
 

Tájékoztató az FJ15NF01 jelzáloglevél kölcsönzésének feltételeiről 

 

A Monetáris Tanács 2010. február 8-i döntésében meghirdetett jelzáloglevél-vásárlási 
program keretében az MNB első alkalommal az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2010. március 11-i 
aukcióján nyilvánosan forgalomba hozott FJ15NF01 jelzáloglevél sorozatából vásárolt. A 
Monetáris Tanács döntésének megfelelően az MNB 2010. április 1-jétől értékpapír-
kölcsönzési lehetőséget biztosít e jelzáloglevél vonatkozásában azon közvetlen VIBER- 
vagy BKR tagsággal rendelkező belföldi hitelintézeteknek, amelyekkel az FHB Jelzálogbank 
Nyrt. írásbeli árjegyzői megállapodást kötött (Ügyfelek). 

Az Ügyfelek pénz (forint) fedezet ellenében vehetik igénybe a jegybank jelzáloglevél-
kölcsönzési eszközét. Az MNB fedezeti számlát vezet az Ügyfeleknek, és naponta kiértékeli 
az Ügyfél valamennyi nyitott jelzáloglevél-kölcsönzési ügyletét. Ezen ügyletek 
vonatkozásában a fedezeti számla egyenlegének (forint fedezet) minden nap el kell érnie az 
Ügyfélnek ezen ügyletek keretében kölcsönadott jelzáloglevelek piaci értékének megfelelő 
fedezeti mértékkel növelt összegét. A piaci érték az MNB számára elérhető legjobb piaci 
eladási ár, a fedezeti mérték pedig az MNB honlapján közzétett, „Az MNB által elfogadott 
fedezetek esetében alkalmazott haircutok” című dokumentumban szereplő L1 kategória 
fedezeti mértékei alapján kerül meghatározásra. Ez alapján az FJ15NF01 jelzáloglevélre 
vonatkozó fedezeti mérték aktuális értéke jelenleg 4,0 százalék. 

Amennyiben az Ügyfél forint fedezete az adott napi kiértékeléskor a szükséges értéket nem 
éri el akkor az MNB az Ügyfél egyidejű értesítése mellett megterheli az Ügyfél MNB-nél 
vezetett forint bankszámláját a szükséges fedezettség eléréséhez hiányzó összeggel, és az 
összeget az Ügyfél fedezeti számlájára vezeti. Amennyiben a forint fedezet a szükséges 
értéket a kiértékeléskor meghaladja, a többletet az MNB az Ügyfél fedezeti számlájáról az 
Ügyfél MNB-nél vezetett forint bankszámlájára vezeti. Az MNB az Ügyfelek fedezeti 
számláján lévő összegre a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot fizet, 
amit minden hónap utolsó napján számol el az Ügyfelek MNB-nél vezetett forint 
bankszámláján. 
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Az FJ15NF01 jelzáloglevél kölcsönzésének részletes feltételei 

Ügyfélkör 

Azok a közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal rendelkező 
belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek, amelyekkel az FHB 
Jelzálogbank Nyrt. írásbeli árjegyzői megállapodást kötött 
az FJ15NF01 jelzáloglevél sorozat vonatkozásában. 

Kezdeményező Ügyfél 

Üzletidő / ajánlatok 
fogadási ideje 

Minden MNB munkanapon 15:00 és 15:30 óra között. 

Ajánlatok formai kellékei, 
tartalma 

Az ajánlatok Reuters Dealingen vagy faxon nyújthatók be, 
az igényelt jelzáloglevél-mennyiség névértékének 
megjelölésével. 

Ajánlati korlát 
Ajánlatonként legalább 100 millió forint, 1 millió forint 
egész számú többszöröseként. 

Üzletkötési korlát 
A kölcsönzési ügyletek teljes fennálló állománya 
Ügyfelenként legfeljebb 1 milliárd forint lehet névértéken. 

Kölcsönzés futamideje 
Fix kéthetes futamidő, amely a jelzáloglevél visszaadása 
nélkül legfeljebb 5 alkalommal hosszabbítható meg, 
alkalmanként fix kéthetes időtartamra. 

Teljesítés napja T+1 

A napi kiértékelésről 
küldött értesítés és a 
fedezeti számla-műveletek 
időpontja 

Minden MNB munkanapon 17.15 óráig 

 

Az itt nem, vagy eltérően nem szabályozott kérdésekben „A Jegybank forint- és devizapiaci 
műveleteinek üzleti feltételei” érvényesek. 

 

Budapest, 2010. március 31. 

MAGYAR NEMZETI BANK 
 

 

 


