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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, az ajánlattételi program általános leírását, a 

releváns kockázati tényezőket, a regisztrációs okmányt, az értékpapírjegyzéket és a végleges 

feltételek sablonját. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az Alaptájékoztató 9. számú kiegészítését a Magyar Nemzeti Bank a 2022. július 18-án kelt 

H-KE-III-405/2022. számú határozatával hagyta jóvá.  
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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 XVIII. Jelzáloglevél Program 

Alaptájékoztatóját, melynek közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2021. július 26-án kelt H-

KE-III-425/2021. számú határozatával engedélyezte, a mai napon az alábbiak szerint egészíti 

ki. 

 

 

1. Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány III.4.2. pontja az alábbira változik: 

 

„III. 4.2. A Kibocsátó története és fejlődése 

 

Az OTP Bank azzal a szándékkal alapította az OTP Jelzálogbank Zrt-t, hogy az OTP Csoport 

hatékonyan bekapcsolódhasson a Magyarországon fellendülő jelzáloghitelezésbe, és aktív 

szereplője legyen az ennek kapcsán kialakuló jelzáloglevél-piacnak, egyik fő célként 

megjelölve azt is, hogy ezáltal a bankcsoport által kínált termékpaletta szélesedjen, így 

biztosítva a bankcsoport ügyfelei számára magasabb színvonalú szolgáltatást. A társaság 

alapítási engedélyét 2001. szeptember 21-én, működési engedélyét 2002. január 10-én kapta 

meg. A Kibocsátó fő tevékenysége a lakáscélú ingatlanok fejlesztésének és vásárlásának 

finanszírozása, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelek nyújtása. 

 

2002-től kezdődően a jelzáloghitelezés piaca dinamikusan fejlődött Magyarországon és ezzel 

párhuzamosan a Kibocsátó hitelezési volumene is nagymértékben növekedett. Ennek 

következtében az OTP Bank több lépcsőben 57 milliárd forintra emelte meg a jegyzett tőkéjét 

, elősegítve ezzel a biztonságos működését, illetve megteremtve a lehetőségét a folyamatos 

növekedésnek. A jelzáloghitelek állományának gyors növekedésével párhuzamosan a 

Kibocsátó által forgalomba hozott jelzáloglevelek volumene is gyorsan növekedett. 

 

2014-ben több, a hitelezés szempontjából jelentős jogszabály került elfogadásra, amelyek 

befolyásolták a Kibocsátó működését. 2015-ben sor került a deviza alapú lakossági 

jelzáloghitelek forintra váltására. A forintosítás elrendelése nagymértékben átalakította a 

hitelportfólió összetételét. A fair banki működést meghatározó jogszabályok jelentős hatást 

gyakoroltak a kamatkondíciókra, valamint az új hitelek folyósításának feltételeire. 

 

A 2015 júniusában megjelent, a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról 

szóló MNB rendelet bevezette a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (a 

továbbiakban: JMM) intézményét a bankrendszeri forint eszközök és források közötti lejárati 

eltérés mérséklése és ezáltal a lakáshitelezés élénkítése érdekében. A rendelet 2017. április 1-

jén lépett hatályba. A mutató bevezetése minden piaci szereplő számára kötelezővé teszi a 

forintban denominált lakossági jelzáloghitel-portfóliója egy részének jelzáloglevelekkel történő 

finanszírozását közvetlen (jelzáloglevelek kibocsátásán keresztül), vagy közvetett módon 

(refinanszírozási hitel igénybevételével). A rendelet bevezetése felélénkítette a hazai 

refinanszírozási piacot, egyben lehetőséget teremtett az OTP Csoport számára a 

refinanszírozási piacra történő belépésre. A Kibocsátó 2017. márciusban kezdte meg – önálló 

zálogjogok adás-vételén keresztül megvalósuló – refinanszírozási tevékenységét. 

 

2017-ben az MNB a bankrendszeri verseny erősítése, a hiteltermékek átláthatóságának és azok 

összehasonlíthatóságának növelése céljából megalkotta a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 

minősítést. A minősítést olyan forint alapú banki lakáshitel termékek nyerhetik el pályázat 
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útján, amelyek megfelelnek az MNB által meghatározott feltételeknek. A Kibocsátó 2017. 

augusztusban kezdte meg a minősített termékek forgalmazását. 

 

A Kibocsátó 2021 második negyedévében Zöld stratégiát és Zöld jelzáloglevél keretrendszert 

állított fel, melynek elsődleges célja a fenntartható fejlődés támogatása. Négy olyan területet 

azonosított, amelyeken keresztül ehhez hozzá tud járulni: zöld hitelezés, zöld jelzáloglevél-

kibocsátás, zöld működés, valamint a fenntarthatóság ügyében tett társadalmi 

felelősségvállalás. Hitelezési és kibocsátási tevékenységén keresztül támogatja a 

magyarországi ingatlanállomány energiahatékonyságának folyamatos javulását, törekszik arra, 

hogy a zöld hitelek aránya dinamikusan növekedjen a hitelportfóliójában. A belső működéssel 

kapcsolatos döntések során is kiemelt figyelmet kap a fenntarthatóság, ennek megfelelően a 

Kibocsátó célja a működése és a beruházásai során ¬– például a megfelelő hulladékgazdálkodás 

révén – minimalizálni a környezet terhelését. Ezeken túl számos nemzetközi és hazai 

fenntarthatóságot célzó kezdeményezés aktív támogatója.   

 

A Kibocsátó által kínált hitelek folyósítása az OTP Bankkal való szoros együttműködésben 

zajlik. A két bank között létrejött, Felügyelet által jóváhagyott megállapodás alapján a 

hitelügyintézéssel kapcsolatos feladatokat az OTP Bank végzi. Az OTP Bank széles ügyfélkör 

kiszolgálására alkalmas fiókhálózattal, szervezeti és információs technikai feltételekkel, 

valamint releváns üzleti tapasztalattal rendelkezik. A szoros együttműködés a hiteltermék-

értékesítés és az ezzel összefüggő ügyfélkiszolgálás területén túl a csoporton belüli szinergiák 

kihasználása érdekében a Kibocsátó tevékenységének egyéb területeire is kiterjed, például a 

számviteli, pénzügyi és kockázatkezelési területre, valamint az IT területre. 

 

A Kibocsátó jelzáloghitelek nyújtása és hitelintézetek jelzálogbanki refinanszírozása mellett 

külön tevékenységként ingatlanok forgalmi és hitelbiztosítéki értékének meghatározását is 

végzi. 

 

A Kibocsátó működésének alapvető célját szem előtt tartva a menedzsment stratégiai célként 

fogalmazta meg a jelzáloghitelezés területén a megszerzett piaci szerep megőrzését, az ügyfelek 

számára magas színvonalú szolgáltatás nyújtását, a Kibocsátó működésére vonatkozó 

prudenciális előírások maradéktalan betartása mellett a lehető legnagyobb volumenű lakáshitel-

állomány elérését, a Kibocsátó likviditási egyensúlyának állandó biztosítását, valamint 

nyereséges gazdálkodást.” 

 

 

2. Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány III.14.1. pontja az alábbira változik: 

 

„III.14.1. Részvénytőke 

 

A Kibocsátó jegyzett tőkéje 57.000.000.000 (ötvenhétmilliárd) forint, melyet a tulajdonos teljes 

egészében készpénzben bocsátott a társaság rendelkezésére. Kibocsátott részvények: 570.000 

darab, egyenként 100.000 forint névértékű, névre szóló, azonos jogokat biztosító törzsrészvény. 

Minden egyszázezer forint névértékű részvény 1  szavazatra, a közgyűlés által felosztani rendelt 

mérleg szerinti nyereség egy részvényre jutó arányos részére, valamint a törzsrészvényekhez 

kapcsolódó egyéb jogokra jogosít. A részvényesek részvényeik arányában jogosultak a 

likvidációs hányadra.” 

 

 

3. Az Alaptájékoztató III. Regisztrációs okmány III.16. pontja az alábbira változik: 
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„Az alábbiakban felsorolt dokumentumok az Alaptájékoztató érvényessége alatt 

hozzáférhetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpjzb.hu). 

 

1. A Kibocsátó alapszabálya. 

(https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/JZB_Alapszabaly_20220627.pdf) 

 

Az alábbiakban felsorolt dokumentumok a jelen Alaptájékoztató részét képező 

dokumentumoknak tekintendők, az Alaptájékoztató érvényessége alatt hozzáférhetőek 

munkaidőben a Kibocsátó székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 21.), illetve elektronikus 

formában elérhetőek a Kibocsátó honlapján (www.otpjzb.hu), illetve a Forgalmazó honlapján 

(www.otpbank.hu).  

 

1. A Kibocsátó IFRS szerint elkészített, auditált 2020. évi beszámolója.  

(https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/OJB_EvesJelentes_2020.pdf) 

 

2. A Kibocsátó IFRS szerint elkészített, auditált 2021. évi beszámolója.  

(https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/OJB_EvesJelentes_2021.zip) 

 

3. A Kibocsátó IFRS szerint elkészített, nem auditált 2021. félévi beszámolója.  

(https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/OJB_2021_feleves_jelentes_20210812.pdf) 

 

4. A Kezes Alaptájékoztatója.  

(https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Kotvenyprogram_2021_2022_evi_Alaptajekozt

ato_20210708.pdf) 

(https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/Kotveny) 

 

5. OTP Bank készfizető kezességvállalási nyilatkozata, valamint a kezességvállaláshoz 

kapcsolódó igény bejelentésére szolgáló minta.  

(https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/IrrevocablePaymentUndertaking_KeszfizetoKezesse

gvallalas.pdf)” 

 

 

Az Alaptájékoztató egyéb fejezeteiben nem változik. 

 

 

A BEFEKTETŐK ELÁLLÁSI JOGA 

 

Azok a befektetők, akik, illetve amelyek a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek 

az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Az 

elállási jog kizárólag azokat a befektetőket illeti meg, akik, illetve amelyek a kiegészítés 

közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, és 

csak akkor, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra, amikor az Alaptájékoztató 

kiegészítését szükségessé tevő jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság 

felmerült vagy azt észlelték. A befektetők a kiegészítés közzététele után három munkanapon 

belül élhetnek elállási jogukkal, az OTP Bank Nyrt. Tőkepiaci Kibocsátási és Letétkezelési 

Főosztály (capital.markets@otpbank.hu) részére eljutatott nyilatkozat útján. 

 

 

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/JZB_Alapszabaly_20220627.pdf
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/OJB_EvesJelentes_2020.pdf
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/OJB_EvesJelentes_2021.zip
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/OJB_2021_feleves_jelentes_20210812.pdf
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Kotvenyprogram_2021_2022_evi_Alaptajekoztato_20210708.pdf
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Kotvenyprogram_2021_2022_evi_Alaptajekoztato_20210708.pdf
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Ertekpapir/Kotveny
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/IrrevocablePaymentUndertaking_KeszfizetoKezessegvallalas.pdf
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/IrrevocablePaymentUndertaking_KeszfizetoKezessegvallalas.pdf
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Az Alaptájékoztató 9. számú kiegészítésében szereplő információkért a Kibocsátó, azaz az OTP 

Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21., cégjegyzékszáma: 01-10-

044659) és a Forgalmazó, azaz az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., 

cégjegyzékszáma: 01-10-041585) tartozik felelősséggel; az elvárható gondosság mellett, 

legjobb tudomásuk szerint készített jelen Alaptájékoztatóban szereplő információk megfelelnek 

a tényeknek, az Alaptájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, 

illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a jelzáloglevelek, illetve a 

Kibocsátó és a Kezes megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak, továbbá nem mellőzi azon 

körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos 

következtetéseket. 

 

Budapest, 2022. július 12. 

 

A Kibocsátó: 

 

OTP Jelzálogbank Zrt. 

 

A Forgalmazó: 

 

OTP Bank Nyrt. 


