
Okirat-minta kötvényről 

A kibocsátó az Okiratot az adott értékpapírra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő adattartalommal köteles kiállítani. 
Jelen okirat-minta a KELER Zrt. által összeállított, 2020. március 5-től alkalmazott segédlete. 
Amennyiben a kötvénysorozat nem program keretében, vagy nem több sorozatrészletben kerül kibocsátásra, úgy 
értelemszerűen az erre vonatkozó adatokat az Okiratban nem kell szerepeltetni. 
A kamatozásra, valamint a tőketörlesztésre vonatkozóan a megfelelő adatok kerüljenek feltüntetésre! 

1. A kibocsátóra vonatkozó adatok: 

 Teljes név: 

 Rövid név: 

 Székhely: 

 Cégjegyzékszám:  

 Adószám: 

 Az Okiratot aláíró(k) adatai: 

 Az első aláíró neve: 

Képviseleti jogának alapja (beosztása): 

 A második aláíró neve: 

Képviseleti jogának alapja (beosztása): 

2. A sorozatrészlet(ek)re vonatkozó adatok: 

 Programtájékoztató megnevezése: 

Kibocsátásról szóló döntés 
Sorozatrészlet 

száma 

Sorozatrészlet 
Kibocsátás 
értéknapja Időpontja Jellege 

Névérték 
darabszáma 

Össznévértéke 

      

      

3. A teljes kötvénysorozatra vonatkozó adatok: 

 kötvény sorozat elnevezés: 

 ISIN-azonosító: 

 névérték és devizanem: 

 sorozat összesen névérték darabszám: 

 sorozat össznévérték: 

 forgalomba hozatal módja: nyilvános / zártkörű 

 az első kibocsátás értéknapja: keletkeztetés értéknapja 

 futamidő: 

 lejárat napja/teljesítésre megjelölt időpont: 

 a kamatozás módja: diszkont / fix / változó 

 fix kamatozás esetén kamatláb mértéke %-ban: 

 változó és indexált kamatozás esetén 

az induló kamatláb mértéke %-ban: 

 változó és indexált kamatozás esetén 

a kamatláb változásának elvei, kamatszámítás módja: 

 kamatfizetési időpont(ok): 

 futamidőn belül törlesztési lehetőség: van / nincs 

 futamidőn belüli törlesztési időpont(ok) és az azokhoz 

kapcsolódó aktuális tőkeérték névértékre vetítve: 
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 kamatfizetési és beváltási (törlesztési) feltételek: 

 sorozathoz kapcsolódó átruházási korlátozás: 

 a kötvény összegének visszafizetését és a 

kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások: 

 kötvény kibocsátásának célja: 

4. Garancia és kezességvállalás adatai: 

 garancia típusa: nincs garancia / állami garancia / 

biztosított / más garancia 

 garancia jellege: garancia vállalás / kezesség 

 kezesség típusa: egyoldalú / kétoldalú 

 egyoldalú kezességvállaló megnevezése1:  

 egyoldalú kezességvállaló jognyilatkozata: kezesség vállalás feltétele 

meghatározott vagy meghatározható összeg 

vagy százalék 

Nyilatkozat tétel helye és napja: 

  ....................................   ....................................  

 [aláírás(ok)] 

 [egyoldalú kezességvállaló nevében cégszerűen aláírók megnevezése] 

 [kezességvállaló megnevezése] 

Jelen Okirat nem minősül értékpapírnak. 

Okirat kiállításának helye és napja: 

  ....................................   ....................................  

 [aláírás(ok)] 

 [kibocsátó nevében cégszerűen aláírók megnevezése] 

 [kibocsátó megnevezése] 

                                                           
1 Amennyiben a kezesség típusként ’egyoldalú’ lett meghatározva, kötelező az egyoldalú kezességvállaló 

megnevezése és annak jognyilatkozata, a nyilatkozattétel helye és napja és kezességvállaló cégszerű aláírása. 


