
 

 

Erste Jelzálogbank Zrt. 
 
 
Rendkívüli tájékoztatás 
 
Az Erste Jelzálogbank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., nyilvántartó 
cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-048682),. 
továbbiakban „Kibocsátó”, ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a kibocsátott 
EJBFN21/B (HU0000653092) és EJBFN28/A (HU0000653100) elnevezésű jelzálogleveleire 
vonatkozóan árjegyzői megállapodást kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal és az ERSTE Bank Hungary Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal.  
 
Az árjegyzési kötelezettség keretében a fent megjelölt jelzáloglevelek esetében a Budapesti 
Értéktőzsde Xetra kereskedési rendszerén az árjegyzés biztosított minden kereskedési 
napon az alábbi feltételekkel:  
 
• Az árjegyző neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság; 
• Az árjegyzői kötelezettség kereskedési időn belüli teljesítési ideje: az árjegyző minden 

kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és eladási 
ajánlat), amelyet legalább 15 percen keresztül fenntart; 

• Az ársáv mértéke, minimális ajánlati kötelezettség: az ajánlat névértéke a vételi és az 
eladási oldalon is eléri a legalább 10.000.000,- Ft névértéket, továbbá a vételi és 
eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 
számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot; 

• Az árjegyzési kötelezettség időbeli hatálya: az árjegyzői kötelezettség a fent megjelölt 
jelzáloglevelek lejáratát megelőző 90 naptári napig tart. 

 
Az árjegyzési kötelezettség keretében a fent megjelölt jelzáloglevelek esetében a Bloomberg 
árjegyzési platformján az árjegyzés biztosított minden kereskedési napon az alábbi 
feltételekkel:  
 
• Az árjegyző neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, ERSTE Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
• Az árjegyzői kötelezettség kereskedési időn belüli teljesítési ideje: az árjegyző a 

tőzsdei kereskedés ideje alatt folyamatosan azonnali vételi és eladási ajánlat tesz 9:00 
órától 10:30-ig, illetve 12:30-tól 14:00 óráig; 

• Az ársáv mértéke, minimális ajánlati kötelezettség: az árjegyző ajánlatot tesz a fix 
kamatozású jelzáloglevelek esetében legfeljebb 50 bázispont hozammarzs mellett 
jelzáloglevél-sorozatonként 10.000.000 Ft össznévértékben, napi szinten 
sorozatonként legalább 50.000.000 Ft össznévértékben; 

• Az árjegyzési kötelezettség időbeli hatálya: az árjegyzői kötelezettség a fent megjelölt 
jelzáloglevelek lejáratát megelőző 90 naptári napig tart. 
 

 
Budapest, 2018. március 26. 


