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FORGATÓKÖNYV

75 perces időkeret

4 témakör érintése

4 résztvevő a panelban

A témákat a levezető elnök mutatja be, majd 
válaszadási lehetőséget ad a panelbeszélgetés 
résztvevőinek a feltett kérdésekre

A válaszadásra témakörönként 3 perc áll 
rendelkezésre



3 |

A NÖVEKEDÉSI 

KÖTVÉNYPROGRAM CÉLJAI 

ÉS KERETRENDSZERE
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A NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAM (NKP) CÉLJAI

Elsődleges cél
Monetáris politikai transzmissziós mechanizmus

hatékonyságának növelése

Másodlagos célok

Bankhitelekkel szemben versenyt támaszt, így

egészségesebb forrásbevonási szerkezetet idézhet elő

Megfelelően likvid és fejlett kötvénypiac a pénzügyi

stabilitást növelheti

Lehetőséget biztosít a jegybank számára egy válság

esetén a közvetlen, gyors és hatékony beavatkozásra,

így a válság hatásait tompíthatja

A tőkepiaci finanszírozás megismerése hosszabb távon

segítheti a vállalatok forrásbevonásának hatékony

megvalósulását
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AZ NKP KERETRENDSZERE NAGY MÉRTÉKBEN TÁMASZKODIK AZ EKB 
VÁLLALATIKÖTVÉNY-VÁSÁRLÁSI PROGRAMJÁRA (CSPP) 

CSPP NKP

A program célja

Monetáris transzmisszió 

hatékonyabbá tétele mellett 

mennyiségi lazítás és a 

vállalatok finanszírozási 

költségeinek csökkentése

Monetáris transzmisszió 

hatékonyabbá tétele, 

vállalatikötvény-piac 

likviditásának bővülése

A program időtartama 2016. június - 2018. december 2019. július -

A vásárolt kötvények kibocsátói
Hazai székhelyű nem pénzügyi 

vállalatok

Hazai székhelyű, nem pénzügyi 

vállalatok

A jegybank vásárlásának aránya egy 

kötvénysorozatból
Legfeljebb 70% Legfeljebb 70%

A vásárolt mennyiség (a GDP arányában) 178 Mrd Euro (1,6%) 300 Mrd Ft (0,7 %)

A vásárolt kötvények devizaneme Euro Forint

A vásárolt kötvények hitelminősítése Minimum BBB- Minimum B+

A vásárolt kötvények eredeti futamideje Minimum 6 hó, Maximum 30 év Minimum 3 év, Maximum 10 év

Vásárlás az alábbi piaco(ko)n Elsődleges és másodlagos piac Elsődleges és másodlagos piac



6 |

PANELBESZÉLGETÉS KÉRDÉSEK 1. – A NÖVEKEDÉSI 
KÖTVÉNYPROGRAM CÉLJAI ÉS KERETRENDSZERE

• Mennyire tartja fontosnak a vállalati kötvénypiac fejlesztését?

• Véleményük szerint milyen tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy hazánkban a vállalati 
kötvénypiac mérete elmarad nem csak a nemzetközi, hanem a régiós átlagtól is? 

• Meglátásuk szerint hogyan viszonyul a vállalati szektor a Növekedési Kötvényprogramhoz? 
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A PROGRAM IRÁNT 

ÉRDEKLŐDŐ VÁLLALATOK
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A PROGRAMBA MÁR TÖBB MINT 145 VÁLLALAT REGISZTRÁLT

Megjegyzés: megoszlás a vállalatok száma alapján

A hitelminősítésen lévő vállalatok 
mérlegfőösszegének megoszlása 

A regisztrált vállalatok mérlegfőösszegének 
megoszlása 

A programba regisztrált vállalatok összesített mérlegfőösszege 
megközelíti a GDP 15%-át.
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A VÁLLALATOK ÁGAZATI BONTÁSA DIVERZIFIKÁLT KÉPET MUTAT

A regisztrált vállalatok ágazati megoszlása 
A hitelminősítésen lévő vállalatok ágazati 

megoszlása 

Megjegyzés: megoszlás a vállalatok száma alapján
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TÖBB MINT 1000 VÁLLALAT RENDELKEZIK 1 MILLIÁRD FORINT 
FELETTI ÖSSZEGŰ HITELLEL

Forrás | KHR

AZ 1 MRD FT FELETTI ÖSSZEGŰ HITELLEL RENDELKEZŐ VÁLLALATOK SZÁMA
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PANELBESZÉLGETÉS KÉRDÉSEK 2. – A PROGRAM IRÁNT 
ÉRDEKLŐDŐ VÁLLALATOK

• Milyen keresletet azonosítottak vállalati oldalról a program iránt? Hány olyan hazai 
székhelyű vállalat lehet, aki részt tud venni a programban és teljesíteni tudja a 
követelményeket?

• Önök szerint az NKP keretében bevont forrásokat a vállalatok inkább a meglévő hiteleik 
kiváltására vagy új beruházásra fogják felhasználni? 

• Hogyan látják az eddigi tapasztalataik alapján, melyik ágazatokban lehet népszerű a 
kötvénykibocsátás Magyarországon? 

• Mekkora az ideális méret és életszakasz egy vállalat számára, hogy a kötvénykibocsátás 
útján diverzifikálja a forrásszerkezetét?
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A HITELMINŐSÍTÉS 
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A VÁLLALATOK EGY JELENTŐS RÉSZE MÁR HITELMINŐSÍTÉS ALATT 
ÁLL, 7 VÁLLALAT ESETÉBEN MÁR PUBLIKUS A RATING

Megjegyzés: vállalatok száma kategóriánként

145

33

7

Regisztrált vállalatok

Hitelminősítésre 
kiküldött vállalatok

Legalább B+ minősítést 
szerzett vállalati 

kötvények
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AZ EDDIG BEÉRKEZŐ VÁLLALATOK ÉS KIBOCSÁTANI TERVEZETT 
KÖTVÉNYEIK MINŐSÍTÉSE 

Vállalat minősítése Kötvény minősítése

BB+

BB- BB-

BBB-

BB- BB

BB BBB-

BB BBB-

B+ BB-

BB+ BB+

NKP-ban való részvételhez minimum B+ kötvényminősítés szükséges
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PANELBESZÉLGETÉS KÉRDÉSEK 3.- A HITELMINŐSÍTÉS 

• A befektetési szolgáltató hogyan, mivel tudja segíteni a vállalatot a hitelminősítési folyamat 
során? Milyen mértékben tudja előrejelezni a hitelminősítő által adott ratingeket?

• Milyen hasznos tapasztalatokról lehet beszámolni olyan vállalatok számára, akiket még 
hitelminősítő intézet nem minősített? 

• Tapasztalataik szerint mekkora plusz erőfeszítést jelentett a vállalatoknak a hitelminősítésen 
való részvétel? Voltak-e jellemző hiányosságok ?

• A vállalatok pénzügyi kultúrájára milyen hatással lehet a Növekedési Kötvényprogramban 
való részvétel, különös tekintettel a hitelminősítés folyamatára?
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A TŐZSDE SZEREPE ÉS JOGI 

SZABÁLYOZÓI HÁTTÉR 
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A KIBOCSÁTÁS UTÁN 180 NAPON BELÜL A VÁLLALATI 
KÖTVÉNYEKET BE KELL VEZETNI A TŐZSDÉRE

• IFRS szükséges

• Részletes tájékoztató (prospektus) 
szükséges

• Előzetes felügyeleti engedély kell a 
Tájékoztatóhoz

• Differenciált, összetettebb 
bevezetési eljárási követelmények

• Szigorúbb beszámolási 
kötelezettségek

• Szélesebb befektetői kör elérése

• Nagyobb transzparencia

Szabályozott piac
Multilaterális kereskedési 

platform (X-BOND)

• Rugalmasabb keretrendszer

• Nem szükséges IFRS

• Nem szükséges Tájékoztató, 
elegendő az Információs 
Dokumentum

• Előzetes felügyeleti engedélyre 
nincs szükség az Információs 
Dokumentumhoz

• Egységes, egyszerű regisztrációs 
eljárási követelmények

• Enyhébb beszámolási 
kötelezettségek
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IRÁNYMUTATÁS A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

Forrás: PM állásfoglalás
* Európai Parlament és a Tanács 2017/1129 rendelete

A Prospektus Rendelet* és a Tpt. eltérése esetén a 
Prospektus Rendelet rendelkezései irányadók 2019. 

július 21-től

Ha nyilvános ajánlattétel esetében az értékpapír 
névértéke eléri a 100.000 EUR-t, illetve ennek 

megfelelő összeget, akkor a Prospektus Rendelet 
szerint a kibocsátó mentesül a tájékoztató készítés 

és közzététel kötelezettsége alól

Ha az MTF-re regisztrált, legalább 100.000 EUR, 
illetve ennek megfelelő összeget elérő névértékű 
értékpapír felajánlása nyilvános ajánlattételnek 

minősül, akkor a Prospektus Rendelet szerint nincs 
szükség tájékoztató készítésére és közzétételére
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PANELBESZÉLGETÉS KÉRDÉSEK 4.- SZABÁLYOZÓI, JOGI HÁTTÉRREL 
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

• Az XBond kereskedési helyszín milyen előnyöket nyújt a korábbi lehetőségekhez képest egy 
kötvénykibocsátó számára? Kik kereskedhetnek ezen a piacon?

• A tőkepiaci szabályozás aktuális változásai kedvezők-e egy kötvénykibocsátást tervező 
vállalat számára?

• A vállalat részéről kinek és mit szükséges tudnia a BÉT aukciós rendszeréről, illetve mit és 
mikor szükséges tennie ahhoz, hogy az NKP-ban való részvétellel egybekötött 
kötvénykibocsátás sikeres legyen?


