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Az ÁKK Zrt. tájékoztatja a befektetőket, hogy a Magyar Állam („Kibocsátó”) – összhangban a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezéseivel – az alább felsorolt  
Prémium Magyar Államkötvény–sorozatok átruházására vonatkozó feltételeket és így az 
érintett sorozatokra vonatkozó Ismertetők A Prémium Magyar Államkötvények vásárlói és 
átruházása című fejezetét, valamint ezen sorozatokra vonatkozó Nyilvános Ajánlattétel 4. A 
Prémium Magyar Államkötvények vásárlóinak köre című fejezetét 2016. szeptember 12. 
napjával módosítja: 
 
 

Sorozat száma 
Eredeti 

Ismertető/Nyilvános 
Ajánlattétel kelte 

Jelenleg hatályos 
Ismertető 

módosításának/ 
javításának kelte 

Jelenleg hatályos 
Nyilvános 

Ajánlattétel 
módosításának/ 
javításának kelte 

2017/L 2014.07.25 2014.09.05 

2014.11.28 
2015.01.07 
2015.01.12 
2015.01.13 

2018/J 2015.01.08 2015.03.06 2015.05.07 

2018/K 2015.05.07 

2015.10.09 2015.12.01 

2015.11.13 
2016.01.04 
2016.02.23 
2016.03.29 

2019/K 2014.07.25 2014.09.05 - 
2019/L 2016.03.29 - 2016.07.13 

2020/I 2015.02.06 2015.03.06 

2015.02.06. 13 ó 
2015.03.19 
2015.05.07 
2015.05.11 
2015.05.12 

2020/J 2015.05.07 

2015.07.30 2015.10.30 
2015.10.09 2015.12.15 

2015.11.13 

2016.01.12 
2016.02.04 
2016.03.11 
2016.03.29 
2016.03.31 

2021/I 2016.03.29 - 2016.07.13 
 

A fenti sorozatokra vonatkozó Ismertetők A Prémium Magyar Államkötvények vásárlói és 
átruházása című fejezete, valamint a fenti sorozatokra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételek 4. 
A Prémium Magyar Államkötvények vásárlóinak köre című fejezetének első bekezdése 2016. 
szeptember 12. napjával az alábbiak szerint módosul:   



 
„A Prémium Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) 
devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek valamint devizabelföldi 
jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági 
társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint 
intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Prémium Magyar Államkötvényeket 
a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) 

a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult 
személyek; továbbá 

b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) 
megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a 
továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges 
piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti 
Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank 
részére ruházhatják át az így megszerzett Prémium Magyar Államkötvényeket. 

A félreértések elkerülése végett a Kibocsátó rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti b) (ii) 
alpont szerinti jogcímen megszerezheti a Prémium Magyar Államkötvényeket.” 

 
A fentiekben felsorolt sorozatokra vonatkozó forgalomba hozatal egyéb, az ezen sorozatokra 
vonatkozó Ismertetőkben és Nyilvános Ajánlattételekben foglalt feltételei változatlanok. 

 
 

2016. szeptember 6. 
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