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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 
Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az Alaptájékoztatóban megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be 
nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A jelen 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. 
 
 
 
 

A kiegészítés dátuma: 2014. április 16. 
 
 
 
 

Az Alaptájékoztató 5. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank 2014. április 17-én kelt  
H-KE-III-332/2014. számú határozatával engedélyezte. 
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Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék  
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, a továbbiakban "Bank" vagy "Kibocsátó"), mint 
kibocsátó az OTP Bank Nyrt. 2013/2014. évi 500.000.000.000 (ötszázmilliárd) forint keretösszegű 
Kötvényprogramja részletes ismertetését tartalmazó Alaptájékoztatót, melynek közzétételét a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. július 30-án kelt PSZÁF H-KE-III-526/2013. számú 
határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti ki. 
 
1. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2014. április 15-én az alábbi közzétételt jelentette meg: 

“Rendkívüli Tájékoztatás – Vezérigazgató-helyettes munkaviszonyának megszűnése”,  
 

a.) az Alaptájékoztató „I. Értékpapírjegyzék az Alaptájékoztatóhoz” fejezet, 7.1. pontjában 
szereplő táblázat az alábbiról: 
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az alábbira változik: 
 

 
 
 

b.) az Alaptájékoztató „I. Értékpapírjegyzék az Alaptájékoztatóhoz” fejezet, 10.1.3.2. pontja az 
alábbiról: 

 
„10.1.3.2. Az Ügyvezetés tagjai 
 
Az alábbi felsorolás a Bank jelenlegi ügyvezetésének azon tagjait tartalmazza, akik sem az 
Igazgatóságnak, sem a Felügyelő Bizottságnak sem tagjai: 
 
Bencsik László 
vezérigazgató-helyettes 
Stratégiai és Pénzügyi Divízió 
Bencsik László (43) 2009 augusztusától az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese, a Stratégiai és 
Pénzügyi Divízió vezetője. 2003. szeptemberében csatlakozott az OTP Bankhoz és lett a 
Banküzemgazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a controlling és tervezési feladatokért felelős 
vezető. 2000-től, az OTP Bankhoz történő csatlakozásáig a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cég 
projektmenedzsere. 1996-tól 2000-ig az Andersen Consulting (Accenture) cégnél dolgozott 
tanácsadóként. 1996-ban, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karán 
diplomázott, majd 1999-ben a franciaországi INSEAD Business School Programján szerzett Master of 
Business Administration (MBA) diplomát. 
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Gyuris Dániel 
vezérigazgató-helyettes 
Ingatlan, Kisvállalkozási és Agrár Divízió 
elnök-vezérigazgató 
OTP Jelzálogbank Zrt. és OTP Lakástakarékpénztár Zrt.  
Gyuris Dániel (54) a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán szerzett 
okleveles agrármérnöki diplomát 1988-ban. 1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 
bankmenedzser szakokleveles közgazdász diplomát, és ugyanebben az évben a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola pénzügyi szakán, pénzintézeti szakirányon szakközgazda oklevelet szerzett. Mérlegképes 
könyvelő, felsőfokú ingatlan értékbecslő. Szakmai pályafutását agrármérnökként vegyesipari 
szövetkezetnél kezdte, termelési elnök-helyettesként felelt a termelőágazatok irányításáért. 1989-től az 
Agrobank Rt. főosztályvezetője, majd 1991-től az Inter-Európa Bank Rt. főosztályvezetője volt. 1999-
től az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója, és a bankcsoport működéséért felelős ügyvezető 
igazgatója volt. 2010. november 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, az Ingatlan, 
Kisvállalkozási és Agrár Divízió vezetője, valamint az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP 
Lakástakarékpénztár Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
 
Takáts Ákos 
vezérigazgató-helyettes 
IT és Banküzemi Divízió 
Takáts Ákos (52) a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen diplomázott 1982-ben, majd ugyanitt 
szerzett okleveles mérnök diplomát 1985-ben. 1987 óta dolgozik a bankszektorban. 1993-tól az OTP 
Bank Nyrt. főosztályvezető-helyettese, majd 1995-től ügyvezető igazgatóként a hitelintézet IT 
Fejlesztési Igazgatóságának vezetője volt. 2006. október 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, 
az IT és Banküzemi Divízió vezetője.  
 
Wolf László 
vezérigazgató-helyettes 
Kereskedelmi Banki Divízió 
Wolf László (53) 1983-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A diploma 
megszerzése után a Magyar Nemzeti Bank Bankkapcsolatok Főosztályán dolgozott 8 évig, majd a BNP-
KH-Dresdner Bank treasury vezetője volt 1991-93 között. 1993 áprilisától az OTP Bank Treasury 
Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd 1994-től a Kereskedelmi Banki Divízió vezérigazgató-
helyettese.” 
 
az alábbira változik: 
 
„10.1.3.2. Az Ügyvezetés tagjai 
 
Az alábbi felsorolás a Bank jelenlegi ügyvezetésének azon tagjait tartalmazza, akik sem az 
Igazgatóságnak, sem a Felügyelő Bizottságnak sem tagjai: 
 
Bencsik László 
vezérigazgató-helyettes 
Stratégiai és Pénzügyi Divízió 
Bencsik László (43) 2009 augusztusától az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese, a Stratégiai és 
Pénzügyi Divízió vezetője. 2003. szeptemberében csatlakozott az OTP Bankhoz és lett a 
Banküzemgazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatója, a controlling és tervezési feladatokért felelős 
vezető. 2000-től, az OTP Bankhoz történő csatlakozásáig a McKinsey & Company Inc. tanácsadó cég 
projektmenedzsere. 1996-tól 2000-ig az Andersen Consulting (Accenture) cégnél dolgozott 
tanácsadóként. 1996-ban, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodástudományi Karán 
diplomázott, majd 1999-ben a franciaországi INSEAD Business School Programján szerzett Master of 
Business Administration (MBA) diplomát. 
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Takáts Ákos 
vezérigazgató-helyettes 
IT és Banküzemi Divízió 
Takáts Ákos (52) a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen diplomázott 1982-ben, majd ugyanitt 
szerzett okleveles mérnök diplomát 1985-ben. 1987 óta dolgozik a bankszektorban. 1993-tól az OTP 
Bank Nyrt. főosztályvezető-helyettese, majd 1995-től ügyvezető igazgatóként a hitelintézet IT 
Fejlesztési Igazgatóságának vezetője volt. 2006. október 1-jétől az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, 
az IT és Banküzemi Divízió vezetője.  
 
Wolf László 
vezérigazgató-helyettes 
Kereskedelmi Banki Divízió 
Wolf László (53) 1983-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A diploma 
megszerzése után a Magyar Nemzeti Bank Bankkapcsolatok Főosztályán dolgozott 8 évig, majd a BNP-
KH-Dresdner Bank treasury vezetője volt 1991-93 között. 1993 áprilisától az OTP Bank Treasury 
Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, majd 1994-től a Kereskedelmi Banki Divízió vezérigazgató-
helyettese.”  
 
2. Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó 2014. április 1-jén az alábbi közzétételt jelentette meg: 

“Rendkívüli Tájékoztatás – Az OTP Bank Nyrt. Nemzetközi Kötvényprogramjához tartozó 
ideiglenes Moody’s minősítéseinek visszavonásáról”,  

 
a.) az Alaptájékoztató „I. Összefoglaló az Alaptájékoztatóhoz” fejezet, B. szakasz B.17. pontja az 

alábbiról: 
 
B.17. A Kibocsátó jelenleg hatályos nemzetközi hitelminősítőktől kapott minősítéseit az alábbi táblázat 

tartalmazza.  Ezek közül a Moody’s Italia S.r.l. , valamint a Standard & Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited által kiadott minősítések a kibocsátó kérésére készültek. A kibocsátónak a Fitch Polska 
S.A. által kiadott hitelkockázati besorolása („Support rating”) a kibocsátónak a hitelminősítési 
eljárásban való közreműködésével készült.  

OTP Bank Minősítés Aktuális 

Moody's Pénzügyi erő D* 

  Hosszúlejáratú deviza betét Ba2* 

  Hosszúlejáratú forint betét  Ba1* 

  Rövidlejáratú deviza betét  Not-Prime 

  Rövidlejáratú forint betét  Not-Prime 

  MTN hosszúlejáratú deviza adósság  (P)Ba1 

  Alárendelt deviza adósság (LT2) Ba3* 

  MTN deviza alárendelt adósság (LT2) (P)Ba3 

  Alárendelt deviza adósság (UT2) B1(hyb)* 

Standard & Poor's Hosszúlejáratú deviza  BB* 

 Rövidlejáratú deviza B 

 Hosszúlejáratú forint BB* 

 Rövidlejáratú forint B 

Fitch „Support rating” 3 

*negatív minősítői kilátással 
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az alábbira változik: 
 

B.17. A Kibocsátó jelenleg hatályos nemzetközi hitelminősítőktől kapott minősítéseit az alábbi táblázat 
tartalmazza.  Ezek közül a Moody’s Investors Service Ltd., valamint a Standard & Poor’s Credit Market 
Services Europe Limited által kiadott minősítések a kibocsátó kérésére készültek. A kibocsátónak a 
Fitch Polska S.A. által kiadott hitelkockázati besorolása („Support rating”) a kibocsátónak a 
hitelminősítési eljárásban való közreműködésével készült.  
 

OTP Bank Minősítés Aktuális 

Moody's Pénzügyi erő D* 

  Hosszú lejáratú deviza betét Ba2* 

  Hosszú lejáratú forint betét  Ba1* 

  Rövidlejáratú deviza betét  Not-Prime 

  Rövidlejáratú forint betét  Not-Prime 

  Alárendelt deviza adósság (LT2) Ba3* 

  Alárendelt deviza adósság (UT2) B1(hyb)* 

Standard & Poor's Hosszú lejáratú deviza  BB* 

 Rövidlejáratú deviza B 

 Hosszú lejáratú forint BB* 

 Rövidlejáratú forint B 

Fitch „Support rating” 3 

*negatív minősítői kilátással 
 

 
b.) valamint az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet 7.5.1. pontja az alábbiról: 

 
„A Kibocsátó jelenleg hatályos nemzetközi hitelminősítőktől kapott minősítéseit az alábbi táblázat 
tartalmazza.  Ezek közül a Moody’s Italia S.r.l., valamint a Standard & Poor’s Credit Market Services 
Europe Limited által kiadott minősítések a kibocsátó kérésére készültek. A kibocsátónak a Fitch Polska 
S.A. által kiadott hitelkockázati besorolása („Support rating”) a kibocsátónak a hitelminősítési 
eljárásban való közreműködésével készült.  

OTP Bank Minősítés Aktuális 

Moody's Pénzügyi erő D* 

  Hosszúlejáratú deviza betét Ba2* 

  Hosszúlejáratú forint betét  Ba1* 

  Rövidlejáratú deviza betét  Not-Prime 

  Rövidlejáratú forint betét  Not-Prime 

  MTN hosszúlejáratú deviza adósság  (P)Ba2 

  Alárendelt deviza adósság (LT2) Ba3* 

  MTN deviza alárendelt adósság (LT2) (P)Ba3 

  Alárendelt deviza adósság (UT2) B1(hyb)* 

Standard & Poor's Hosszúlejáratú deviza  BB* 

 Rövidlejáratú deviza B 

 Hosszúlejáratú forint BB* 

 Rövidlejáratú forint B 

Fitch „Support rating” 3 

*negatív minősítői kilátással” 
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az alábbira változik: 
 
„A Kibocsátó jelenleg hatályos nemzetközi hitelminősítőktől kapott minősítéseit az alábbi táblázat 
tartalmazza.  Ezek közül a Moody’s Investors Service Ltd., valamint a Standard & Poor’s Credit Market 
Services Europe Limited által kiadott minősítések a kibocsátó kérésére készültek. A kibocsátónak a 
Fitch Polska S.A. által kiadott hitelkockázati besorolása („Support rating”) a kibocsátónak a 
hitelminősítési eljárásban való közreműködésével készült.  
 

OTP Bank Minősítés Aktuális 

Moody's Pénzügyi erő D* 

  Hosszú lejáratú deviza betét Ba2* 

  Hosszú lejáratú forint betét  Ba1* 

  Rövidlejáratú deviza betét  Not-Prime 

  Rövidlejáratú forint betét  Not-Prime 

  Alárendelt deviza adósság (LT2) Ba3* 

  Alárendelt deviza adósság (UT2) B1(hyb)* 

Standard & Poor's Hosszú lejáratú deviza  BB* 

 Rövidlejáratú deviza B 

 Hosszú lejáratú forint BB* 

 Rövidlejáratú forint B 

Fitch „Support rating” 3 

*negatív minősítői kilátással” 

 
3. Tekintettel arra, hogy 2014. március 15-i hatállyal hatályba a lépett a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény és ezzel összefüggésben – ugyanezzel a hatállyal – a tőkepiacra 
vonatkozó jogi szabályozás is módosult 

 
a.) az Alaptájékoztató „I. Összefoglaló az Alaptájékoztatóhoz” fejezet, C. szakasz C.1. pontja az 

alábbiról: 
 

C.1. A Kibocsátó jelen Kötvényprogramja keretében kizárólag névre szóló, dematerializált 
kötvényeket értékesíthet nyilvános forgalomba hozatali eljárások során.  
A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke nem 
haladhatja meg az 500.000.000.000 Ft-ot (ötszázmilliárd forintot), vagy ennek megfelelő EUR, 
USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON összeget (ezen EUR, USD, CHF, BGN, 
HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON összeg forintra való átszámításánál a forgalomba hozatal 
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell 
alkalmazni).  
A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Kötvényprogram keretében a teljes 
500.000.000.000 Ft (vagy ennek megfelelő összegű EUR, USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, 
RUB vagy RON) össznévértékben hoz forgalomba Kötvényeket.  
A Kötvények a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet (“Kötvényrendelet”) 
értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. A Kötvényeken alapuló 
követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el. 
A Kötvényprogram során kibocsátott Kötvények minimum 30 napos és maximum 15 éves 
futamidejűek, fix, változó kamatozású, indexált kamatozású vagy diszkont kötvények. A 
Kötvények jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a 
vonatkozó Végleges Feltételek feltételei szerint.  
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az alábbira változik: 
 
C.1. A Kibocsátó jelen Kötvényprogramja keretében kizárólag névre szóló, dematerializált 

kötvényeket értékesíthet nyilvános forgalomba hozatali eljárások során.  
A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke nem 
haladhatja meg az 500.000.000.000 Ft-ot (ötszázmilliárd forintot), vagy ennek megfelelő EUR, 
USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON összeget (ezen EUR, USD, CHF, BGN, 
HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON összeg forintra való átszámításánál a forgalomba hozatal 
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell 
alkalmazni).  
A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Kötvényprogram keretében a teljes 
500.000.000.000 Ft (vagy ennek megfelelő összegű EUR, USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, 
RUB vagy RON) össznévértékben hoz forgalomba Kötvényeket.  
A Kötvények a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet (“Kötvényrendelet”), 
illetve a 2014. március 15-ét követően kibocsátott Kötvények esetében a kibocsátás 
időpontjában hatályos Tpt. 12/B.§ értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható 
értékpapírok. A Kötvényrendelet alapján a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval 
szemben nem évülnek el. 
A Kötvényprogram során kibocsátott Kötvények minimum 30 napos és maximum 15 éves 
futamidejűek, fix, változó kamatozású, indexált kamatozású vagy diszkont kötvények. A 
Kötvények jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a 
vonatkozó Végleges Feltételek feltételei szerint.  

 
b.) az Alaptájékoztató „I. Összefoglaló az Alaptájékoztatóhoz” fejezet, C. szakasz C.8. pontja az 

alábbiról: 
 
C.8. A Kötvények Kötvényrendelet értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. 

A Kötvényrendelet szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott 
megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az 
általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a Kötvény mindenkori 
tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, 
illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet alapján a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval 
szemben nem évülnek el. 
A Kötvények – amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek eltérően nem rendelkezik – a 
Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik 
meg. 

 
az alábbira változik: 
 
C.8. A Kötvények Kötvényrendelet értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. 

A Kötvényrendelet, illetve a 2014. március 15-ét követően kibocsátott Kötvények esetében a 
kibocsátás időpontjában hatályos Tpt. 12/B.§ szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra 
kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy 
egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a 
pénzösszeget a Kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a 
megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet alapján, a 
Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el. 
A Kötvények – amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek eltérően nem rendelkezik – a 
Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik 
meg. 
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c.) az Alaptájékoztató „II. Regisztrációs okmány” fejezet, 2. pontja az alábbiról: 
 
„A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 66. § (3) bekezdése 
alapján a Társaság 2013. évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves beszámolójának, 
valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló 
szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, Dózsa Gy. út. 
84/c.) választja meg a 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés 
hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként dr. Hruby Attila, 007118 számon bejegyzett 
könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen 
kizárja dr. Hruby Attila, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés 
hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős 
személy kijelöléséhez.” 
 
az alábbira változik: 
 
„A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 66. § (3) bekezdése, 
illetve a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 152. § (3) 
bekezdése alapján a Társaság 2013. évi, számviteli törvény előírásainak megfelelő egyedi Éves 
beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés 
könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (000083, 1068 Budapest, 
Dózsa Gy. út. 84/c.) választja meg a 2013. május 1-jétől 2014. április 30-ig terjedő időtartamra. A 
Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként dr. Hruby Attila, 007118 számon 
bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely 
véglegesen kizárja dr. Hruby Attila, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a 
közgyűlés hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért 
felelős személy kijelöléséhez.” 
 

d.) az Alaptájékoztató „II. Regisztrációs okmány” fejezet, 11.1. pontja az alábbiról 
 
„11.1. Információk a kibocsátó könyvvizsgálattal foglalkozó bizottságáról, ideértve a 
bizottsági tagok nevét és a bizottság feladatszabályozásának összefoglalóját. 
 
Az OTP Banknál a Felügyelő Bizottság látja el a Gt. és a Tpt. szerinti audit bizottság feladatait. A 
Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjén szerepelt többek között az éves rendes közgyűlés elé kerülő 
dokumentumok vizsgálata, jelentés az éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó javaslatról, a Bank éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, 
javaslattétel a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására. A 
Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és adatait a 10.1.2.1 pont tartalmazza.” 
 
az alábbira változik: 
 
„11.1. Információk a kibocsátó könyvvizsgálattal foglalkozó bizottságáról, ideértve a 
bizottsági tagok nevét és a bizottság feladatszabályozásának összefoglalóját. 
 
Az OTP Banknál a Felügyelő Bizottság látja el a Gt., illetve az annak helyébe lépő Ptk. és a Tpt. 
szerinti audit bizottság feladatait. A Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjén szerepelt többek között 
az éves rendes közgyűlés elé kerülő dokumentumok vizsgálata, jelentés az éves beszámolókról, 
valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, a Bank éves és közbenső pénzügyi 
jelentéseinek ellenőrzése, javaslattétel a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló 
személyére és díjazására. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét és adatait a 10.1.2.1 pont tartalmazza.” 
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e.) az Alaptájékoztató „II. Regisztrációs okmány” fejezet, 12.1. és 12.2. pontjai az alábbiról 
 

„12.1. Nyilatkozat arról, hogy gyakorol-e valaki közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy 
ellenőrzési jogot a kibocsátó felett 

 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan személy, aki a Kibocsátóban a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) 685/B. §-a szerinti többségi befolyással 
rendelkezne. E tekintetben a Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) részvénykönyvvezetésre vonatkozó szabályai és a Tpt. 
tulajdonosi megfeleltetési szabályai, továbbá a Kibocsátó Alapszabálya alapján a Kibocsátónak 
nincs teljes körű tudomása a Kibocsátóban részvényesi jogviszonnyal rendelkező személyek 
köréről és a tulajdonukban lévő OTP részvények számáról.” 

 
„12.2. A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi 
időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet. 

 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan megállapodás, amelynek végrehajtása egy 
későbbi időpontban a Kibocsátó feletti 12.1. pont szerinti többségi befolyás bekövetkezéséhez 
vezethet. E tekintetben a Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a Gt. részvénykönyvvezetésre 
vonatkozó szabályai és a Tpt. tulajdonosi megfeleltetési szabályai, továbbá a Kibocsátó 
Alapszabálya alapján a Kibocsátónak nincs teljeskörű tudomása azon megállapodásokról, 
amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a Kibocsátó feletti 12.1. pont szerinti többségi 
befolyás bekövetkezéséhez vezethet.” 
 
az alábbira változnak: 
 
„12.1. Nyilatkozat arról, hogy gyakorol-e valaki közvetlenül vagy közvetve tulajdonjogot vagy 
ellenőrzési jogot a kibocsátó felett 

 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan személy, aki a Kibocsátóban a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) 685/B. §-a, illetve Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.§ (1) szerinti többségi befolyással rendelkezne. 
E tekintetben a Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény („Gt.”), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
részvénykönyvvezetésre vonatkozó szabályai és a Tpt. tulajdonosi megfeleltetési szabályai, 
továbbá a Kibocsátó Alapszabálya alapján a Kibocsátónak nincs teljes körű tudomása a 
Kibocsátóban részvényesi jogviszonnyal rendelkező személyek köréről és a tulajdonukban lévő 
OTP részvények számáról.” 

 
„12.2 A kibocsátó előtt ismert megállapodások bemutatása, amelyek végrehajtása egy későbbi 
időpontban a kibocsátó feletti ellenőrzés módosulásához vezethet. 

 
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint nincsen olyan megállapodás, amelynek végrehajtása egy 
későbbi időpontban a Kibocsátó feletti 12.1. pont szerinti többségi befolyás bekövetkezéséhez 
vezethet. E tekintetben a Kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy a Gt., illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény részvénykönyvvezetésre vonatkozó szabályai és a 
Tpt. tulajdonosi megfeleltetési szabályai, továbbá a Kibocsátó Alapszabálya alapján a 
Kibocsátónak nincs teljes körű tudomása azon megállapodásokról, amelyek végrehajtása egy 
későbbi időpontban a Kibocsátó feletti 12.1. pont szerinti többségi befolyás bekövetkezéséhez 
vezethet.” 
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f.) valamint az Alaptájékoztató „II. Regisztrációs okmány” fejezet, 14.2. pontja az alábbiról: 
 
„14.2. A Kibocsátó alapszabálya 
A Bank a Gt. szabályai szerinti a Közgyűlése által elfogadott Alapszabállyal rendelkezik. A 
Bankot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041585 számon tartja nyilván a 
cégjegyzékben. A Bank alapvető célja: magyarországi székhelyű, gazdasági társasági formában 
működő, a pénzügyi és befektetési szolgáltatások teljes körének végzésére jogosult hitelintézet 
(bank) működtetése. Ez az Alapszabály 3. §-ában került rögzítésre.” 
 
az alábbira változik: 
 
„14.2. A Kibocsátó alapszabálya 
A Bank a Gt., illetve a 2014. március 15-ét követően annak helyébe lépő Ptk. szabályai szerinti a 
Közgyűlése által elfogadott Alapszabállyal rendelkezik. A Bankot a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága 01-10-041585 számon tartja nyilván a cégjegyzékben. A Bank alapvető célja: 
magyarországi székhelyű, gazdasági társasági formában működő, a pénzügyi és befektetési 
szolgáltatások teljes körének végzésére jogosult hitelintézet (bank) működtetése. Ez az 
Alapszabály 3. §-ában került rögzítésre.” 
 

g.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.1.1. pontja az alábbiról: 
 
„4.1.1. Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok fajtája, osztálya  
Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok a Kötvényrendelet szerinti Kötvények. A 
Kötvények Kötvényrendelet értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. A 
Kötvényrendelet szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott 
megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa 
vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a Kötvény mindenkori 
tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, 
illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet alapján, a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval 
szemben nem évülnek el.” 
 
az alábbira változik: 
 
„4.1.1. Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok fajtája, osztálya  
Az eladásra felajánlott/bevezetett értékpapírok a Kötvényrendelet szerinti Kötvények. A 
Kötvények a Kötvényrendelet értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. A 
Kötvényrendelet, illetve a 2014. március 15-ét követően kibocsátott Kötvények esetében a 
kibocsátás időpontjában hatályos Tpt. 12/B.§ szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra 
kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb 
jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a 
Kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és 
módon megfizeti, illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet alapján, a Kötvényeken alapuló 
követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el.” 
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h.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.2. pontja az alábbiról: 
 
„4.2. Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok 

 
A Kötvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok a következők: 

a) Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), 
b) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (”Tpt.”), 
c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. CXII. törvény 

(„Hpt.”), 
d) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

(„Csődtv.”) 
e) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) 
f) az Európai Unió Bizottságának a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk 
hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete (”Rendelet”), 

g) a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet (“Kötvényrendelet”), 
h) a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági 

szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az 
ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) 
Korm. rendelet („Demat. rendelet”), 

i) a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet („EHM Rendelet”), továbbá 

j) Magyarországon kívüli forgalomba hozatal esetén a forgalomba hozatal államának 
vonatkozó jogszabályai, és 

k) az Alaptájékoztatóban megjelölt egyéb jogszabályok.” 
 
az alábbira változik: 
 
„4.2. Az értékpapírok kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok 
4.2.1. A 2014. március 15. előtt kibocsátott Kötvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok 
a következők: 

a) Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), 
b) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (”Tpt.”), 
c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. CXII. törvény vagy a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 
(„Hpt.”), 

d) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
(„Csődtv.”) 

e) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 
(„Bszt.”) 

f) az Európai Unió Bizottságának a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk 
hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete (”Rendelet”), 

g) a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet (“Kötvényrendelet”), 
h) a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági 

szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az 
ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 
26.) Korm. rendelet („Demat. rendelet”), 

i) a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet („EHM Rendelet”), továbbá 
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j) Magyarországon kívüli forgalomba hozatal esetén a forgalomba hozatal államának 
vonatkozó jogszabályai, és 

k) az Alaptájékoztatóban megjelölt egyéb jogszabályok. 
 
4.2.2. A 2014. március 15. után kibocsátott Kötvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok 
a következők: 

a) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
b) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (”Tpt.”), 
c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 

(„Hpt.”), 
d) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

(„Csődtv.”) 
e) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 
(„Bszt.”) 

f) az Európai Unió Bizottságának a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk 
hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelete (”Rendelet”), 

g)    a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet (“Kötvényrendelet”), 
h) a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági 

szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az 
ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 
26.) Korm. rendelet („Demat. rendelet”), 

i) a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 
82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet („EHM Rendelet”), továbbá 

j) Magyarországon kívüli forgalomba hozatal esetén a forgalomba hozatal államának 
vonatkozó jogszabályai, és 

k) az Alaptájékoztatóban megjelölt egyéb jogszabályok.” 
 

i.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.5. pontja az alábbiról: 
 
„4.5. Az eladásra felajánlott/kereskedésre bevezetett értékpapírok sorrendisége 
A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli nem alárendelt és nem biztosított 
kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi 
előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, 
nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos ranghelyen állnak (pari passu), 
kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek jogosultjai a vonatkozó jogszabályok vagy 
szerződések alapján elsőbbséget élveznek.  
 
Amennyiben a Végleges Feltételekben ez jelölésre kerül, akkor a Kötvények a Kibocsátó 
alárendelt kötelezettségeit testesítik meg, amelynek részletes szabályait a vonatkozó Végleges 
Feltételek tartalmazzák, azzal, hogy a Hpt. 183. § (2) bekezdése szerint a Kibocsátó, mint 
hitelintézet felszámolása esetén a Hpt. 5. számú mellékletben meghatározott alapvető 
kölcsöntőkéből, járulékos kölcsöntőkéből, alárendelt kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő 
alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Csődtv. 57. § (1) bekezdésének g) pontjában 
meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni.” 
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az alábbira változik: 
 
„4.5.  Az eladásra felajánlott/kereskedésre bevezetett értékpapírok sorrendisége 
A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli nem alárendelt és nem biztosított 
kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi 
előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, 
nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos ranghelyen állnak (pari passu), 
kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek jogosultjai a vonatkozó jogszabályok vagy 
szerződések alapján elsőbbséget élveznek.  

 
Amennyiben a Végleges Feltételekben ez jelölésre kerül, akkor a Kötvények a Kibocsátó 
alárendelt kötelezettségeit testesítik meg, amelynek részletes szabályait a vonatkozó Végleges 
Feltételek tartalmazzák, azzal, hogy a Hpt. 57. § (2) bekezdése szerint a Kibocsátó, mint 
hitelintézet felszámolása esetén az 575/2013/EU rendeletben meghatározott alárendelt 
kölcsöntőkéből eredő tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott tartozás 
kielégítését követően szükséges kielégíteni.” 
 

j.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.6.2. pontja az alábbiról: 
 
„4.6.2. A Kötvény jellegéből fakadó jogok 
 
Amennyiben a Végleges Feltételekben ez jelölésre kerül, akkor a Kötvények a Kibocsátó 
alárendelt kötelezettségeit testesítik meg, amelyek részletes szabályait a vonatkozó Végleges 
Feltételek tartalmazzák, azzal, hogy a Hpt. 183. § (2) bekezdése szerint a Kibocsátó, mint 
hitelintézet felszámolása esetén a Hpt. 5. számú mellékletben meghatározott alapvető 
kölcsöntőkéből, járulékos kölcsöntőkéből, alárendelt kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő 
alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Csődtv. 57. § (1) bekezdésének g) pontjában 
meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni.” 
 
az alábbira változik: 
 
„4.6.2. A Kötvény jellegéből fakadó jogok 
 
Amennyiben a Végleges Feltételekben ez jelölésre kerül, akkor a Kötvények a Kibocsátó 
alárendelt kötelezettségeit testesítik meg, amelyek részletes szabályait a vonatkozó Végleges 
Feltételek tartalmazzák, azzal, hogy a Hpt. 57. § (2) bekezdése szerint a Kibocsátó, mint 
hitelintézet felszámolása esetén az 575/2013/EU rendeletben meghatározott alárendelt 
kölcsöntőkéből eredő tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott tartozás 
kielégítését követően szükséges kielégíteni.” 
  

k.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.6.3. pontja az alábbiról 
 

„4.6.3. A Kötvénytulajdonos, a Kötvény megszerzése és átruházása, ennek korlátai 
 

A Tpt. 138. § (2) bekezdésének megfelelően a "Kötvénytulajdonosokra" vagy "tulajdonosokra" 
történő – jelen Alaptájékoztatóban, a Végleges Feltételekben vagy bármely a Kötvénnyel 
kapcsolatos dokumentumban lévő – hivatkozások a Kötvények vonatkozásában azon személyeket 
jelentik, akik Értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják. A Kötvények csak a KELER 
Zrt. mindenkori előírásaival és eljárásaival összhangban, az eladó értékpapír-számlájának 
megterhelésével és a vevő értékpapír-számláján történő jóváírással ruházhatók át. A Tpt. 6. § (5) 
bekezdése értelmében a Kötvénytulajdonosok nem kérhetik a dematerializált Kötvények nyomdai 
úton történő előállítását. 
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A Kötvényeket csak a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok és intézményi befektetők, valamint külföldi magánszemélyek, jogi 
személyek, szervezetek és intézményi befektetők részére akár külföldön, akár Magyarországon. 
Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre vonatkozó értékesítési korlátozásokat az 
Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek együttesen tartalmazza. 

 
A Kötvények a Magyarország területén, illetve – jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti 
kiegészítését követően – Szlovákiában, Bulgáriában, valamint Romániában kerülhetnek 
kibocsátásra. A Magyarország, mint székhely szerinti tagállam területén kívül a fogadó állam 
illetékes hatóságának 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő egyedi 
notifikációja alapján kerülhet sor kibocsátásokra. A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, 
hogy a Kötvények a Magyarország területén kívül forgalomba hozatalra kerülnek. 
 
A jelen Alaptájékoztató és az adott Végleges Feltételek terjesztése, illetve a Kötvény forgalomba 
hozatala és értékesítése egyes jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó 
nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó 
jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a 
Kötvény jogszerűen ezen országokban kibocsátható vagy vásárolható, illetve nem vállal 
felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. 
Magyarországon kívül, és azon fogadó államon kívül, ahol a Kötvény a Kibocsátó által 
forgalomba hozatalra kerül, a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvény 
nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan 
országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. 
Ennek megfelelően, az ilyen országban a Kötvény nem bocsátható ki, illetve nem értékesíthető 
sem közvetve, sem közvetlenül.  
 
Továbbá a jelen Alaptájékoztató, a hirdetmények vagy egyéb forgalomba hozatali dokumentumok 
nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra, kivéve akkor, ha azok olyan körülmények 
között történnek, amelyek biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb 
rendelkezéseinek betartását (feltéve, hogy a Kibocsátó nyilatkozik erről). A Kötvények egyike 
sem került korábban, és a jövőben sem kerül nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült 
Államok 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye („Amerikai Értékpapírtörvény”) alapján.  
 
Az Amerikai Értékpapírtörvény S Rendelkezésének megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet 
amerikai személyek részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai 
Egyesült Államok területén a Kötvényt senki részére vételre felajánlani, értékesíteni és átadni. 
 
A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvényekre vonatkozóan az itt meghatározottakon 
kívül nincsen átruházási korlátozás, kivéve, ha az adott Sorozat tekintetében a kibocsátás 
Végleges Feltételei ilyen korlátozás alkalmazását írják elő. Ez esetben, a Kötvényrendelet 
alapján, a korlátozásba ütköző átruházás semmis.” 

 
az alábbira változik: 

 
„4.6.3. A Kötvénytulajdonos, a Kötvény megszerzése és átruházása, ennek korlátai 

 
A Tpt. 138. § (2) bekezdésének megfelelően a "Kötvénytulajdonosokra" vagy "tulajdonosokra" 
történő – jelen Alaptájékoztatóban, a Végleges Feltételekben vagy bármely a Kötvénnyel 
kapcsolatos dokumentumban lévő – hivatkozások a Kötvények vonatkozásában azon 
személyeket jelentik, akik Értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják. A Kötvények csak 
a KELER Zrt. mindenkori előírásaival és eljárásaival összhangban, az eladó értékpapír-
számlájának megterhelésével és a vevő értékpapír-számláján történő jóváírással ruházhatók át. 
A Tpt. 6. § (5) bekezdése értelmében a Kötvénytulajdonosok nem kérhetik a dematerializált 
Kötvények nyomdai úton történő előállítását. 
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A 2014. március 15. előtt kibocsátott Kötvényeket csak a vonatkozó, a Kötvények 
kibocsátásának időpontjában hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok, intézményi befektetők, valamint külföldi magánszemélyek, jogi 
személyek, szervezetek és intézményi befektetők akár külföldön, akár Magyarországon. 
Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre vonatkozó értékesítési korlátozásokat 
az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek együttesen tartalmazza. 
 
A 2014. március 15. után kibocsátott Kötvényeket csak a vonatkozó, a Kötvények 
kibocsátásának időpontjában hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek, intézményi befektetők, 
valamint külföldi magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és intézményi befektetők akár 
külföldön, akár Magyarországon. Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre 
vonatkozó értékesítési korlátozásokat az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek 
együttesen tartalmazza. 

 
A Kötvények a Magyarország területén, illetve – jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti 
kiegészítését követően – Szlovákiában, Bulgáriában, valamint Romániában kerülhetnek 
kibocsátásra. A Magyarország, mint székhely szerinti tagállam területén kívül a fogadó állam 
illetékes hatóságának 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő egyedi 
notifikációja alapján kerülhet sor kibocsátásokra. A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, 
hogy a Kötvények a Magyarország területén kívül forgalomba hozatalra kerülnek. 
 
A jelen Alaptájékoztató és az adott Végleges Feltételek terjesztése, illetve a Kötvény 
forgalomba hozatala és értékesítése egyes jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet. 
A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott 
alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, 
vagy azt, hogy a Kötvény jogszerűen ezen országokban kibocsátható vagy vásárolható, illetve 
nem vállal felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás 
jogszerűségéért. Magyarországon kívül, és azon fogadó államon kívül, ahol a Kötvény a 
Kibocsátó által forgalomba hozatalra kerül, a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, 
amely a Kötvény nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését 
lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen 
intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően, az ilyen országban a Kötvény nem bocsátható ki, 
illetve nem értékesíthető sem közvetve, sem közvetlenül.  
 
Továbbá a jelen Alaptájékoztató, a hirdetmények vagy egyéb forgalomba hozatali 
dokumentumok nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra, kivéve akkor, ha azok olyan 
körülmények között történnek, amelyek biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak 
és egyéb rendelkezéseinek betartását (feltéve, hogy a Kibocsátó nyilatkozik erről). A Kötvények 
egyike sem került korábban, és a jövőben sem kerül nyilvántartásba vételre az Amerikai 
Egyesült Államok 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye („Amerikai Értékpapírtörvény”) 
alapján.  
Az Amerikai Értékpapírtörvény S Rendelkezésének megfelelően, a Kötvények egyikét sem 
lehet amerikai személyek részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az 
Amerikai Egyesült Államok területén a Kötvényt senki részére vételre felajánlani, értékesíteni 
és átadni. 

 
A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvényekre vonatkozóan az itt meghatározottakon 
kívül nincsen átruházási korlátozás, kivéve, ha az adott Sorozat tekintetében a kibocsátás 
Végleges Feltételei ilyen korlátozás alkalmazását írják elő. Ez esetben, a Kötvényrendelet 
alapján, a korlátozásba ütköző átruházás semmis.” 
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l.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.7.5. pontja az alábbiról 
 
„4.7.5. Kamatozás késedelem esetén 

 
Az egyes Kötvények (illetve amennyiben egy Kötvényt csak részben váltanak vissza, úgy annak 
csak a visszaváltott része) visszaváltásuk napjától kezdve nem kamatoznak (ha kamatozott 
egyáltalán) kivéve, ha a tőke visszafizetését jogellenesen késleltetik vagy megtagadják. Ilyen 
esetben a kérdéses tőkerész  
 

(i) amennyiben a Kötvénytulajdonos nem a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, 
akkor a Ptk. 301. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kamatozik,  

(ii) amennyiben a Kötvénytulajdonos Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a 
Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kamatozik, 

addig az időpontig, amíg az illető Kötvény után járó teljes összeg kifizetésre nem kerül.” 
 
az alábbira változik: 
 
„4.7.5. Kamatozás késedelem esetén 

 
4.7.5.1. A 2014. március 15-ét megelőzően kibocsátott Kötvények kamatozása késedelem esetén 
 
Az egyes Kötvények (illetve amennyiben egy Kötvényt csak részben váltanak vissza, úgy annak 
csak a visszaváltott része) visszaváltásuk napjától kezdve nem kamatoznak (ha kamatozott 
egyáltalán) kivéve, ha a tőke visszafizetését jogellenesen késleltetik vagy megtagadják. Ilyen 
esetben a kérdéses tőkerész  

(i) amennyiben a Kötvénytulajdonos nem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény  301. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kamatozik,  

(ii) amennyiben a Kötvénytulajdonos  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény  301/A. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kamatozik, 

addig az időpontig, amíg az illető Kötvény után járó teljes összeg kifizetésre nem kerül. 
 
4.7.5.2. A 2014. március 15-ét követően kibocsátott Kötvények kamatozása késedelem esetén 
 
Az egyes Kötvények (illetve amennyiben egy Kötvényt csak részben váltanak vissza, úgy annak 
csak a visszaváltott része) visszaváltásuk napjától kezdve nem kamatoznak (ha kamatozott 
egyáltalán) kivéve, ha a tőke visszafizetését jogellenesen késleltetik vagy megtagadják. Ilyen 
esetben a kérdéses tőkerész a Ptk. 6:48.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint kamatozik 
addig az időpontig, amíg az illető Kötvény után járó teljes összeg kifizetésre nem kerül.” 
 

m.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.8.4.7. pontja az alábbiról 
 
„4.8.4.7. Késedelmes fizetés a Diszkont Kötvényekre 
 
Ha valamely Diszkont Kötvényre a fenti (a), (b) vagy (c) pontok szerinti visszaváltásakor a 
fizetendő összegek jogtalan visszatartására vagy kifizetésének megtagadására kerül sor, az ilyen 
Diszkont Kötvények tekintetében esedékes és visszafizetendő összeg a fenti 4(c) pont előírásai 
szerint kiszámított összeg lesz oly módon, mintha az abban hivatkozott visszaváltásra 
megállapított nap, illetve a Diszkont Kötvény esedékességi és fizetési napja az a nap lenne, 
amelyen az ilyen Diszkont Kötvénnyel összefüggésben járó összegek kifizetésre kerültek és a 
Hozam 

(i)  amennyiben a Kötvénytulajdonos nem a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a 
Ptk. 301. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal,  
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(ii) amennyiben a Kötvénytulajdonos Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Ptk. 
301/A. § (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal 

növelt összeg lenne.” 
 
az alábbira változik: 
 
„4.8.4.7. Késedelmes fizetés a Diszkont Kötvényekre 

 
4.8.4.7.1. Késedelmes fizetés a 2014. március 15-ét megelőzően kibocsátott Diszkont Kötvényekre 
 
Ha valamely Diszkont Kötvényre a fenti (a), (b) vagy (c) pontok szerinti visszaváltásakor a 
fizetendő összegek jogtalan visszatartására vagy kifizetésének megtagadására kerül sor, az ilyen 
Diszkont Kötvények tekintetében esedékes és visszafizetendő összeg a fenti 4(c) pont előírásai 
szerint kiszámított összeg lesz oly módon, mintha az abban hivatkozott visszaváltásra 
megállapított nap, illetve a Diszkont Kötvény esedékességi és fizetési napja az a nap lenne, 
amelyen az ilyen Diszkont Kötvénnyel összefüggésben járó összegek kifizetésre kerültek és a 
Hozam 

(i)  amennyiben a Kötvénytulajdonos nem a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal,  

(ii) amennyiben a Kötvénytulajdonos Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal 

növelt összeg lenne. 
 

4.8.4.7.2. Késedelmes fizetés a 2014. március 15-ét követően kibocsátott Diszkont Kötvényekre 
 

Ha valamely Diszkont Kötvényre a fenti (a), (b) vagy (c) pontok szerinti visszaváltásakor a 
fizetendő összegek jogtalan visszatartására vagy kifizetésének megtagadására kerül sor, az ilyen 
Diszkont Kötvények tekintetében esedékes és visszafizetendő összeg a fenti 4(c) pont előírásai 
szerint kiszámított összeg lesz oly módon, mintha az abban hivatkozott visszaváltásra 
megállapított nap, illetve a Diszkont Kötvény esedékességi és fizetési napja az a nap lenne, 
amelyen az ilyen Diszkont Kötvénnyel összefüggésben járó összegek kifizetésre kerültek és a 
Hozam a Ptk. 6:48.§ (3) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal növelt összeg lenne.” 

 
n.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 4.13. pontja az alábbiról: 

 
„4.13. Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása 
 
A Kötvények csak a KELER Zrt. mindenkori előírásaival és eljárásaival összhangban, az eladó 
értékpapír-számlájának megterhelésével és a vevő értékpapír-számláján történő jóváírással 
ruházhatók át. A Tpt. 6. § (5) bekezdése értelmében a Kötvénytulajdonosok nem kérhetik a 
dematerializált Kötvények nyomdai úton történő előállítását. 

 
A Kötvényeket csak a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok és intézményi befektetők, valamint külföldi magánszemélyek, jogi 
személyek, szervezetek és intézményi befektetők részére akár külföldön, akár Magyarországon. 
Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre vonatkozó értékesítési korlátozásokat az 
Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek együttesen tartalmazza. 
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A Kötvények a Magyarország területén, illetve – jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti 
kiegészítését követően – Szlovákiában, Bulgáriában, Romániában, valamint Horvátországban 
kerülhetnek kibocsátásra. A Magyarország, mint székhely szerinti tagállam területén kívül a 
fogadó állam illetékes hatóságának 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelő egyedi notifikációja alapján kerülhet sor kibocsátásokra. A Kibocsátó nem vállal 
kötelezettséget arra, hogy a Kötvények a Magyarország területén kívül forgalomba hozatalra 
kerülnek. 

 
A jelen Alaptájékoztató és az adott Végleges Feltételek terjesztése, illetve a Kötvény forgalomba 
hozatala és értékesítése egyes jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó 
nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó 
jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a 
Kötvény jogszerűen ezen országokban kibocsátható vagy vásárolható, illetve nem vállal 
felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. 
Magyarországon kívül, és azon fogadó államon kívül, ahol a Kötvény a Kibocsátó által 
forgalomba hozatalra kerül, a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvény 
nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan 
országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. 
Ennek megfelelően, az ilyen országban a Kötvény nem bocsátható ki, illetve nem értékesíthető 
sem közvetve, sem közvetlenül. Továbbá a jelen Alaptájékoztató, a hirdetmények vagy egyéb 
forgalomba hozatali dokumentumok nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra, kivéve 
akkor, ha azok olyan körülmények között történnek, amelyek biztosítják az adott ország 
vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását (feltéve, hogy a Kibocsátó 
nyilatkozik erről). A Kötvények egyike sem került korábban, és a jövőben sem kerül 
nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye 
(„Amerikai Értékpapírtörvény”) alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S Rendelkezésének 
megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet amerikai személyek részére vételre felajánlani, 
értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok területén a Kötvényt senki 
részére vételre felajánlani, értékesíteni és átadni. 

 
A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvényekre vonatkozóan az itt meghatározottakon 
kívül nincsen átruházási korlátozás, kivéve, ha az adott Sorozat tekintetében a kibocsátás 
Végleges Feltételei ilyen korlátozás alkalmazását írják elő. Ez esetben, a Kötvényrendelet 
alapján, a korlátozásba ütköző átruházás semmis.” 
 
az alábbira változik: 
 
„4.13. Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások leírása 
 
A Kötvények csak a KELER Zrt. mindenkori előírásaival és eljárásaival összhangban, az eladó 
értékpapír-számlájának megterhelésével és a vevő értékpapír-számláján történő jóváírással 
ruházhatók át. A Tpt. 6. § (5) bekezdése értelmében a Kötvénytulajdonosok nem kérhetik a 
dematerializált Kötvények nyomdai úton történő előállítását. 
 
A 2014. március 15. előtt kibocsátott Kötvényeket csak a vonatkozó, a Kötvények 
kibocsátásának időpontjában hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok, intézményi befektetők, valamint külföldi magánszemélyek, jogi 
személyek, szervezetek és intézményi befektetők akár külföldön, akár Magyarországon. 
Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre vonatkozó értékesítési korlátozásokat 
az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek együttesen tartalmazza. 
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A 2014. március 15. után kibocsátott Kötvényeket csak a vonatkozó, a Kötvények 
kibocsátásának időpontjában hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek, intézményi befektetők, 
valamint külföldi magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és intézményi befektetők akár 
külföldön, akár Magyarországon. Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre 
vonatkozó értékesítési korlátozásokat az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek 
együttesen tartalmazza. 
 
A Kötvények a Magyarország területén, illetve – jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti 
kiegészítését követően – Szlovákiában, Bulgáriában, Romániában, valamint Horvátországban 
kerülhetnek kibocsátásra. A Magyarország, mint székhely szerinti tagállam területén kívül a 
fogadó állam illetékes hatóságának 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelő egyedi notifikációja alapján kerülhet sor kibocsátásokra. A Kibocsátó nem vállal 
kötelezettséget arra, hogy a Kötvények a Magyarország területén kívül forgalomba hozatalra 
kerülnek. 
 
A jelen Alaptájékoztató és az adott Végleges Feltételek terjesztése, illetve a Kötvény forgalomba 
hozatala és értékesítése egyes jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó 
nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó 
jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a 
Kötvény jogszerűen ezen országokban kibocsátható vagy vásárolható, illetve nem vállal 
felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. 
Magyarországon kívül, és azon fogadó államon kívül, ahol a Kötvény a Kibocsátó által 
forgalomba hozatalra kerül, a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvény 
nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan 
országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. 
Ennek megfelelően, az ilyen országban a Kötvény nem bocsátható ki, illetve nem értékesíthető 
sem közvetve, sem közvetlenül. Továbbá a jelen Alaptájékoztató, a hirdetmények vagy egyéb 
forgalomba hozatali dokumentumok nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra, kivéve 
akkor, ha azok olyan körülmények között történnek, amelyek biztosítják az adott ország 
vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását (feltéve, hogy a Kibocsátó 
nyilatkozik erről). A Kötvények egyike sem került korábban, és a jövőben sem kerül 
nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye 
(„Amerikai Értékpapírtörvény”) alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S Rendelkezésének 
megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet amerikai személyek részére vételre felajánlani, 
értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok területén a Kötvényt senki 
részére vételre felajánlani, értékesíteni és átadni. 

 
A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvényekre vonatkozóan az itt meghatározottakon 
kívül nincsen átruházási korlátozás, kivéve, ha az adott Sorozat tekintetében a kibocsátás 
Végleges Feltételei ilyen korlátozás alkalmazását írják elő. Ez esetben, a Kötvényrendelet 
alapján, a korlátozásba ütköző átruházás semmis.” 
 

o.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 5.1.3.2. pontja az alábbiról: 
 
„5.1.3.2.A. Aukciós ajánlatok benyújtása 
 
A Kibocsátó a vonatkozó Végleges Feltételekben az aukciós ajánlat elfogadásának feltételéül 
szabhatja, hogy a minősített befektetőnek nem minősülő befektető értékpapírszámlával és 
kapcsolódó fizetési számlával rendelkezzen a Forgalmazónál. 

 
A Befektetők aukciós ajánlatukat kitöltött és aláírt aukciós ív (formanyomtatvány) személyesen 
(minősített befektetők esetén személyesen vagy telefaxon) történő benyújtásával tehetik meg az 
Aukciós ajánlattételi időszak Kezdetétől az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásáig terjedő 
időszakban a Végleges Feltételekben megjelölt Ajánlattételi helyeken.  
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Az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdetének és Zárásának időpontját, a telefax számot és az 
értékesítési helyeket a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza. 

 
Aukciós ajánlat személyesen vagy képviselő útján tehető. A Befektető személyes eljárására és 
képviseletére vonatkozó szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az 
alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – 
Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződései tartalmazzák. 
 
Tekintettel arra, hogy a Kötvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért a 
nyilvános forgalomba hozatal során aukciós ajánlat csak olyan személytől fogadható el, aki  

(i) – a Kibocsátó által intézményi ügyfélként nem kezelt Befektető esetén – a Forgalmazónál 
vezetett összevont értékpapírszámla és kapcsolódó bankszámla (ügyfélszámla) vezetésre 
szerződést kötött, vagy 

(ii) – a Kibocsátó által intézményi ügyfélként kezelt Befektető esetén – az aukció során a 
számlavezető azonosító adatait és a számára a Forgalmazónál vezetett összevont 
értékpapírszámla és bankszámla számát megadta.  

Az értékpapír-, és bank (illetve ügyfél-)számla nyitás feltételeit a Forgalmazó vonatkozó 
üzletszabályzata és szerződései tartalmazzák. 

 
Képviselő eljárása esetén az aukciós ajánlathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a képviselt 
Befektetőt illetik meg, az aukciós ajánlathoz kapcsolódó felelősség szintén a képviseltet terheli, 
az értékpapír tulajdonjoga az allokációt követően a képviselt Befektetőre száll. 

 
Ha alkalmazandó, aukciós ajánlatot a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott minimális 
Forgalomba hozatali árral megegyező vagy annál magasabb árfolyamon, illetve maximális 
forgalomba hozatali hozammal megegyező vagy annál alacsonyabb hozamon lehet tenni. 

 
Egy Befektető több aukciós ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon/hozamokon külön aukciós 
ív benyújtásával. Az ugyanazon Befektető által beadott különböző árfolyamon/hozamon megtett 
ajánlatok külön aukciós ajánlatként kerülnek értékelésre.  

 
Az aukciós ajánlatban meghatározható Kötvények minimális és/vagy maximális mennyiségére 
vonatkozó információkat (”Minimális ajánlattételi mennyiség”, illetve ”Maximális ajánlattételi 
mennyiség”) a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza.  

 
Az aukciós ajánlat benyújtásával a Befektető feltétlen és az ajánlattételi határidő lejártát követően 
visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kötvények átvételére az ajánlatukban feltüntetett teljes 
összeg erejéig, és tudomásul veszik, hogy ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség 
meghatározott részére kiterjedően is) elfogadható.” 
 
az alábbira változik: 
 
„5.1.3.2.A. Aukciós ajánlatok benyújtása 
 
5.1.3.2.A. a) Aukciós ajánlatok benyújtása 2014. március 15. előtt kibocsátott Kötvények esetén 
 
A Kibocsátó a vonatkozó Végleges Feltételekben az aukciós ajánlat elfogadásának feltételéül 
szabhatja, hogy a minősített befektetőnek nem minősülő befektető értékpapírszámlával és 
kapcsolódó fizetési számlával rendelkezzen a Forgalmazónál. 

 
A Befektetők aukciós ajánlatukat kitöltött és aláírt aukciós ív (formanyomtatvány) személyesen 
(minősített befektetők esetén személyesen vagy telefaxon) történő benyújtásával tehetik meg az 
Aukciós ajánlattételi időszak Kezdetétől az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásáig terjedő 
időszakban a Végleges Feltételekben megjelölt Ajánlattételi helyeken.  
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Az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdetének és Zárásának időpontját, a telefax számot és az 
értékesítési helyeket a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza. 

 
Aukciós ajánlat személyesen vagy képviselő útján tehető. A Befektető személyes eljárására és 
képviseletére vonatkozó szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az 
alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – 
Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződései tartalmazzák. 

 
Tekintettel arra, hogy a Kötvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért a 
nyilvános forgalomba hozatal során aukciós ajánlat csak olyan személytől fogadható el, aki  

(i) – a Kibocsátó által intézményi ügyfélként nem kezelt Befektető esetén – a 
Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámla és kapcsolódó bankszámla 
(ügyfélszámla) vezetésre szerződést kötött, vagy 

(ii) – a Kibocsátó által intézményi ügyfélként kezelt Befektető esetén – az aukció során a 
számlavezető azonosító adatait és a számára a Forgalmazónál vezetett összevont 
értékpapírszámla és bankszámla számát megadta.  

Az értékpapír-, és bank (illetve ügyfél-)számla nyitás feltételeit a Forgalmazó vonatkozó 
üzletszabályzata és szerződései tartalmazzák. 

 
Képviselő eljárása esetén az aukciós ajánlathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a képviselt 
Befektetőt illetik meg, az aukciós ajánlathoz kapcsolódó felelősség szintén a képviseltet terheli, 
az értékpapír tulajdonjoga az allokációt követően a képviselt Befektetőre száll. 

 
Ha alkalmazandó, aukciós ajánlatot a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott minimális 
Forgalomba hozatali árral megegyező vagy annál magasabb árfolyamon, illetve maximális 
forgalomba hozatali hozammal megegyező vagy annál alacsonyabb hozamon lehet tenni. 

 
Egy Befektető több aukciós ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon/hozamokon külön aukciós 
ív benyújtásával. Az ugyanazon Befektető által beadott különböző árfolyamon/hozamon megtett 
ajánlatok külön aukciós ajánlatként kerülnek értékelésre.  

 
Az aukciós ajánlatban meghatározható Kötvények minimális és/vagy maximális mennyiségére 
vonatkozó információkat (”Minimális ajánlattételi mennyiség”, illetve ”Maximális ajánlattételi 
mennyiség”) a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza.  

 
Az aukciós ajánlat benyújtásával a Befektető feltétlen és az ajánlattételi határidő lejártát követően 
visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kötvények átvételére az ajánlatukban feltüntetett teljes 
összeg erejéig, és tudomásul veszik, hogy ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség 
meghatározott részére kiterjedően is) elfogadható. 
 
5.1.3.2.A. b) Aukciós ajánlatok benyújtása 2014. március 15. után kibocsátott Kötvények esetén 
 
A Kibocsátó a vonatkozó Végleges Feltételekben az aukciós ajánlat elfogadásának feltételéül 
szabhatja, hogy a minősített befektetőnek nem minősülő befektető értékpapírszámlával és 
kapcsolódó fizetési számlával rendelkezzen a Forgalmazónál. 

 
A Befektetők aukciós ajánlatukat kitöltött és aláírt aukciós ív (formanyomtatvány) személyesen 
vagy a Tpt.-ben meghatározott módon történő benyújtásával tehetik meg az Aukciós ajánlattételi 
időszak Kezdetétől az Aukciós ajánlattételi időszak Zárásáig terjedő időszakban a Végleges 
Feltételekben megjelölt Ajánlattételi helyeken.  

 
Az Aukciós ajánlattételi időszak Kezdetének és Zárásának időpontját és az értékesítési helyeket a 
vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza. 

 



 

23 
 

Aukciós ajánlat személyesen vagy képviselő útján tehető. A Befektető személyes eljárására és 
képviseletére vonatkozó szabályokat, a benyújtandó okiratok formai és tartalmi előírásait, az 
alkalmazható ügyletkötési csatornákra vonatkozó szabályokat a Forgalmazó vonatkozó – 
Felügyelet részére benyújtott – üzletszabályzatai és szerződései tartalmazzák. 

 
Tekintettel arra, hogy a Kötvények dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, ezért a 
nyilvános forgalomba hozatal során aukciós ajánlat csak olyan személytől fogadható el, aki  

(i) – a Kibocsátó által intézményi ügyfélként nem kezelt Befektető esetén – a Forgalmazónál 
vezetett összevont értékpapírszámla és kapcsolódó bankszámla (ügyfélszámla) vezetésre 
szerződést kötött, vagy 

(ii) – a Kibocsátó által intézményi ügyfélként kezelt Befektető esetén – az aukció során a 
számlavezető azonosító adatait és a számára a Forgalmazónál vezetett összevont 
értékpapírszámla és bankszámla számát megadta.  

Az értékpapír-, és bank (illetve ügyfél-)számla nyitás feltételeit a Forgalmazó vonatkozó 
üzletszabályzata és szerződései tartalmazzák. 

 
Képviselő eljárása esetén az aukciós ajánlathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a képviselt 
Befektetőt illetik meg, az aukciós ajánlathoz kapcsolódó felelősség szintén a képviseltet terheli, 
az értékpapír tulajdonjoga az allokációt követően a képviselt Befektetőre száll. 

 
Ha alkalmazandó, aukciós ajánlatot a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott minimális 
Forgalomba hozatali árral megegyező vagy annál magasabb árfolyamon, illetve maximális 
forgalomba hozatali hozammal megegyező vagy annál alacsonyabb hozamon lehet tenni. 

 
Egy Befektető több aukciós ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon/hozamokon külön aukciós 
ív benyújtásával. Az ugyanazon Befektető által beadott különböző árfolyamon/hozamon megtett 
ajánlatok külön aukciós ajánlatként kerülnek értékelésre.  

 
Az aukciós ajánlatban meghatározható Kötvények minimális és/vagy maximális mennyiségére 
vonatkozó információkat (”Minimális ajánlattételi mennyiség”, illetve ”Maximális ajánlattételi 
mennyiség”) a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza.  

 
Az aukciós ajánlat benyújtásával a Befektető feltétlen és az ajánlattételi határidő lejártát követően 
visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kötvények átvételére az ajánlatukban feltüntetett teljes 
összeg erejéig, és tudomásul veszik, hogy ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség 
meghatározott részére kiterjedően is) elfogadható.” 
 

p.) az Alaptájékoztató „IV. Értékpapírjegyzék” fejezet, 5.2.1.1. pontja az alábbiról 
 
„5.2.1.1. Azon lehetséges befektetők megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat  
 
A Kötvényeket csak a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok és intézményi befektetők, valamint külföldi magánszemélyek, jogi 
személyek, szervezetek és intézményi befektetők részére akár külföldön, akár Magyarországon. 
Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre vonatkozó értékesítési korlátozásokat 
az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek együttesen tartalmazza.” 
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az alábbira változik: 
 
„5.2.1.1. Azon lehetséges befektetők megadása, akiknek felajánlják az értékpapírokat  

 
A 2014. március 15. előtt kibocsátott Kötvényeket csak a vonatkozó, a Kötvények 
kibocsátásának időpontjában hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok, intézményi befektetők, valamint külföldi magánszemélyek, jogi 
személyek, szervezetek és intézményi befektetők akár külföldön, akár Magyarországon. 
Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre vonatkozó értékesítési korlátozásokat 
az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek együttesen tartalmazza. 
 
A 2014. március 15. után kibocsátott Kötvényeket csak a vonatkozó, a Kötvények 
kibocsátásának időpontjában hatályos jogszabályokkal és a jelen Alaptájékoztatóval 
összhangban szerezhetik meg belföldi magánszemélyek, jogi személyek, intézményi befektetők, 
valamint külföldi magánszemélyek, jogi személyek, szervezetek és intézményi befektetők akár 
külföldön, akár Magyarországon. Valamely Részlet során forgalomba hozott Kötvényekre 
vonatkozó értékesítési korlátozásokat az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek 
együttesen tartalmazza.” 
 
 
Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változott. 
 
 
 
 
 
FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 
 
Az Alaptájékoztató 5. sz. kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP Bank Nyrt. 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) tartozik felelősséggel. 
 
A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása 
szerint készített jelen Alaptájékoztató 5. sz. kiegészítése megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, 
illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a Kibocsátó 
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, 2014. április 16. 
 
 
 

  
OTP Bank Nyrt. 

 
 


