NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL
A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁRÓL

1. Általános információk
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) Magyarország Alaptörvényének 41. cikk (1) bekezdése
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 4. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az MNBtv. 18. §-ának c) pontja szerinti monetáris
politikai eszközként, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 12/B. § (8)
bekezdés b) pontja alapján forint devizanemben denominált kötvényt bocsát ki, Diszkontkötvény
elnevezéssel (a továbbiakban: Diszkontkötvény).
A Diszkontkötvény Kibocsátója az MNB (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.), Magyarország
központi bankja, a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.
A Diszkontkötvény kibocsátására az MNB Monetáris Tanácsának 2021. november 16. és 2021. november
30. napján, valamint az MNB igazgatóságának 2021. december 3-án hozott döntése alapján kerül sor.
2. A Diszkontkötvény adatai
Kötvénynév (sorozatszám):

MNB220701B

A kötvény típusa:

Névre szóló

ISIN azonosító:

HU0000625314

Névérték:

HUF 1.000.000,-

A Diszkontkötvény lejáratának napja:

2022. július 1.

A Diszkontkötvény előállításának módja:

Dematerializált értékpapír

3. A Diszkontkötvényre vonatkozó általános rendelkezések
A Diszkontkötvény a Tpt. és a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott,
hitelviszonyt megtestesítő, átruházható, névre szóló kötvény.
A Diszkontkötvény átruházását az MNB, mint kibocsátó nem korlátozza. A Diszkontkötvény átruházása
értékpapírszámlákon történő terhelés vagy jóváírás útján történik, a központi értékpapírszámla vezető által
meghatározott szabályok alapján.
A Diszkontkötvény nem kamatozik, diszkont kibocsátási árfolyamon kerül értékesítésre (zéró kupon
kötvény).
4. A Diszkontkötvény forgalomba hozatala
A Diszkontkötvények forgalomba hozatala Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank által lebonyolított
aukció útján történik.

Az aukción kizárólag a közvetlen VIBER tagsággal és a KELER-nél vezetett értékpapír-számlával rendelkező,
kötelező jegybanki tartalék képzésére köteles belföldi hitelintézetek – azaz magyarországi székhelyű
hitelintézetek, az Európai Gazdasági Térségben székhellyel és magyarországi fiókteleppel rendelkező
külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepük útján, valamint az Európai Gazdasági Térségen kívüli
székhellyel rendelkező külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepei (a továbbiakban: Pénzpiaci ügyfél)
vehetnek részt.
A kibocsátás tervezett nagysága:

1000 milliárd forint

Aukció típusa:

Fix áras aukció

A kibocsátás napja:

2022. június 23.

Az aukció kezdő időpontja:

2022. június 21., 9:00

Az aukció záró időpontja:

2022. június 21., 9:30

Futamidő:

8 nap

Az eredményhirdetés időpontja:

2022. június 21., 11:00

A pénzügyi teljesítés határideje:

2022. június 23.

Kibocsátási árfolyam:

Az MNB az ajánlattételi felhívásban határozza meg
a kibocsátási árfolyamot, amely ajánlattételi
felhívás 2022. június 20-ig kerül közzétételre az
Ismertetőben meghatározottak szerint.

5. A pénzügyi teljesítés határideje
A Pénzpiaci Ügyfél legkésőbb a pénzügyi teljesítés határidejéig biztosítja a Diszkontkötvények
ellenértékének fedezetét a KELER-nél vezetett pénzszámláján és az elszámoláshoz szükséges minden
intézkedést megtesz, megbízást megad annak érdekében, hogy a Diszkontkötvény kibocsátásának
elszámolására DVP elszámolás keretében kerülhessen sor.
6. Visszaváltás időpontja
A Diszkontkötvény visszafizetése a lejáratának napján, egyösszegben, a névértéknek megfelelő visszaváltási
értéken történik. Az MNB a Diszkontkötvényt a lejárat előtt nem váltja vissza.
7. Egyéb tájékoztatás
A Diszkontkötvény forgalomba hozatalának általános feltételeit az „ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK
ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ (2021. december 3.)” című dokumentum
tartalmazza, amely megtekinthető a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu).

Budapest, 2022. június 16.
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