
 

 

 

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL 

 

MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 

 

Általános információk 

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: MNBtv.) 18.§-ának c) pontja, valamint a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 3.§-

ának b) pontja alapján forintban denominált kötvényt hoz forgalomba, MNB-kötvény elnevezéssel (a továbbiakban: 

MNB-kötvény). 

Az MNB-kötvény – mint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§-a (1) 

bekezdésének 6. pontja alapján állampapírnak minősül. 

Kibocsátó a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.). A Magyar Nemzeti Bank a 

Magyar Köztársaság központi bankja, a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.  

Az MNB-kötvény mint irányadó monetáris politikai eszköz kibocsátására az MNB 2006. szeptember 11-én hozott 

döntése alapján kerül sor. 

Az MNB-kötvény az MNB honlapján (www.mnb.hu) közzétett, A Jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti 

feltételeiben meghatározott fix kamatú aukció útján, mennyiség meghirdetése nélkül kerül forgalomba hozatalra. 

Az ügyfeleknek a forgalomba hozatalra nyitva álló időtartam alatt Reuters Dealing kereskedési rendszeren 

keresztül, vagy telefaxon (az MNB-nek az ajánlatok fogadására szolgáló telefax száma: +36-1-428-2529) kell 

megküldeniük ajánlataikat az MNB-nek. 

Az MNB-kötvény az MNB kötelezettségvállalása arra, hogy az MNB-kötvény névértékét az MNB-kötvény mindenkori 

tulajdonosának a lejáratkor egyösszegben visszafizeti. 

Az MNB-kötvényen alapuló követelés az MNB-vel szemben nem évül el. 

 

 

 

http://www.mnb.hu/
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A forgalomba hozatalra kerülő MNB-kötvények adatai  

Kötvénynév (egyben sorozatszám):    MNB140813 

Kötvény típusa:      Névre szóló 

ISIN azonosító:      HU0000625207 

Névérték:      HUF 10 000 

Az aukció kezdő időpontja:    2014.07.30. 09:00 

Az aukció záró időpontja:     2014.07.30. 10:30 

A kötvény kibocsátásának napja:    2014.07.30. 

A kötvény lejáratának napja:    2014.08.13. 

Kibocsátási árfolyam: A névértéknek az aukció napján érvényes jegybanki 

alapkamat mértékével diszkontált összege. Az MNB az 

aukció napján érvényes jegybanki alapkamat mértékét 

a honlapján (www.mnb.hu) teszi közzé. 

Az előállítás módja:     dematerializált értékpapír 

 

A kibocsátás tervezett nagysága  

Mennyiség meghirdetése nélkül. Minden ajánlat elfogadásra kerül. 

 

Az MNB-kötvény vásárlóinak köre  

A forgalomba hozatal során az MNB-kötvényt a közvetlen VIBER tagsággal és a KELER-nél vezetett értékpapír-

számlával rendelkező, kötelező jegybanki tartalék képzésére köteles belföldi hitelintézetek vásárolhatják meg. 

Az MNB-kötvény forgalomba hozatala szempontjából belföldi hitelintézetnek minősül a magyarországi székhelyű 

hitelintézet, az Európai Gazdasági Térségben székhellyel és magyarországi fiókteleppel rendelkező külföldi 

hitelintézet a magyarországi fióktelepe útján, valamint az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhellyel rendelkező 

külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe. 

 

Tájékoztatás az átruházásról 

Az MNB-kötvény átruházását az MNB mint kibocsátó nem korlátozza.  

 

A pénzügyi teljesítés határideje 

A vételár megfizetése az aukció napján esedékes. A DVP elvű elszámolást a KELER indítja, melynek pénzoldali 

fedezetéről az elszámolás napján az ügyfél gondoskodik a VIBER-ben vezetett pénzforgalmi számláján. 

  

http://www.mnb.hu/
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A kötvény hozama, az árfolyam-számítás szabályai 

Az MNB-kötvény nem kamatozik, diszkont kibocsátási vételáron kerül értékesítésre (zéró kupon kötvény). Az MNB-

kötvény forgalomba hozatalkori vételára a névértéknek a kibocsátáskori jegybanki alapkamat mértékével 

diszkontált összege.  

 

Az árfolyam-meghatározás módszere 

Az MNB-kötvénynek a névérték százalékában kifejezett árfolyama az alábbi képlet alapján, négy tizedesjegy 

pontossággal kerül meghatározásra: 

 árfolyam= 
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100



 

 ahol: i az éves hozam (százalékos formában, két tizedesjegy pontossággal) 

 t a tényleges futamidő napokban 

 

Visszaváltás időpontja 

A névérték visszafizetése a lejáratkor egyösszegben esedékes. Az MNB az MNB-kötvényt a lejárat előtt nem váltja 

vissza. 

 

Egyéb tájékoztatás 

Az MNB-kötvény forgalomba hozatalának általános feltételeit az „ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL 

KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ (2012. január 1.)” című dokumentum tartalmazza, 

amely megtekinthető a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu). 

 

Budapest, 2014. július 24. 

 

 

MAGYAR NEMZETI BANK 

MINT KIBOCSÁTÓ

 

http://www.mnb.hu/

