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Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal 

magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók együttesen: 

Alaptájékoztató), amelyek alapján a Jelzáloglevél Program keretében a Kibocsátó az 

Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett 

jelzálogleveleket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. Az Alaptájékoztató egy 

dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyzéket, a 809/2004/EK Rendelet szerinti 

összefoglalót, a regisztrációs okmányt, a kibocsátási program leírását, az értékpapírjegyzéket 

és a végleges feltételek formátumát. 

 

 

 

 

 

2020. február 18. 

 

 

 
Az Alaptájékoztató 10. számú kiegészítésének közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2020. 

február 24-én kelt H-KE-III-123/2020. számú határozatával engedélyezte.  



2 

 

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21., nyilvántartja a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-044659), mint kibocsátó (a továbbiakban: 

Kibocsátó) az 1.000.000.000.000 forint keretösszegű XVI. Jelzáloglevél Program 

Alaptájékoztatóját, melynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2019. március 11-én kelt 

H-KE-III-131/2019. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint 

egészíti ki. 

 

 

 

1. Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs Okmány III.10.2. pontja az alábbira változik: 

 

„A Felügyelőbizottság tagjai 

 

Nyitrai Győző József – a Felügyelőbizottság elnöke 

 

Közgazdász. 2003 óta dolgozik az OTP Banknál, a Megtakarítási Szolgáltatások Főosztály 

igazgatója. 2018. május óta az OTP Jelzálogbank Zrt. Felügyelőbizottságának tagja. 

Üzleti elérhetőség: 1052 Budapest Deák Ferenc utca 7-9., Tel: (1) 486-6474 

 

Kormos Zoltán 

 

Közgazdász. 2012 óta dolgozik az OTP Banknál, a jelzáloghitelezési terület igazgatója. 2018. 

május óta az OTP Jelzálogbank Zrt. Felügyelőbizottságának tagja. 

Üzleti elérhetőség: 1131 Budapest Babér u. 9., Tel: (1) 486-6664 

 

dr. Mesterné Halász Beáta 

 

Gazdasági mérnök, 1993 óta dolgozik az OTP Banknál, a Vállalati Hitelrendszerek és 

Leányvállalati Alkalmazások Fejlesztési és Üzemeltetési Főosztály vezetője. 2020. február óta 

az OTP Jelzálogbank Zrt. Felügyelőbizottságának a tagja. 

Üzleti elérhetőség: 1131 Budapest, Babér u. 7.  Tel: (1) 298-3084 

 

Selymesi Ágota 

 

Okleveles üzemgazdász. 1966-2019 között az OTP Banknál dolgozott, számviteli területen. 

2003 óta az OTP Jelzálogbank Zrt. Felügyelőbizottságának tagja. 

Üzleti elérhetőség: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 109., Tel: (70) 708-0244” 

 

 

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változik. 

 

 

Az a befektető, aki a jelen kiegészítés közzététele előtt Jelzáloglevél lejegyzésére vagy 

megvásárlására megállapodást kötött, jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, illetőleg 

a megállapodástól való elállásra. A befektető az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követő 

két munkanapon belül gyakorolhatja a Jelzáloglevél Végleges Feltételeiben megjelölt jegyzési 

helyeken, az ott meghatározott jegyzési időben. A befektető elállása esetén a Kibocsátó 

köteles a befektetőnek a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. 
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FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT  

 

Az Alaptájékoztató 10. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az 

OTP Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21., nyilvántartja a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-044659), és a Forgalmazó, azaz az OTP 

Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) 

egyetemlegesen tartozik felelősséggel.  

 

A Kibocsátó és a Forgalmazó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, 

lehető legjobb tudásuk szerint készített jelen Alaptájékoztató 10. számú kiegészítésében 

szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a kiegészítés a valóságnak megfelelő adatokat 

és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a 

jelzáloglevelek, illetve a Kibocsátó és a Kezes helyzetének megítélése szempontjából 

jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek 

befolyásolhatnák az információból levonható fontos következtetéseket, továbbá nem tartalmaz 

félrevezető adatot, téves következtetés levonását elősegítő csoportosítást, elemzést, amely a 

befektetés megalapozott megítélését veszélyezteti. 

 

 

Budapest, 2020. február 18. 

 

 

A Kibocsátó: 

 

OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

A Forgalmazó és Kezes: 

 

OTP Bank Nyrt. 


