
 

Állampapír-vételi aukciós felhívás 

2008. november 10. 
 

A Magyar Nemzeti Bank 2008. november 10-én változó kamatozású állampapír-vételi 
aukciót hirdet meg. Az aukción az ÁKK azon Elsődleges Forgalmazói vehetnek részt, akik az 
MNB-vel 2008. október 16-án kötött megállapodásban vállalt kötelezettségeiknek eleget tesznek, 
és a felhívásban szereplő feltételeket elfogadják. 

 

Az aukció időpontja:     2008.11.10. 12:45 - 13:00 

Az aukción felajánlható papírok rövid neve és a meghirdetett mennyiség névértéke: 
2009/F 10 Mrd Ft 
2010/C 5 Mrd Ft 
2012/B 15 Mrd Ft 
2012/C 20 Mrd Ft 
 

Eredményhirdetés időpontja:   2008.11.10. 13:45 

 

1. Az eladó felelősséget vállal az értékpapírok per-, igény-, teher- és hiánymentességéért. 

2. Az aukción az MNB-nek jogában áll az megcélzott vételi mennyiségtől ±25%-os sávban 
eltérni az ajánlatok beérkezését követően, azok ismeretében. 

3. Az MNB jogosult az aukciót állampapíronként eredménytelennek tekinteni. 

4. Az állampapírok névértéke százalékában kifejezett árfolyama négy tizedesjegy pontossággal 
kerül meghatározásra az Államadósság Kezelő Központ Rt. által 2003. január 1-vel hatályba 
léptetett, állampapírpiaci pénzügyi számításokról kiadott állásfoglalása alapján. 

5. Az ügyletek elszámolása a KELER Zrt. vonatkozó szabályzata és eljárási rendje szerint 
történik. 

6. A jegybank az aukció teljesítése során  a fizetés szállítás ellenében (Delivery Versus Payment, 
DVP) elvet alkalmazza. 

7. Abban az esetben, ha az értékpapír leszállítása az elszámolás napján az ügyfél hibájából nem 
teljesül, az MNB-vel szembeni kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesítő ügyfelet 
az MNB a további aukciókból átmenetileg vagy véglegesen kizárhatja, a felmerült költségeket 
az ügyfélre átháríthatja. 

8. Az eredményhirdetést követően az MNB dokumentált formában faxon visszaigazolást küld 
az ajánlattevőknek ajánlataik teljesüléséről. 



 
Az állampapír-vételi aukció részletes paraméterei és feltételei 

Ügylet neve Állampapír-vételi aukció  
Meghirdetés/felhívás 
időpontja, helye 

Legkésőbb az aukció napján 9:00 óráig a Reuters NBHO és a 
Bloomberg NBH10 oldalán 

Meghirdetés/felhívás 
tartalma 

Az aukció időpontja, az aukción felajánlható állampapírok rövid 
neve, és a meghirdetett mennyiség névértéke 

Ügyfélkör Az ÁKK Elsődleges Forgalmazói 

Üzletidő / ajánlatok 
fogadási ideje Az aukciós felhívásban szereplő időpontig 

Ajánlatok formai kellékei, 
tartalma 

Az ajánlatok Reuters Dealingen, vagy telefonon nyújthatók be, az 
ajánlatokat hozamban és a mennyiséget névértékben kell benyújtani.

Beadható ajánlatok száma 
ajánlattevőnként Állampapíronként három ajánlat adható be 

Ajánlati korlát Ajánlatonként névértéken legalább 10 m Ft, 10 m Ft egész számú 
többszöröseként 

Módosítási lehetőség Nincs 

Elfogadási lépésköz 1 m Ft 

Kiértékelés módja 

Az aukciós ajánlatok értékelése a hozamajánlatok sorbarendezésével 
történik. Az ajánlatok a legmagasabb hozamra vonatkozó ajánlattól 
kezdődően csökkenő sorrendben a megcélzott mennyiség szerint 
kumulálva történik. Az MNB az ajánlatok ismeretében a kumulált 
mennyiség figyelembe vételével dönt az ajánlatok elfogadásáról. 

Azonos ajánlatok elbírálása 

Amennyiben több ajánlathoz kapcsolódó hozam is azonos, akkor a 
legalacsonyabb még elfogadott hozamra vonatkozó versenyző 
ajánlatok között az elfogadásra kerülő mennyiség alapján 
meghatározott fennmaradó mennyiség névértékben 1 millió 
forintnyi egységekben a kártyaleosztás szabályai szerint kerül 
elfogadásra az elfogadott mennyiség eléréséig. 

Eredményhirdetés 
időpontja, helye 

Az aukciós felhívásban szereplő időpontban a Reuters NBHO és a 
Bloomberg NBH9 oldalán 

Eredményhirdetés tartalma 
Állampapíronként az elfogadott mennyiség, a legmagasabb és 
legalacsonyabb elfogadott hozam, valamint a mennyiségekkel 
súlyozott átlagos hozam. 

Pénzügyi teljesítés / 
elszámolás napja T+2 

 

Az itt nem részletezett kérdésekben „A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti 
feltételei” érvényesek. 

Budapest, 2008. november 10. 

MAGYAR NEMZETI BANK 


