
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-433/2020. számú határozata az OTP Bank Nyrt. számára járulékos 
tőkeinstrumentumok visszavásárlásának általános előzetes engedélyezése tárgyában 
 
Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) (Bank) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a 
Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 

1. Engedélyezi a Bank számára, a határozat keltétől számított legfeljebb egy év időtartamra, az OPUS Securities 
S.A. által kibocsátott XS0272723551 ISIN azonosítójú, „Income Certificates Exchangeable for Shares” 
kötvényeknek, mint járulékos tőkeinstrumentumoknak (ICES Kötvények) visszavásárlását, oly módon, hogy 
a jelen határozat alapján a Bank tulajdonába kerülő ICES Kötvények összesített névértéke legfeljebb 
2.000.000 EUR (kettőmillió Euro) lehessen. Az összeg nem haladhatja meg a vonatkozó kibocsátás 10%-át, 
és nem haladhatja meg a kint lévő járulékos tőkeinstrumentumok teljes összegének 3%-át; és amely 
összegbe beleszámítandók a határozat kézhezvételekor a Bank tulajdonában lévő, korábban a H-EN-I-
901/2014. számú határozat keretében visszavásárolt ICES Kötvények, azonban nem számítandók bele a 
2009. február 28. napja előtt a Bank tulajdonába került és a határozat kézhezvételekor is a Bank 
tulajdonában lévő ICES Kötvények. Az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok 
tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU Bizottsági rendelet (Rendelet) 28. cikkének (2) 
bekezdése alapján a teljes visszavásárolni engedélyezett ICES Kötvény állomány értéke kerüljön levonásra a 
Bank mindenkori szavatoló tőkéjéből.  
 

2. Engedélyezi a Bank számára, hogy a fenti 1. pontban engedélyezett visszavásárlásra irányuló tranzakciók 
megkezdését a Rendelet 31. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint a járulékos tőkeinstrumentumok 
visszavásárlására irányuló kérelem MNB-nek történő benyújtását követő 3 hónapnál rövidebb határidőn 
belül bejelentse a járulékos tőkeinstrumentumok birtokosai számára. 
 

3. Jelen határozat kézhezvételével egyidejűleg az MNB H-EN-I-901/2014. számú határozata hatályát veszti. 
 

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2020. június 26. 
 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró   
Dr. Szomolai Csaba 
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