebner (…) (…) felügyelő bizottság tagja 



Dr. Peter Thirring (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

Dr. Johann Franz Josef 
Bichler 

(…) (…) felügyelő bizottság tagja 

Almásyné dr. Péterfi Éva  (…) (…) vezető jogász 

Dr. Soós Lívia (…) (…) megfelelőségi vezető 

Bokor Judit (…) (…) belső ellenőrzés vezetője 

Boncz András (…) (…) vezető aktuárius 

Kozák Ádám (…) (…) vezető kockázatkezelő 

Bognár Gábor (…) (…) 
számviteli rendért felelős 

vezető 

 
A Biztosító által művelhető biztosítási ágazatok köre, valamint a Biztosító által végezhető biztosítási tevékenységgel 
közvetlenül összefüggő tevékenységek köre az egyesülés következtében nem módosul a Biztosító részére korábban 
engedélyezett körhöz képest. 
 
A Biztosító köteles a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-
bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet (Rendelet) 5. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján, a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a beolvadás következtében a Kérelmezők jogi státuszában 
beállt változásról a Rendelet 1. mellékletének 2.1. pontja szerinti KTA1 űrlapkóddal ellátott elektronikus űrlapon, 
továbbá a vezető állású személyek, illetve az egyéb vezetők foglalkoztatásáról a KTA2 űrlapkóddal ellátott 
elektronikus űrlapon, az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett elektronikus kézbesítési 
rendszeren (ERA rendszer) keresztül, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott bejelentést 
benyújtani. Ez alapján az MNB a változásokat nyilvántartásba veszi. 
 
A jelen határozat nem mentesít a Kérelmezők számára engedélyezett egyesüléssel kapcsolatos egyéb jogszabályi 
kötelezettség, bejelentés teljesítése alól. 
 
(…) 
 
Budapest, 2018. január 22. 
 
7994-9/2018   

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
Dr. Szomolai Csaba 

ügyvezető igazgató, kiadmányozó helyett 
Dr. Barnóczki Péter s.k., 

az MNB igazgatója, kiadmányozó 
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