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FIGYELEMFELHÍVÁS 

A jelen Információs Dokumentum a TIGÁZ Földgázelosztó Zártkör en M köd  Részvénytársaság 

(székhely: Ő200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 18Ő. sz.; cégjegyzékszám: űg.09-10-000109) mint Kibocsátó 
által kibocsátott TIGÁZ 2031/A elnevezés  hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (Kötvények) XŰond-

on történ  regisztrációjával kapcsolatban készült. 

Tekintettel arra, hogy a Kötvény az MNŰ Növekedési Kötvényprogramjának keretében értékpapír-aukció, mint 
– a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelel  – értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján 
került forgalomba, valamint a Tpt. 2019. december 26. napján hatályba lépett ő. § (1) bekezdés 9ő. pontjára, 
amely egyértelm vé teszi, hogy az értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján forgalomba hozott 
értékpapírok – amely esetek körébe a Prospektus Rendelet 1. cikk (Ő) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetek is 
tartoznak –  egyúttal nyilvánosan forgalomba hozott értékpapíroknak felelnek meg, ezért a Kötvény nyilvánosan 
forgalomba hozott értékpapírnak min sül. 

Jelen Információs Dokumentum nem tekinthet  értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel fogalmát kimerít  
közlést tartalmazó dokumentumnak és a Tpt. 21. § (1) bekezdése és a Prospektus Rendelet, alapján elkészített 
tájékoztatónak, ennélfogva, a jelen Információs Dokumentumot a Felügyelet nem vizsgálta és nem látta el 
jóváhagyással. 

A Forgalmazó nem vizsgálta az Információs Dokumentumban található adatok és információk valódiságát, 
pontosságát, teljességét, helytálló voltát, valamint a jogszabályoknak és egyéb hatósági rendelkezéseknek való 
megfelelését, továbbá azt, hogy az Információs Dokumentumban az adatok és információk nem félrevezet ek. 
Ennek megfelel en a Forgalmazó nem vállal semmilyen felel sséget az Információs Dokumentumban 

feltüntetett adatok és információk valódiságáért, pontosságáért, teljességéért, helytálló voltáért, valamint a 
jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfeleléséért, továbbá azért, hogy az Információs 
Dokumentumban található adatok és információk nem félrevezet ek.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Információs Dokumentum jóváhagyása során a ŰÉT mint 
piacm ködtet  az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve m ködésére vonatkozó információk megfelel  
alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban kizárólag a 
Kibocsátót, illetve a jelen Információs Dokumentumban felel sségvállalóként kifejezetten feltüntetett 
személyt terheli minden jogi felel sség.  

A fenti körülmények alapján a Kötvényekbe történ  befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az 
esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll a Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztató. 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az MKŰ Űank Nyrt. mint kijelölt tanácsadó nem vállal felel sséget a 
befektet k és egyéb harmadik személyek felé az Információs Dokumentum tartalmáért. Tekintettel arra, 
hogy az Információs Dokumentummal összefüggésben kizárólag a Kibocsátó vállal felel sséget, ezért a 
Kibocsátó által kibocsátott Kötvények megvásárlása a befektet k szempontjából kiemelten kockázatosnak 

min sül. 

Az Információs Dokumentum vagy az Információs Dokumentum bármely kiegészítésének félrevezet  
tartalmával és az információ elhallgatásával a Kötvények tulajdonosainak okozott kár megtérítéséért a 
Kibocsátó az Információs Dokumentum keltét l számított 5 (öt) évig felel, amely felel sség nem zárható 
ki és nem korlátozható. 

A jelen Információs Dokumentumban nagy kezd bet vel jelölt, az Információs Dokumentum meghatározott 
részében külön nem definiált kifejezések a jelen Információs Dokumentum 15. (Fogalom-meghatározások) 

fejezetében meghatározott jelentéssel bírnak. 
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ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK 

Jelen Információs Dokumentum terjesztése, valamint a Kötvények forgalomba hozatala és értékesítése egyes 
országokban jogszabályi tilalmak és korlátozások alá eshet. A Kibocsátó nem állítja, hogy jelen Információs 
Dokumentum valamely országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelel en 
jogszer en terjeszthet , vagy azt, hogy a Kötvények más országban forgalomba hozhatók vagy 
megvásárolhatók. A Kibocsátó nem vállal semmilyen felel sséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, 
illetve értékesítés jogszer ségéért. 

A Kötvények nem kerültek korábban, és a jöv ben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült 
Államok többször módosított 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye (az „Amerikai Értékpapírtörvény”) 
alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S rendelkezésének (a „Regulation S”) megfelel en, a Kötvények 
egyikét sem lehet amerikai személyek (U.S. persons) részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem 
lehet az Amerikai Egyesült Államok területén a Kötvényeket senki részére vételre felajánlani, értékesíteni és 
átadni. A jelen bekezdésben használt fogalmak a Regulation S-ben meghatározott jelentéssel bírnak. 
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1 KOűKÁZATI TÉNYEZ K ÉS KOűKÁZATKEZELÉS 

1.1 A PIAűRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZ  KOűKÁZATOK 

1.1.1 Makrogazdasági tényez k 

A Kibocsátó tevékenysége és eredményessége kitett a globális makrogazdasági környezet, illetve a 
Magyarország piaci, gazdasági környezetének alakulásának. A világgazdasági növekedést befolyásoló 
tényez k a hazai gazdasági folyamatokba begy r zve hatást gyakorolhatnak a magyar vállalkozások, így 
a Kibocsátó tevékenységére és eredményére is. A gazdasági növekedés, a munkanélküliség, az 
országkockázat, az infláció, valamint az államháztartási hiány alakulása alapvet  hatást gyakorol az üzleti 
környezetre. A fentieken túl további események, így például geopolitikai konfliktusok, kereskedelmi 
háborúk és fegyveres konfliktusok, természeti katasztrófák, világjárványok (mint például a jelenleg az 
egész világot érint  űOVID-19 pandémia) és más egyéb, a világgazdasági kilátásokat negatívan érint  

események szintén hatást gyakorolhatnak a globális és hazai üzleti környezetre. A hazai és nemzetközi 
makrogazdasági környezet, a gazdasági kilátások és az üzleti bizalom esetleges kedvez tlen alakulása 
negatívan hathat a Kibocsátó eredményességére, és ezáltal m ködésének jövedelmez ségére.  

1.1.2 Jogrendszerb l ered  kockázatok 

Az általános közvélekedés szerint Magyarországon a jogrendszerben el fordulhatnak instabil periódusok, 
a jogszabályok változása gyakorinak mondható. El fordulhat, hogy a hatóságok, bíróságok döntései 
olykor nem következetesek. A fenti körülmények következtében el fordulhat, hogy a Kibocsátó a 
jogszabályi változásoknak vagy a hatóságok, bíróságok döntéseinek nem tud kell  id ben eleget tenni. 
Ezen körülmények megnehezíthetik a Kibocsátó eredményességét, és további hatósági, bírósági és egyéb 
eljárásoknak tehetik ki a Kibocsátót. 

1.1.3 Politikai kockázat 

A magyarországi politikai rendszer megváltozása kihatással lehet a magyar gazdaság teljesítményére. A 
Kibocsátó, mint magyarországi jogalany, ki van téve ezeknek a hazai politikai kockázatoknak is. A 
politikai változások másodlagos hatásaik miatt jelent s változást okozhatnak a Kibocsátó üzleti 
környezetében, figyelembe véve különösen azt a körülményt, hogy a Kibocsátó szinte kizárólag 
Magyarország területén fejti ki a gazdasági tevékenységét. 

1.1.4 Kulcsfontosságú vezet k és alkalmazottak távozásával kapcsolatos kockázat 

A Kibocsátó szempontjából jelent s veszélyforrás a humán er forrásból ered  kockázat. Ezért a 
Kibocsátó megteszi a szükséges er feszítéseket, kidolgozta és folyamatosan m ködteti mindazokat az 
eljárásokat, amelyek szükségesek a kulcsfontosságú alkalmazottak és a szakszemélyzet megtartásának, 
szükség esetén pótlásának biztosítása érdekében. Amennyiben a Kibocsátó a fentiek ellenére bármely 
okból nem tudja megtartani, vagy pótolni kulcsfontosságú alkalmazottjait és a fölgázelosztói feladatok 
biztosításához szükséges szakszemélyzetét, az lényeges hátrányos hatással lehet a Kibocsátó m ködésére, 
pénzügyi helyzetére és eredményességére. 

1.1.5 Technológiai kockázatok 

A Kibocsátó folyamatos jelleggel figyelemmel kíséri az innovatív technológiai megoldásokat, 
monitorozza azok fejl dését. A Kibocsátó igyekszik megfelelni az új technológiai kihívásoknak, továbbá 
az ilyen technológiai fejl dés következtében megváltozott piaci, gazdasági környezetnek. Ugyanakkor a 
jogszabályok el írásai által a jöv ben alkalmazandó technikai újítások, mint például az okos mérés 
kialakítása, illetve azok tarifális kérdései kockázatokat jelenthetnek a Kibocsátóra nézve. 

1.1.6 Adózás 

A Kibocsátóra vonatkozó jelenlegi adózási, járulék- és illetékfizetési szabályok a jöv ben változhatnak, 
így különösen nem kizárható, hogy az iparági szerepl kre kivetett különadó mértéke növekedhet, 
valamint azokat hátrányosan érint  újabb adók kerülhetnek kivetésre, növelve ezzel a Kibocsátó 
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adóterhelését. Kiemelend , hogy a hatályos adójogszabályi kötelezettségek közül jelent s terheket rónak 
a Kibocsátóra a közm adóval és a nyereségadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségek. A vonatkozó 
adószabályok akár visszaható hatállyal is módosulhatnak, amelyeknek akár a Kibocsátó árbevételére és 
eredményességére is hatása lehet. 

1.1.7 Tulajdonosi szerkezet megváltozásából ered  kockázatok 

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezetében bekövetkez  jelent s változások kihatással lehetnek a Kibocsátó 
szokásos üzletmenetére, továbbá esetlegesen lényeges hátrányos hatással bírhatnak a Kibocsátó megfelel  
m ködésére vonatkozóan. 

1.1.8 Iparági kockázatok 

A Kibocsátó f tevékenységét az energiaiparon belül fejti ki, földgázelosztási tevékenység keretében. 

I. Szabályozási kockázat 

A Kibocsátó árbevételének jelent s része a rendszerhasználati díjból adódik. A rendszerhasználati 
díjakat a MEKH határozza meg, a vonatkozó jogszabályi el írások és a MEKH által kiadott 
módszertani útmutatók alapján. A tarifa megállapítása négyéves ciklusokban történik, a ciklus közben 
évente korrigálják a díjakat. A jelenlegi árszabályozási periódus vége 2021. szeptember 30. A 
következ  ciklus árszabályozási módszertana változhat, amely a Kibocsátó árbevételére nézve 
kockázatokat hordozhat. 

II. Földgázelosztó infrastruktúra üzemképességének fenntartásának kockázata 

A Kibocsátó folyamatosan monitorozza és ellen rzi a földgázelosztó hálózatának üzemképességét, 
valamint gondoskodik annak fenntartásáról. A Kibocsátó korszer  elosztó hálózatot, 
nyomásszabályozó és mérési rendszert üzemeltet. Az elosztási tevékenység végzéséhez megfelel  
er forrás, valamint magas fokú min ségbiztosítási rendszer áll rendelkezésre, azonban az új 
földgázvezetékek létesítése és egyéb, a földgázelosztói infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységek 
körében csekély számú vállalkozó kész munkát végezni. Egy vagy több ilyen vállalkozó kiesése 
átmeneti nehézséget okozhat a Kibocsátó által m ködtetett ellátási terület egy-egy érintett részén.  

III. Földgázhálózat fejlesztésének hiányából ered  kockázatok 

A Kibocsátó átlagosan 30 éves gázvezeték-cs rendszerrel rendelkezik, amelyek nagyrészt PE 
m anyag cs b l, kisebb részt acélcsövekb l állnak. A cs rendszer átlagos megfelel  használati 
életkora Őő-ő0 év, ezt követ en felújításra, illetve cserére szorul. A Kibocsátó folyamatosan 
gondoskodik a cs rendszer megfelel  karbantartásáról és a természetes elhasználódás következtében 
történ  cseréjér l. A gázhálózat fejlesztésének hiánya vagy annak elmaradása üzemzavarokhoz és a 
gázfelhasználás csökkenéshez vezethet, amely hatással lehet a Kibocsátó eredményes m ködésére. 

IV. Földgázelosztással kapcsolatos kockázatok 

A technológia fejl désével új és korszer , valamint hatékony gázüzem  berendezések terjedhetnek el 

a felhasználók körében. Ezen túlmen en, az épületek nagyarányú szigetelésével csökkenhet a 
földgázfelhasználási igény, továbbá más korszer  alternatív f tési módok jelenhetnek meg, illetve 
nyerhetnek teret a felhasználók körében, amelyek a földgázfelhasználás csökkenéshez és ebb l 
fakadóan a Kibocsátónál az árbevétel csökkenéséhez vezethetnek. 

1.2 A KÖTVÉNYEKRE VAGY A KÖTVÉNYEKŰE TÖRTÉN  ŰEFEKTETÉSRE JELLEMZ  KOűKÁZATOK 

1.2.1 Jogszabályváltozások 

A Kötvényekre a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Ennek megfelel en nem zárható ki, hogy 
a jelen Információs Összeállítás lezárását követ en olyan jogszabályi változás következik be, amely 
hatással lehet a Kötvényekre. 
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1.2.2 A Kötvényekbe történ  befektetés szabályozása 

Egyes befektet k befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb el írások alapján végezhetik, illetve 
ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellen rzik és felügyelik. A Kötvénytulajdonosoknak ajánlott saját 
jogi tanácsadójával konzultálnia és egyértelm en megbizonyosodni arról, hogy a Kötvényekbe történ  
befektetés megfelel a tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és egyéb el írásoknak. 

1.2.3 Adószabályok változása 

A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására a jelen Információs Dokumentum keltekor 
hatályos jogszabályok a jöv ben megváltozhatnak.  

1.2.4 Likviditás és másodlagos piac hiánya 

A magyarországi vállalati kötvények piacára – különösen a t zsdén kívüli piacra – a likviditás hiánya 
jellemz , ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási kockázata. A 
Kötvények XŰond piacra történ  regisztrációját követ en sem garantálható, hogy a Kötvények ezen 
platformon teljesített forgalma a Kötvényeknek kell  likviditást képes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a 
Kötvénytulajdonos – amennyiben a Kötvények iránt vev i oldalon ajánlat jelenik meg a rendszerben – a 

futamid  lejárta el tt esetlegesen csak árfolyamveszteséggel – vagy egyáltalán nem – tudja eladni 

Kötvényét.  

1.2.5 Piaci hozamok elmozdulása 

A Kötvények piaci árfolyama számos különböz  tényez t l függ. A Kötvénytulajdonosnak kockázatot 
jelenthet a piaci árfolyamok kedvez tlen alakulása, ugyanis általános piaci hozamemelkedés esetén a 
Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a Kötvénytulajdonos nem tartja meg lejáratig a 
Kötvényeket, úgy elképzelhet , hogy ilyen esetben veszteséget realizál.  

1.2.6 Devizaárfolyam kockázat 

Abban az esetben, ha a Kötvénytulajdonos a Kötvények devizanemét l eltér  devizában tartja nyilván 
befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a Kötvénytulajdonos 
nyilvántartási devizája felértékel dik a Kötvény devizájához képest, akkor csökken a Kötvényeken a 
Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett realizálható hozam, csökken a Kötvények t keösszegének a 
Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett értéke, valamint csökken a Kötvényeknek a Kötvénytulajdonos 
devizájában kifejezett piaci értéke. 

1.2.7 Fix kamatozás kockázata 

A kibocsátott Kötvények fix kamatozásúak. A fix kamatozású Kötvényekbe történ  befektetés azt a 
kockázatot hordozza, hogy a befektetést követ en bekövetkezett piaci hozamváltozások kedvez tlenül 
érinthetik a Kötvénytulajdonos befektetésének piaci értékét. Ezen kívül emelked  infláció esetén a fix 
kamatfizetések reálértéke csökkenhet. 

1.2.8 Vagyoni biztosítás hiánya 

A Kötvényekre nem terjed ki a Űefektet -védelmi Alap (vagy más hasonló biztosítás, így az Országos 
Űetétbiztosítási Alap) védelme, ezért a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos esetleges nem 
teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni.  

1.2.9 Eszközfedezet nem léte 

A Kötvények eszközökkel nem fedezettek, ezért a Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége esetén a 
Kötvénytulajdonosok egészben vagy részben elveszíthetik a befektetéseik értékét. 
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1.2.10 Hitelkockázati besorolás romlása 

A Kötvények hitelkockázati besorolása a jelen Információs Dokumentum keltének napján „ŰŰ+”. 

Amennyiben a kibocsátásra kerül  Kötvények hitelkockázati besorolása a Kötvények jelenlegi „ŰŰ+” 

min sítésér l kedvez tlenebb min sítésre romlik, akkor a min sítésromlás vagy lehetséges 
min sítésromlás azt eredményezheti, hogy a Kibocsátó jöv beni finanszírozási lehet sége és 
t keer ssége gyengül, illetve a finanszírozási költségek növekedhetnek, amelyek lényeges hátrányos 
hatással lehetnek a Kibocsátó pénzügyi helyzetére. A Kötvények hitelkockázati besorolásának 

hosszantartó, illetve nagymérték  romlása a Kötvények id  el tti visszavásárlási kötelezettségét 
eredményezhetik a Kibocsátó oldaláról, amely esetében nincs biztosíték arra, hogy a Kötvények 
visszavásárlására kell  pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a Kibocsátó oldalán. A kibocsátásra kerül  
Kötvények hitelmin sítésének romlása esetén a Kötvénytulajdonosok kockázatérzékenységére is 
figyelemmel el fordulhat, hogy a másodpiaci befektet i kedv csökken, amely a Kötvények likviditásában 
is megmutatkozhat. 

1.2.11 Kötelezettségvállalások megsértése 

A Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások megsértése a Kötvények id  el tti visszavásárlási 
kötelezettségét eredményezhetik a Kibocsátó oldaláról, amely esetében nincs biztosíték arra, hogy a 
Kötvények visszavásárlására kell  pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a Kibocsátó oldalán.  

1.2.12 Az XŰond multilaterális kereskedési rendszerbe történ  regisztráció meghiúsulása 

A Kibocsátó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Kötvény legkés bb a forgalomba hozatal lezárását követ  
90 (kilencven) napon belül regisztrációra kerül a Űudapesti Értékt zsde Zrt. által m ködtetett XŰond 
multilaterális kereskedési rendszerbe. A Kötvények XŰond multilaterális kereskedési rendszerbe történ  
regisztrációját célzó kérelmet a ŰÉT bírálja el, így a regisztrációról szóló döntést a ŰÉT hozza meg. A 
ŰÉT jogosult a regisztráció iránti kérelmet elutasítani, illetve a Kötvények XŰond multilaterális 
kereskedési rendszerbe történ  regisztrációját törölni, amely a Kibocsátó kötelezettségvállalásának 
meghiúsulását eredményezheti. 

1.3 A KIŰOűSÁTÓ KOűKÁZATKEZELÉSI MEűHANIZMUSAI 

A Kibocsátó menedzsmentje tudomással bír a fenti kockázatokról, és a fent meghatározott kockázatokat 
folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség szerint nemzetközi szabványoknak megfelel  és a legjobb 
iparági gyakorlatokon alapuló bels  kockázatkezelési eljárásokat tart fenn és alkalmaz. Ennek során 
figyelembe veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkit zések 
megvalósításának sikerét befolyásoló tényez ket és az azt fenyeget  veszélyeket, továbbá olyan váratlan 
események el fordulását, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy 
a vállalati hírnév szempontjából.  

A Kibocsátó a tevékenységét a hazai és nemzetközi el írások betartásával végzi, a szabványok 

követelményeinek megfelel en, biztosítva a biztonságos és folyamatos földgázelosztást. ezen túl m szaki 
tevékenysége teljes egészében az MSZ EN ISO 9001:20152; MSZ EN ISO 14001:20153 és az MSZ ISO 
45001:20184 követelményeinek felel meg. A Kibocsátó minden tekintetben az egészséget nem 

 
2 Ez a nemzetközi szabvány arra az esetre határozza meg a min ségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy 
szervezetnek: a) bizonyítania kell, hogy képes folyamatosan olyan terméket szállítani vagy szolgáltatást nyújtani, amely megfelel 

a vev i, valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek, valamint b) célja a vev i elégedettség 
növelése a rendszer eredményes alkalmazásával, beleértve azokat a folyamatokat, amelyek a rendszer fejlesztését és a vev i, 
valamint az alkalmazható jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeknek való megfelel séget szavatolják.  
3 Ez a nemzetközi szabvány meghatározza a követelményeket egy környezetközpontú irányítási rendszerre, amelyet egy szervezet 
felhasználhat környezeti teljesítménye javítására. Ezt a nemzetközi szabványt arra szánták, hogy olyan szervezet alkalmazza, amely 
arra törekszik, hogy környezeti felel sségeit szisztematikus módon kezelje, hozzájárulva a fenntarthatóság környezeti pilléréhez. 

Ez a nemzetközi szabvány segít a szervezetnek abban, hogy elérje a környezetközpontú irányítási rendszerére tervezett 
eredményeket, ami értéket teremt a környezet, a szervezet és az érdekelt felek számára. A szervezet környezeti politikájával 
összhangban a környezetközpontú irányítási rendszer tervezett eredményei tartalmazzák: a javuló környezeti teljesítményt; a 
megfelelési kötelezettségek teljesítését; a környezeti célok elérését. 
4 Ez a nemzetközi szabvány meghatározza a követelményeket egy munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEŰ) irányítási 
rendszerre és útmutatót ad az alkalmazásához, hogy a szervezetek képesek legyenek biztonságos és egészséges munkahelyeket 
biztosítani a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megel zésével, valamint MEŰ-teljesítményük el relátó 
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veszélyeztet , biztonságos munkakörülményeket és üzembiztonságot kíván fenntartani. Ennek érdekében 
a Kibocsátó korszer  technikai eszközöket alkalmaz, valamint folyamatos fejlesztéssel biztosítja a 
biztonságos földgázellátást.   

 

 

javításával. Ez a nemzetközi szabvány bármely szervezetre alkalmazható, amely MEŰ irányítási rendszert kíván kialakítani, 
bevezetni és fenntartani, hogy javítsa a munkahelyi egészséget és biztonságot, kiküszöbölje a veszélyeket és minimalizálja a MEB-

kockázatokat (beleértve a rendszerhiányosságokat), kihasználja a MEŰ-lehet ségeket, valamint foglalkozzon a MEŰ irányítási 
rendszer azon nemmegfelel ségeivel, amelyek a tevékenységeivel kapcsolatosak. Ez a dokumentum segít a Kibocsátónak, hogy 
elérje MEŰ irányítási rendszere tervezett eredményeit. A Kibocsátó MEŰ-politikájával összhangban a MEŰ irányítási rendszer 
tervezett eredményei tartalmazzák: a) a MEŰ-teljesítmény folyamatos javítását; b) a jogszabályi követelmények és egyéb 
követelmények teljesítését; c) a MEB-célok elérését. 
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2 KÖNYVVIZSGÁLÓK 

A Kibocsátó megbízott és cégnyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálója az elmúlt pénzügyi évek 
tekintetében, valamint a legutolsó, 2020. pénzügyi évben az alábbi könyvvizsgáló szervezet volt: 
 

A megbízott könyvvizsgáló szervezet adatai 
űégnév: Pricewaterhouseűoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felel sség  

Társaság 

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 

űégjegyzékszám: Cg.01-09-063022 

Kamarai nyilvántartási szám: 001464 

Jogviszony kezdete: 2020.04.28. 

Jogviszony vége: 2021.05.31. 

A könyvvizsgálatért személyében is felel s személy adatai 
Név: Űiczó Péter 

Anyja neve: Silber Judit Veronika 

Lakcím: 11ő8 Űudapest, Klebelsberg Kunó utca 8Ő. 

Kamarai nyilvántartási szám: 004957 

 

A Kibocsátónak a 2021-es pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozóan szintén a fenti személyek kerültek 
megválasztásra.  
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3 FELEL S SZEMÉLYEK 

3.1 FELEL S SZEMÉLYEK 

A ŰÉT mint piacm ködtet  az Információs Dokumentum jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása és 
az Információs Dokumentum jóváhagyása során az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve m ködésére 
vonatkozó információk megfelel  alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, 
ezen információkért és azok hiányáért kapcsolatban kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi felel sség. 

 

A jelen Információs Dokumentum vonatkozásában a Kibocsátó vezet  tisztségvisel i közül felel s 
személynek min sül: Dr. űsák Gyula az Igazgatóság elnöke (lakcíme: őő20 Szeghalom, Újtelep XI. utca 
11.) és Torda Űalázs igazgatósági tag, vezérigazgató (lakcíme: 2837, Vértessz l s, Vértes László utca Ő.)  

Az Információs Dokumentum vagy az Információs Dokumentum bármely kiegészítésének félrevezet  
tartalmával és az információ elhallgatásával a Kötvények tulajdonosainak okozott kár megtérítéséért a 

felel s személy az Információs Dokumentum keltét l számított ő (öt) évig felel, amely felel sség nem 
zárható ki és nem korlátozható. 

 

3.2 FELEL SSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
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4 A KIŰOűSÁTÓ ÁLTALÁNOS ŰEMUTATÁSA 

4.1 CÉGINFORMÁűIÓK 

A Kibocsátó cégneve: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkör en M köd  
Részvénytársaság 

A Kibocsátó rövidített neve: TIGÁZ ZRT. 

A Kibocsátó székhelye: Ő200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 18Ő. sz. 

A Kibocsátó telefonszáma: +36706984050  

A Kibocsátó elektronikus kézbesítési címe: tigazzrt@tigaz.hu  

A Kibocsátó honlapja: https://www.tigaz.hu/    

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye, 
id pontja: 

Debreceni Törvényszék űégbírósága,  

1993. december 23. 

A Kibocsátó cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000109 

A Kibocsátó tevékenységnek id tartama: Határozatlan 

A Kibocsátó jogi formája: zártkör en m köd  részvénytársaság 

A Kibocsátó m ködésére irányadó jog: magyar jog 

A Kibocsátó jegyzett t kéje: 8.485.461.750,- Ft  

Hatályos létesít  okirat kelte: 2021. március 31. 

A Kibocsátó f  tevékenysége: 3ő22 '08 Gázelosztás 

Üzleti év: naptári évvel megegyez  

Tényleges tulajdonosok: Az OPUS Global Nyrt. (székhelye: 1062 Budapest, 

Andrássy út ő9.) alábbi, legalább ő% tulajdonosi 
részesedéssel rendelkez  tulajdonosai:  

(1) Konzum PE Magánt kealap; 

(2) Mészáros L rinc; 

(3) KONZUM MANAGEMENT Kft.; és 

(4) Talentis Group Űeruházás-szervez  Zrt. 

4.2 CÉGTÖRTÉNET 

A Kibocsátó jogel djét 19ő0-ben alapították, amelynek tulajdonosa a Magyar Állam volt. A Kibocsátó 
1993. július 1. napján alakult TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság néven, amely elnevezés 
2005-ben „TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkör en M köd  Részvénytársaságra”, majd 2018-ban 

„TIGÁZ Földgázelosztó Zártkör en M köd  Részvénytársaságra” módosult.  

199ő. novemberében az olasz Italgas-SNAM konzorcium megszerezte a Kibocsátó részvényeinek 
többségét, amelynek következtében a Kibocsátó az Italgas-csoport, és ezen keresztül az olasz ENI-csoport 

tagjává vált. Ezt követ en a Kibocsátó ügyfeleinek száma, és a földgázszolgáltatás dinamikus 
növekedésnek indult, így a Kibocsátó a legnagyobb regionális földgázszolgáltatóvá vált. 2007-ben a 

mailto:tigazzrt@tigaz.hu
https://www.tigaz.hu/
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Kibocsátó megalapította 100%-os leányvállalatát, a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felel sség  
Társaságot (székhelye: Ő200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 18Ő.; cégjegyzékszáma: űg. 09-09-013493) 

annak érdekében, hogy a vonatkozó európai uniós jogszabályoknak megfelel en a földgázelosztó-

rendszerének m ködtetését egy külön entitásra telepítse.  

2019. január 1. napjával a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felel sség  Társaság a Kibocsátóba 
való beolvadással megsz nt. A MEKH a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felel sség  Társaságnak 
a Kibocsátóba történ  beolvadását rögzít  cégbírósági bejegyzés napjának hatályával a Kibocsátónak 
10897/2018 számon földgázelosztási m ködési engedélyt adott, amellyel egyidej leg a TIGÁZ-DSO 

Földgázelosztó Korlátolt Felel sség  Társaság földgázelosztási m ködési engedélyét visszavonta. 

A Kibocsátó Magyarország jelenleg leghosszabb vezetékes földgázelosztó hálózattal rendelkez  
földgázelosztója. Az észak-kelet-magyarországi régióban mintegy 33.800 km hosszúságú földalatti 
gázvezeték-hálózattal rendelkezik, amely a magyar fölgázelosztó hálózat Ő2%-át teszi ki. A 2020-as üzleti 
évben a Kibocsátónál az átlagos állományi létszám 93ő f  munkavállaló volt. 

4.3 CÉGSTRUKTÚRA 

A Kibocsátó leányvállalatai a TURULGÁZ Zrt. (székhelye: 2800 Tatabánya, Gy ri út 23.; 
cégjegyzékszáma: űg. 11-10-001ŐŐ2) és a GEREűSEGÁZ Zrt. (székhelye: 2800 Tatabánya, Gy ri út 
23.; cégjegyzékszáma: űg. 11-10-001Ő77). A TURULGÁZ Zrt-ben a Kibocsátó ő8,Ő2% mérték  
közvetlen részesedéssel rendelkezik. A TURULGÁZ Zrt. 1993. június 18. napján alakult, TEÁOR 
3ő22’08 gázelosztás tevékenységgel. A TURULGÁZ Zrt. ő0,1Ő% mérték  közvetlen részesedéssel 
rendelkezik a GEREűSEGÁZ Zrt-ben (székhelye: 2800 Tatabánya, Gy ri út 23.; cégjegyzékszáma: űg. 
11-10-001Ő77), amely így a Kibocsátó közvetett leányvállalatának min sül. A fentiek alapján a Kibocsátó 
egyedüli közvetlen leányvállalata a TURULGÁZ Zrt. A Kibocsátó – a többségi tulajdoni hányada ellenére 
– nem gyakorol meghatározó befolyást a jelen bekezdés szerinti társaságokban, tekintettel az 
alapszabályzatban rögzített határozathozatalhoz szükséges döntési korlátok miatt. 

4.4 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

A Kibocsátó szervezetét a jelen Információs Dokumentum 1. sz. Melléklete alatt csatolt szervezeti ábra 
mutatja be. 

4.5 LÉNYEGES SZAŰADALMAK, LICENCEK, GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK 

 

A Kibocsátó nem rendelkezik lényeges szabadalommal, licenciával vagy gyártási eljárással. A Kibocsátó 
gyártási tevékenysége nem meghatározó a f tevékenysége ellátása során.  

4.6 LÉNYEGES IPARI, KERESKEDELMI VAGY PÉNZÜGYI SZERZ DÉSEK 

A Kibocsátó nem rendelkezik lényeges ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerz désekkel, ugyanakkor a 
Kibocsátó anyavállalatával szemben hiteltartozással rendelkezik, amely kötelezettség jelenlegi, az 

Információs Dokumentum keltekor számított összege megközelít leg 7,3milliárd forint. 

4.7 ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA 

A Kibocsátó 2020. december 31. napján 630 f  szellemi, 368 f  fizikai, azaz mindösszesen 998 f  
alkalmazotti létszámmal rendelkezett a jelen Információs Dokumentumban szerepl  pénzügyi id szak 
végén. 
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5 A KIŰOűSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE 

5.1 A KIŰOűSÁTÓ M KÖDÉSE, F ŰŰ TEVÉKENYSÉGI KÖREI, TERMÉKEI, SZOLGÁLTATÁSAI, 
LEGFONTOSABB PIACAI 

A Kibocsátó Magyarország jelenleg leghosszabb vezetékes földgázelosztó hálózattal rendelkez  
földgázelosztója. Az észak-kelet-magyarországi régióban 33.760 kilométer hosszúságú földalatti 
gázvezeték-hálózattal rendelkezik, amely a magyar fölgázelosztó hálózat Ő2%-át teszi ki. A 

földgázelosztási tevékenység alapvet  rendeltetése a vezetékes földgáz biztonságos eljuttatása – mérve 
azt a gázhálózatok betáplálási (földgáz-átadó állomás) pontjától – a gázfelhasználók telekhatáráig. 

A fenti tevékenységek végzése a Kibocsátó saját tulajdonában lév  földgázhálózatokon a Kibocsátó 

kizárólagos joga és kötelessége. A saját tulajdonban álló földgázhálózat mellett a Kibocsátó a fenti 
tevékenysége ellátásához idegen (pl.: település önkormányzati) tulajdonú rendszert is igénybe vesz, mely 

esetében üzemeltetési szerz dés határozza meg a pontos feladatokat. 

2020. december 31-én a Kibocsátó által ellátott települések száma: 1.092 db 

• ebb l: saját tulajdonú gázközm vagyon: 1.077 db 

• ebb l: idegen tulajdonú, üzemeltetési szerz dés keretében üzemeltetett: 9 db 

• ebb l: vegyes tulajdonú gázközm vagyon: 6 db 

A földgázelosztási tevékenység valamennyi részfolyamatában korszer  gáztechnikai alkalmazásokat 
használ a Kibocsátó. A megfelel  min séget auditált min ségbiztosítási rendszer garantálja. A Kibocsátó 

a gázelosztó-vezetékek tervezését, kivitelezését, üzemeltetését végzi. 
 

5.2 A KIŰOűSÁTÓ VERSENYHELYZETE 

A Kibocsátó a zavartalan földgázellátás biztosítása érdekében Magyarországon 33.760 kilométer hosszú 
földgázvezeték-hálózatot üzemeltet, amely több mint egymillió fölgázfelhasználóval köti össze a 
Kibocsátót. A Kibocsátó dönt en Magyarország észak-keleti régiójában, mindösszesen 7 megyében végzi 
tevékenységét, üzemelteti földgázelosztó rendszerét. A Kibocsátó központja Hajdúszoboszló, de további 
telephelyekkel rendelkezik még Egerben, Debrecenben, Gödöll n, Miskolcon, Nyíregyházán, Szolnokon. 
A Kibocsátó árbevételét a belföldi értékesítésb l származó árbevétel teszi ki a legjelent sebb részben, 
amely az alábbiak szerint alakul. 

Űelföldi értékesítés nettó árbevétele Árbevétel 2020-as üzleti évben (Ft) 
Földgáz elosztás árbevétele 3Ő,ő19 milliárd 

Felhasználóknak nyújtott szolgáltatások ŐŐő millió 

Egyéb árbevételek 111 millió 

Kapott csatlakozási díj 120 millió 

Űelföldi anyag-, eszközeladás 77 millió 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 3ő,272 milliárd forint 

5.3 STRATÉGIAI PARTNEREKKEL VALÓ EGYÜTTM KÖDÉS 

A Kibocsátó a f tevékenységének ellátása során jelent s stratégiai partnerekkel nem m ködik együtt, 
tekintettel arra, hogy földgázelosztó tevékenységét dönt en saját vezetékhálózaton végzi.  

5.4 A KIŰOűSÁTÓ ÜZLETI STRATÉGIÁJA 

A Kibocsátó f  célja az, hogy magas min ség  és biztonságos szolgáltatásai útján megtartsa, illetve 
növelje a magyar gázelosztási piacon betöltött pozícióját. Ennek érdekben korszer  technikai eszközök 
alkalmazásával egyre biztonságosabb rendszereken keresztül teszi lehet vé a Kibocsátó az ügyfelek 
számára a gázszolgáltatás elérését.  

A Kibocsátó kiemelt céljának tekinti tevékenységi területén a fenntartható fejl dést, az 
energiahatékonyságot és a környezet megóvását. 
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6 A KIŰOűSÁTÓ PÉNZÜGYI HELYZETE, M KÖDÉSÉNEK EREDMÉNYE 

Az Információs Dokumentum jelen fejezetében rögzített, a Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó 
pénzügyi információkat a Kibocsátó által közzétett pénzügyi beszámolókkal, valamint az Információs 
Dokumentum 1 „Kockázati tényezők” cím  fejezetében bemutatott kockázati tényez kkel együtt ajánlott 
figyelembe venni. A jelen fejezet együtt értelmezend  továbbá az Információs Dokumentum ő „A 
Kibocsátó üzleti tevékenysége” cím  fejezetében foglalt információkkal.  

6.1 VEZETŐI ELEMZÉS 

A Kibocsátó 2020. évi tevékenységének értékelése kapcsán megállapítható, hogy az üzleti folyamatok 
teljeskör  átvilágításának eredményeként számos olyan intézkedés indult és adott esetben le is záródott, 
amely egy hatékonyabb és korszer bb m ködést eredményezett már a 2020-as üzleti év során is.   

6.1.1 Üzleti tevékenységb l származó eredményt jelent sen befolyásoló lényeges tényez k bemutatása 

A Kibocsátó földgázelosztási engedélyes tevékenységet végez Magyarország észak-keleti régiójában. A 
Kibocsátó ezen tevékenységét többnyire saját vezeték-hálózatán keresztül végzi úgy, hogy a vezetékes 
földgázt biztonságosan szállítja a gázfelhasználók telekhatáráig. Az üzleti tevékenységb l származó 
eredményt befolyásolja egyrészr l a földgáz árfolyama és a tarifadíjak, illetve annak beépíthet sége a 
szolgáltatási díjakba, valamint a saját tulajdonú gázelosztó hálózatok fejlesztése, karbantartása, 
üzemeltetése és az esetleges üzemzavarok elhárítása is. A Kibocsátó minden körülmények között a 
legmagasabb min ség  szolgáltatást kívánja nyújtani, a tevékenysége során betartva a hazai és 
nemzetközi el írásokat, illetve szabványokat.  

6.1.2 Árbevétel, üzleti tevékenység eredménye, EŰITDA 

A 2020-as üzleti év során 35,272 milliárd forint árbevétel mellett 10,290 milliárd forintos (29,17%) üzemi 
eredményt és 4,896 milliárd forintos (13,88%) adózott eredményt ért el a Kibocsátó, amely összhangban 
volt a menedzsment és a tulajdonosok által el irányzott jövedelmez ségi elvárásokkal. A Kibocsátó a 
tárgyévben 7,ő19 milliárd forint összegben hajtott végre beruházást.  

A pénzügyi m veletek eredménye -2,208 milliárd forint (veszteség) volt, így ez némileg csökkentette a 
Kibocsátó adózás el tti eredményét. 

6.1.3 Cash-flow 

A Kibocsátó pénzügyi helyzete a 2020-as beszámolóval érintett id szakban stabil volt, a likviditási 
mutatók érdemben nem változtak. A 2020. üzleti évre vonatkozóan a pénzeszközök jelent s mértékben 
növekedtek a korábbi üzleti évhez képest, a 2020-as üzleti évben a pénzeszközök mérleg szerinti változása 
megközelítette az ő,ő milliárd forintot. A Kibocsátó a 2020-as üzleti év beszámolójában értékpapír 
állománnyal nem rendelkezik. 

6.1.4 M ködési költségek 

A Kibocsátó m ködési költségeinek jelent s részét a bér jelleg  kifizetések adják az anyagköltségek és 
az igénybe vett szolgáltatások mellett. A Kibocsátó szervezeti felépítése bizonyos változásokon ment át, 
a 2020-as üzleti évben körülbelül 10%-os átlagos létszámcsökkenés következett be, amelynek 
eredményeként a személyi jelleg  ráfordítások is csökkentek. A m ködési költségek a tárgyévben 
összességében kisebb mértékben csökkentek.  

6.1.5 Adózott eredmény 

A Kibocsátó adózott eredménye 4.896 milliárd forint volt a 2020. üzleti év tekintetében, amely majdnem 

duplája a 2019-es üzleti évb en elért adózott eredménynek. A saját t ke összege megközelít leg 
10%-os emelkedéssel ő2,31ő milliárd forintra változott a 2020-as üzleti év végére.  

6.1.6 Űefektetett eszközök 

A Társaság befektetett eszközeinek nettó értéke jelent sen nem módosult. A Kibocsátó a tárgyévben 137 
millió forint értékben valósított meg új beszerzést, amely teljes egészében küls  vállalkozók által került 
teljesítésre.  
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6.1.7 Forgóeszközök 

A Forgóeszközök között a készletek változása alapvet en a vásárolt készletek között kimutatott a 

földgázelosztói tevékenységhez szükséges alapanyagok (gázmér k, nyomászszabályzók, csövek, 
idomok, stb.), valamint az eladásra szánt tárgyi eszközök csökkenésével magyarázható, ugyanakkor ezen 
csökkenés a 2020-as évben minimális volt. A készletek értéke 1 milliárd forint körül alakult. A 
Követelések jelent s részét a vev k felé fennálló követelések adták (1,5 milliárd forint), amely 

tartalmazott 12Ő millió forint értékvesztést is a tárgyév végén. A Kibocsátó pénzeszközei a tárgyévben 
jelent sen növekedtek, a 2019-es év 2,8 milliárd forint körüli összegér l 10,7 milliárd forint összegre, 
amely pénzeszközök bankbetétben vannak nyilvántartva. 

6.1.8 Információk a kibocsátó meglév , folyamatban lév  és jöv beli beruházásairól és befektetéseir l 

A Kibocsátó 2020. évben a földgázhálózattal kapcsolatosan hajtott végre beruházásokat küls  vállalkozók 
bevonásával. Ennek keretében 2,2 milliárd forint értékben történt földgázvezeték rekonstrukció, míg a 
Kibocsátó Ő milliárd forint értékben új vezetékrendszereket épített, illetve építtetett. A Kibocsátó a 
fentieken túl mintegy 900 millió forint értékben idegen tulajdonú vezetékrendszert is vásárolt. A 

Kibocsátó a földgázelosztó hálózat fenntartását, korszer sítését a jöv ben is folytatja. 

A Kibocsátó tartós részesedéssel leányvállalatában rendelkezik, egyéb értékpapírral nem rendelkezik.  

6.1.9 T keforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon 

A saját t ke a jegyzett t kéb l, a korábbi évek során felhalmozott eredménytartalékból, t ketartalékból 
és a tárgyévi adózott eredményb l áll. A Kibocsátó likviditása a 2020-as üzleti évben pozitívan alakult, a 
t kearányos nyereség a 2019-es 4,88%-ról 6,10%-ra emelkedett a tárgyévben. A Kibocsátó 
eladósodottsági mutatója is javult a 2020-as üzleti év során. A Kibocsátó a Kötvények kibocsátásával 
jelent s forráshoz jutott hozzá, amelynek egy része a t ketörlesztések után is a Kibocsátó rendelkezésére 
áll. Ezen összeg felhasználása lehetséges a Kibocsátó likviditásának megfelel  finanszírozására is.  

A Kibocsátó sem hazai, sem Európai Uniós támogatásokkal nem rendelkezik. 

6.1.10 Egyéb információk 

A Kibocsátó a gázkorrekciós elszámolásokhoz kapcsolódóan, továbbá a törzsgárda és jubileumi 
juttatásokra vonatkozóan rendelkezik céltartalék képzéssel. A Kibocsátó hosszútávú kötelezettségei közül 
az anyavállalatával és az MKŰ Űank Nyrt.-vel szembeni hitel kitettsége volt 2020 során jelent sebb 
mérték  (őŐ,803 milliárd forint), ugyanakkor a Kibocsátó ezen kötelezettségei jó részét a Kötvényekb l 
bevont finanszírozás felhasználásával teljesítette. A Kibocsátó szállítókkal szembeni kötelezettségei 
minimálisan emelkedtek a 2020-as évben, mintegy 3,ő milliárd forint összegre. A Kibocsátó pénzügyi 
eredményére, m ködési ráfordításaira, forrásaira, és cash-flow adatira további információ a jelen 
Információs Dokumentum 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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7 TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISEL K, MUNKAVÁLLALÓK 

A jelen pontban bemutatott információk a Kibocsátónak a jelen Információs Dokumentum keltének 
id pontjában hatályos alapszabályában foglalt rendelkezéseken alapulnak. 

A Kibocsátó irányítását, igazgatását 4 (négy) tagú igazgatóság (amelyb l 1 (egy) személy vezérigazgatói 
tisztséget tölt be) látja el.  

A Kibocsátónál felügyel  szervként 3 (három) tagú Felügyel bizottság m ködik.   

7.1 A KIBOCSÁTÓ TULAJDONOSA 

A Kibocsátó alapt kéjének 99,1Ő%-át képvisel  részvények tulajdonosa az MS Energy Holding 
Zártkör en M köd  Részvénytársaság (székhelye: 1062 Űudapest, Aradi utca 8.; cégjegyzékszáma: űg. 
01-10-0Ő977ő), míg a Kibocsátó alapt kéjének 0,86%-át képvisel  részvények tulajdonjoga belföldi 
magánszemélyek, belföldi jogi személyek és önkormányzatok között oszlik meg. 

Az MS Energy Holding Zrt. 100%-os tulajdonosa a svájci bejegyzés  MS Energy Holding AG 
(székhelye: c/o Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Űahnhofplatz, űH-6300 Zug, Svájc; cégjegyzékszáma: 
CHE-159.558.481), amelynek jelenleg 50%-os tulajdonosa az OPUS GLOŰAL Nyilvánosan M köd  
Részvénytársaság (székhely: 1062 Űudapest, Andrássy út ő9.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), további 
50%-os tulajdonosa pedig a Status Energy Kft. (székhely: 1062 Űudapest, Andrássy út ő9.; 
cégjegyzékszám: 01-09-3Ő3776).2021. március 31. napjával lezárásra került a MET Holding AG 

(székhelye: űH-6300 Zug, Űaarerstrasse 1Ő1, Svájc; cégjegyzékszáma: CHE-135.897.834), mint eladó 
és az OPUS GLOŰAL Nyilvánosan M köd  Részvénytársaság,  mint vev  között 2021. március 11. 
napján kötött részvény adásvételi szerz dés (a „Részvény Adásvételi Szerz dés”) a MET Holding AG 
tulajdonában lév , az MS Energy Holding AG társaság által kibocsátott 100.000 darab, egyenként űHF 
1,-, azaz egy svájci frank névérték , részvénycsomag tárgyában, amely közvetlenül az MS Energy 
Holding AG társaság feletti ő0 százalék mérték  tulajdonjogot testesíti meg, közvetetten pedig az MS 

Energy Holding Zrt. feletti ő0 százalék mérték , illetve a Kibocsátó feletti Ő9,ő7 százalék mérték  
tulajdonosi befolyást testesíti meg. A tranzakció zárásával az OPUS GLOŰAL Nyrt. a Kibocsátó felett 
irányítási jogot szerzett. 

A Kibocsátó ő%-nál nagyobb részesedéssel rendelkez  tulajdonosai nem rendelkeznek eltér  szavazati 
jogokkal a Kibocsátó tulajdonosi joggyakorlása során. 

7.2 A KIBOCSÁTÓ ÜGYVEZETÉSE 

A Kibocsátó ügyvezetését 4 (négy) tagú igazgatóság (amelyb l 1 (egy) személy vezérigazgatói tisztséget 
tölt be) látja el. A Kibocsátó igazgatóságának tagjai tevékenységüket a Kibocsátó érdekeinek 
els dlegessége alapján, testületként látják el. E min ségükben a jogszabályoknak, a Kibocsátó 
alapszabályának és Kibocsátó közgy lési határozatainak vannak alárendelve. 

7.2.1 A Kibocsátó igazgatósági tagjai és vezérigazgatója 

▪ Dr. űsák Gyula 

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31.  

Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

űégjegyzési joga: Együttes 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

Az Igazgatóság tagja és elnöke, legf bb feladata az Igazgatóság 
testületi döntéseinek meghozatalában való részvétel 
 

Szakmai életrajz: 2020. szeptember – Gallicoop Zrt. – az Igazgatóság elnöke 

2020. április – Mez hegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 
Igazgatósági tag 

2020. március – 2020. szeptember között a Kibocsátó Stratégiai 
vezérigazgató-helyettes  
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2018. október – 2020. február Talentis Agro Zrt. Vezérigazgató 

2018. október – Talentis Agro Zrt. Igazgatósági tag 

2017. június – 2019. január űsabatáj Mez gazdasági Zrt. az 

Igazgatóság elnöke 

2017. június – 2018. október Hidasháti Mez gazdasági Zrt. Elnök-

vezérigazgató  

2012. április – 2017. május Aquatrans Mures SA. (Románia) 
Igazgatósági tagja  
2007. június – Alföldvíz Regionális Víziközm -szolgáltató Zrt. az 

Igazgatóság elnöke 

2007. június – 2017. május Alföldvíz Regionális Víziközm -

szolgáltató Zrt. vezérigazgató 

 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

 

▪ Konczné Kondás Tünde 

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31.  

Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

űégjegyzési joga: Együttes 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

Az Igazgatóság tagja, legf bb feladata az Igazgatóság testületi 
döntéseinek meghozatalában való részvétel. 

Szakmai életrajz: 2019. júniusa – Talentis Group Zrt. Vezérigazgató 

2018. augusztusa – a Kibocsátó Igazgatósági tagja 

2018. május – Wamsler SE Igazgatósági tagja 

2018-2019. – Mezort Zrt. Igazgatósági tagja 

2018-2019. – Talentis Agro Zrt. Igazgatósági tagja 

2017 – Talentis űonsulting Zrt. Gazdaság és controlling igazgató 

2006-2017. – TIGÁZ-DSO Kft. Gazdaság és controlling vezet  

 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

 

▪ Torda Űalázs  

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31.  

Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

űégjegyzési joga: Együttes 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

Az Igazgatóság tagja, legf bb feladata az Igazgatóság testületi 
döntéseinek meghozatalában való részvétel. A Kibocsátó 
vezérigazgatója. 
 

Szakmai életrajz: 2021 – a Kibocsátó Vezérigazgatója 

2020–2021. – TIGÁZ Zrt. Általános vezérigazgató-helyettes 

2019–2020. – Roneko Kft. Ügyvezet  igazgató   

2015–2019. – E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Régióvezet  

2010–2015. – E.ON Hungária Áramhálózati Vállalatai Hálózati 
vezet  
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2001–2009. – E.ON Hungária Hálózati Kompetencia Központ 
Technológiai vezet    

1997–2001. – ÉDÁSZ Rt. Elosztó-hálózati osztályvezet    

1992–1996.  – ÉDÁSZ Rt. Tatabánya F mérnök  

1987–1992. – ÉDÁSZ Rt. Tatabánya Kirendeltség vezet  

 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

 

▪ Bakos Imre 

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31.  

Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

űégjegyzési joga: Együttes 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

Az Igazgatóság tagja, legf bb feladata az Igazgatóság testületi 
döntéseinek meghozatalában való részvétel. Emellett a Kibocsátó 

M szaki vezérigazgató-helyettese.  

 

Szakmai életrajz: 2020 – TIGÁZ Zrt. M szaki vezérigazgató helyettes 

2019 – TIGÁZ Zrt. Vezérigazgatói tanácsadó 

2013 – Óbudai Egyetem Gépész és Űiztonságtechnikai Kar 
mérnöktanár 
2012– SKC-Consulting Kft. Projektvezet -mérnök  
2009–TIGÁZ-DSO Kft. Gyöngyösi Üzem  M szaki ellen r 
2007–2009. – TIGÁZ-DSO Kft. Diósdi Üzem üzemvezet  

2006–2007. TIGÁZ-DSO Kft. Diósdi Üzem hálózatkarbantartás és 
üzemzavar- elhárítási irányító 

2005–2006. TIGÁZ-DSO Kft. Űicskei Üzem Üzemvezet  

1998–2005. MOL-GÁZ Kft. Űalatonakali Üzem Üzemvezet  

1995–1998. TIGÁZ Rt. Hajdúhadházi Üzem Üzemvezet  

1993–1995. TIGÁZ Rt. Debrecen Területi Igazgatóság M szaki 
ellen r 
1993 – F városi Gázm vek Rt. Űudai Üzem Üzemzavar-elhárító 

 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

7.3 A KIBOCSÁTÓ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 

A Kibocsátónál 3 (három) tagú Felügyel bizottság m ködik. A Felügyel bizottság feladata többek között 
az igazgatósági tagok munkájának ellen rzése, a tulajdonosok érdekeinek képviselete, valamint a 

Kibocsátó könyvvizsgálójával történ  együttm ködés az éves beszámoló szabályszer  elkészítésének 
érdekében. 

7.3.1 A Kibocsátó felügyel bizottsági tagjai 

▪ Sárkány Hunor 

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31. 
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Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

A Felügyel bizottság tagja és elnöke, legf bb feladata a 
Felügyel bizottság testületi döntéseinek meghozatalában való 
részvétel. 

Szakmai életrajz: 2020 –  Gallicoop Zrt. Igazgatósági tag 

2019 –  Wamsler SE  Igazgatósági tag 

2019 – Talentis Consulting Zrt Pénzügyi igazgató 

2015 – 2018. – OTP Bank Nyrt. Vezet  senior hitelengedélyez  

2006 – 2015. – OTP Bank Nyrt. Senior hitelengedélyez  

2003 – 2006. – Unicredit Bank Zrt. Vállalati kockázatkezel  

2002 – 2003. –  Unicredit Bank Zrt. Vállalati ügyfélreferens 

2001 – 2002. – Online Üzleti Informatika Zrt. Konzulens 

 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

 

▪ Varga Gyula 

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31. 

Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

A Felügyel bizottság munkavállalói küldött tagja, legf bb feladata a 
Felügyel bizottság testületi döntéseinek meghozatalában való 
részvétel.  

Szakmai életrajz: 2001 – a Kibocsátó Üzemi Tanácsa elnök  
1995 – a Kibocsátó gazdasági tervezési f munkatárs  
2015 – Magyar Szakszervezeti Szövetség Felügyel  Űizottság tag  
2011 – TIGÁZ Gázszakmai Szakszervezet elnök  
2002 – 2016. és 2019 – a Kibocsátó Felügyel  Űizottsági tag  

2009 – Gázipari Szakszervezeti Szövetség elnök  
2009 – VDSZ elnökségi tag  
2014 – Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tag  
 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

 

 

▪ Dr. űsapó András 

Megbízatás kezd  id pontja: 2021. március 31. 

Megbízatás id tartama: 202Ő. május 31. 

Kibocsátó keretein belül 
ellátott f bb tevékenységek: 

A Felügyel bizottság tagja, legf bb feladata a Felügyel bizottság 
testületi döntéseinek meghozatalában való részvétel. 
 

Szakmai életrajz: 2021 – Magyar Bankholding Zrt. Jog és csoportirányítás 
vezérigazgató-helyettes, a Felügyel  Űizottság tagja 
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2019 – 2021. MKB Bank Nyrt. Jogi, társaság-, csoportirányítás és 
kiemelt ügyekért felel s vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság 
tagja 

2017 – 2019. – MKB Bank Zrt., majd MKB Bank Nyrt.   

Jogikormányzati és kiemelt ügyekért felel s vezérigazgató-helyettes, 

az Igazgatóság tagja 

2016 – 2017. – MKB Bank Zrt Operációs és Jogi vezérigazgató-

helyettes 

2015 – 2016. –MKB Bank Zrt. Jogi-, és Társasági Igazgatás, 
ügyvezet  igazgató 

2013 – 2015. – AXA Űank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Jogi 

igazgató, az Igazgatóság tagja 

2010 – 2012. – GIDE Loyrette Nouel Vezet  ügyvéd, az 
ingatlancsoport vezet je 

2008 – 2010. – Andrékó LINKLATERS (KINSTELLAR) Űudapest 
Vezet  ügyvéd 

2007 – 2008. – Andrékó LINKLATERS, London és Űudapest 
Ügyvéd 

2004 – 2007. – Dezs  és Társai Ügyvédi Iroda Ügyvéd 

2001 – 2004. – Dezs , Régi és Antall LANDWELL Ügyvédi Iroda 
PricewaterhouseCoopers-szel együttm ködésben Ügyvédjelölt 

 

 

Szakmai tevékenységgel 
kapcsolatban lefolytatott 

eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 
szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 
bármilyen eljárás. 

7.4 EGYÉB KULCSFONTOSSÁGÚ MUNKAVÁLLALÓK 

A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Információs Dokumentum keltének napján a fenti 
személyeken túl nem állnak alkalmazásban egyéb olyan kulcsfontosságú munkavállalónak tekinthet  
személyek, akiknek a hiánya önmagában kihatással lenne a Kibocsátó eredményes m ködésére. 
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8 PÉNZÜGYI INFORMÁűIÓK 

A Kibocsátó legutolsó elfogadott, 2020. üzleti évre vonatkozó (i) auditált pénzügyi beszámolóját, (ii) a 

kiegészít  melléklettel, valamint (iii) a könyvvizsgálói jelentéssel együtt jelen Információs Dokumentum 
2. sz. melléklete tartalmazza. 

A Kibocsátó a legutolsó auditált pénzügyi beszámolója óta nem tett közzé negyedéves, vagy féléves 
id szakra vonatkozó pénzügyi információkat. 
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9 FOLYAMATŰAN LÉV  ŰÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTŰÍRÓSÁGI, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

A jelen Információs Dokumentum keltének napján a Kibocsátó nem érintett semmilyen, a saját t kéje 
10%-át meghaladó értékre vonatkozó, folyamatban lév  bírósági, választottbírósági vagy egyéb hatósági 
eljárásban. 
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10 LÉNYEGES SZERZ DÉSEK 

A Kibocsátónak nincs tudomása – a Kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött szerz déseken kívüli – 

olyan lényeges szerz désr l, amely értelmében a Kibocsátót olyan kötelezettség terheli, illetve olyan 
jogosultsággal rendelkezik, ami jelent séggel bír a Kibocsátó megítélése vagy a Kötvények értékelése 
szempontjából. 
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11 INFORMÁűIÓ A KIŰOűSÁTÁSRÓL 

A Kibocsátó által kibocsátott Kötvényekre vonatkozó releváns információk a jelen Információs 
Dokumentum 13.1 pontjában kerültek bemutatásra. 

11.1 A FORGALOMBA HOZATALBÓL SZÁRMAZÓ FINANSZÍROZÁS FELHASZNÁLÁSA, A KIBOCSÁTÁS CÉLJA 

A Kibocsátó a Kötvények kibocsátásával bevonásra kerül  finanszírozás összegét harmadik személyekkel 

és a tulajdonosaival szemben fennálló hiteleinek refinanszírozására kívánja fordítani. 

A bevont források fentiek szerinti felhasználásának eredményeként a Kibocsátó 2021. március 2ő. napján 
végtörlesztette az MKŰ Űank Nyrt.-vel szemben fennállt 31.616.569.400,- Ft (azaz harmincegymilliárd-

hatszáztizenhatmillió-ötszázhatvankilencezer-négyszáz forint) összeg  hitelét, továbbá 2021. március 26. 
napján az anyavállalattal szemben fennálló hitelének egy részét el törlesztette, összesen 18.303.0ő3.ő27, 
Ft (azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhárommillió-ötvenháromezer-ötszázhuszonhét forint) összegben. 

11.2 A KÖTVÉNYEN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZETE 

A Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetéül a Kibocsátó 
által megtermelt mindenkor rendelkezésre álló szabad cash-flow szolgál.
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12 EGYÉŰ, KULűSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁűIÓK 

A Kibocsátó vonatkozásában nincsenek olyan további, kulcsfontosságúnak ítélt információk, amelyek a 
jelen Információs Dokumentumban más helyeken rögzített információkon kívül feltüntetend k. 

 



TIGÁZ Zrt. – Információs Dokumentum   A Kötvények jellemz i 

23 

 

13 A KÖTVÉNYEK JELLEMZ I 

Az MNŰ a vállalati kötvénypiac likviditásának növelése érdekében 2019. július 1-jén elindította a 
Növekedési Kötvényprogramot (NKP) 300 milliárd forintos keretösszeggel, amelynek keretében jó 
min sítéssel rendelkez , nem pénzügyi vállalatok kötvényeinek meghatározott részét vásárolja meg. A 
Kötvények az NKP keretében kerültek kibocsátásra, amelyre tekintettel a Kötvények és a 
kötvényfeltételek az MNŰ által közzétett NKP feltételeinek megfelel en, arra figyelemmel kerültek 
összeállításra. 

13.1 A KÖTVÉNYEK 

13.1.1 A Kötvények jellemz i 

 
5 Ezer forintra kerekítve. 

A Kötvény elnevezése: TIGÁZ 2031/A 

A Kötvény rövid elnevezése,  
Ticker kódja: 

TIGAZ 

Kibocsátó: TIGÁZ Földgázelosztó Zártkör en M köd  
Részvénytársaság 

Forgalmazó: MKB Bank Nyrt. 

A Kötvények jellege: A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, 
nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit 
testesítik meg. A Kötvények a Kibocsátó mindenkori 
fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt 
kötelezettségeivel egyenrangúak a felszámolás vagy 
végelszámolás, illetve a Kibocsátó vagyonára vezetett 
végrehajtás során követend  kielégítési sorrendben, 
kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek els bbséget 
élveznek az irányadó, felszámolásra, végelszámolásra, 
végrehajtásra vonatkozó vagy egyéb jogszabályok 
alapján. 

A forgalomba hozatal módja: A Kötvények forgalomba hozatalának módja az 
értékpapírra vonatkozó nyilvános – de a Prospektus 

Rendelet szerinti tájékoztató készítése és közzététele 
alól mentesített – ajánlattétel volt aukciós eljárás 
keretében. 

A Kötvények megjelenési formája: Dematerializált kötvény 

A Kötvények típusa: Névre szóló kötvény 

Felhatalmazás a kibocsátásra: A Kibocsátó Közgy lésének 2021. március 12. napján 
hozott 3/2021. számú határozata. 

Össznévérték: 50.000.000.000,- forint 

Űevont forrás összege: 50.063.900.000 ,- forint5 

Névérték Kötvényenként/űímletbeosztás: 50.000.000,- forint 

Kötvények darabszáma: 1.000 darab 

Kötvény pénzneme: Forint 
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ISIN azonosító: HU0000360292 

Futamid : 2021. március 2Ő. – 2031. március 2Ő. 

Lejárat Napja: 2031. március 2Ő. 

Forgalomba hozatali eljárás: A Tpt. ő. § (1) bekezdés ő. pont, illetve ő0. §-a szerinti 

aukciós eljárás. 

Az Aukció Napja:  2021. március 22. 

A forgalomba hozatal, elszámolás napja 
(Értéknap): 

2021. március 2Ő. 

A Kötvények forgalomba hozatalának 
helye: 

A Kötvények a Tpt. 7-9/A. §-aiban foglalt 

rendelkezések szerint, dematerializált formában 
kerültek el állításra és a KELER által vezetett központi 
értékpapírszámlán való jóváírással jöttek létre. 

A Kötvények forgalomba hozatalának, kibocsátásának 
és keletkeztetésének helye Magyarország. 

A Kötvényekhez kapcsolódó jogok: A Tpt. 12/Ű. § (1) bekezdése szerint a Kötvényben a 
Kibocsátó arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt 
pénzösszegnek az el re meghatározott kamatát vagy 
egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges 
egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a 
Kötvénytulajdonosnak, illetve a Kötvény jogosultjának 
(a hitelez nek) a megjelölt id ben és módon megfizeti, 
illet leg teljesíti.  

A Kötvényrendelet alapján a Kötvényeken alapuló 
követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el. 

A Kötvénytulajdonost a Kötvény alapján megillet  
jogosultságok: 

(i) a Kötvény lejáratakor, ill. a Kamatfizetési 
Napokon a Kibocsátótól a Kötvényben 
meghatározott névérték és annak az el re 
meghatározott kamatának kifizetését 
követelni; 

(ii) a Kötvény megszerzése el tt, a jelen 
Információs Összeállítást és az abban 
hivatkozott dokumentumokat megismerni, a 

jogszabályokban meghatározott el zetes 
tájékoztatást a Forgalmazótól a befektetési 
szolgáltatási tevékenység végzésér l és a 
kiegészít  szolgáltatásokról szóló 
üzletszabályzata és a jelen Információs 
Összeállítás szerint megkapni; 

(iii) a Kötvényt annak futamideje alatt a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott 
értékpapírszámlán birtokolni és azt 
biztosítékul adni és a jelen Információs 
Összeállítással összhangban másra átruházni, 
elidegeníteni; 
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(iv) gyakorolni a Tpt.-ben és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott egyéb 
jogokat. 

Kötvények átruházhatósága: A Kötvények tulajdonjogának átruházása az eladó 
értékpapírszámlájának megterhelésével és a 
Kötvényeknek a vev  értékpapírszámláján történ  
egyidej  jóváírásával történik meg. Amennyiben 
illetékes bíróság vagy jogszabályi el írás másként nem 
rendelkezik, bármely Kötvénytulajdonos, aki a 
fentieknek megfelel en szerez tulajdonjogot, a 
Kötvény jogos tulajdonosának tekintend  és akként 
kezelend .  

A Kibocsátó a Kötvények átruházását nem korlátozza. 

Visszavásárlás a Kibocsátó döntése alapján 
a Lejárat Napja el tt: 

A Kibocsátó döntése alapján sor kerülhet a Kötvények, 
vagy azok egy részének visszavásárlására. A Kibocsátó 
a Kötvényeket az NKP Terméktájékoztató szabályai 
szerint vásárolja vissza.  

A Kibocsátó vállalja, hogy az értékpapírsorozat egy 
részének a futamid  lejárata el tti visszavásárlása 
esetén legalább olyan arányban vásárol vissza abból az 
MNB-t l, mint amilyen arányban az MNŰ az adott 
értékpapírsorozatból értékpapírral rendelkezik a 
visszavásárlás id pontjában. 

A visszavásárlási ár meghatározása a 
Kötvénytulajdonosok el zetes megkeresését követ en, 
a Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet. 

Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján a 
Lejárat Napja el tt: 

Nem alkalmazandó. 

Visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése 
alapján a Lejárat Napja el tt: 

Nem alkalmazandó. 

Törlesztés: A Kötvények t keösszege az alábbiak szerint 
amortizálódóan kerül törlesztésre. A Kötvény 
t keösszegének törlesztése 1 darab ő0.000.000,- Ft 

Névérték  Kötvényre vonatkozóan:  

2022. március 2Ő. napján: a Névérték 3%-a,  

azaz 1.500.000,- Ft; 

2023. március 2Ő. napján: a Névérték 3%-a,  

azaz 1.500.000,- Ft; 

202Ő. március 2Ő. napján: a Névérték 3%-a,  

azaz 1.500.000,- Ft; 

202ő. március 2Ő. napján: a Névérték 3%-a,  

azaz 1.500.000,- Ft; 

2026. március 2Ő. napján: a Névérték 3%-a,  

azaz 1.500.000,- Ft 
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13.1.2 Kamatok és Kifizetések 

A kamatozás típusa: A Kötvények fix kamatozásúak. 

Kamatláb: Minden egyes Kötvény az aktuális t ketartozása után 
(Névérték csökkentve a kamatszámítás kezd napjáig 
teljesített t ketörlesztések összegével) a kamatszámítás 
kezd napjától (azt is beleértve), éves szinten fix 2,80% 
kamatláb mértékével számolva kamatozik. A 
Kötvények kamatfizetése évente történik. 

Kamatbázis: A Kötvények kamatösszegének számítása esetén a 
Kibocsátó a Tényleges / Tényleges kamatbázist 
alkalmazza, amely értelmében az adott Kamatfizetési 
Id szak napjainak tényleges számát el kell osztani 36ő-

tel (vagy ha az adott Kamatfizetési Id szak tartalmazza 
február 29. napját, akkor a Kamatfizetési Id szak 
napjainak tényleges számát el kell osztani 366-tal). 

Kamatbázis megállapítási napok: Minden év március 2Ő. napja. Az egy évre es  
kamatbázis megállapítási napok száma egy. 

Kamatszámítás: A Kötvény esetében a kifizetend  kamat mértéke 
(0,01%-ra kerekítetten) az alábbiak szerint került 
meghatározásra (valamennyi esetben bruttó, 
adólevonások nélküli kamatszázalék, illetve 

kamatmérték értend ): 

Jelölés: 

ca:  Éves kamat (kupon) 

f:  Kamatfizetések száma egy évben 

2027. március 2Ő. napján: a Névérték 9%-a,  

azaz 4.500.000,- Ft; 

2028. március 2Ő. napján: a Névérték 9%-a,  

azaz 4.500.000,- Ft; 

2029. március 2Ő. napján: a Névérték 9%-a,  

azaz 4.500.000,- Ft; 

2030. március 2Ő. napján: a Névérték 9%-a,  

azaz 4.500.000,- Ft; 

2031. március 2Ő. napján: a Névérték Ő9%-a,  

azaz 24.500.000,- Ft a 

Lejárat Napján. 

Munkanapra es  kifizetések: Amennyiben a Kötvénnyel kapcsolatos bármilyen 
összeg (t ke, kamat) kifizetésének esedékes napja 
Magyarországon nem Munkanap, akkor a kifizetés 
napja az azt követ  Munkanap. Erre az id re a 
befektet t nem illeti meg kamat, vagy bármilyen más 
összeg. 

Fizet  Ügynök: MKB Bank Nyrt.  
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cp:  A kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő 
időarányos kamat (ahol � = ��f ) 

d0: Az első (soron következő) Kamatfizetési Napot 
megelőző Kamatfizetési Nap dátuma, illetve, ha 
ilyen nem volt, akkor a kibocsátás dátuma. 

d1: Az első (soron következő) kamatfizetés dátuma. 

dt0:    Technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet 
megkapni, hogy az első (soron következő) 
kamatfizetés dátumából ki kell vonni kettő 
kamatperiódust. 

dt1: Technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet 
megkapni, hogy az első (soron következő) 
kamatfizetés dátumából (d1) ki kell vonni egy 

kamatperiódust. 

Az els  (soron következ ) Kamatfizetési Napon vagy a 
Lejárat El tti Visszavásárlási Napon kifizetend  kamat 
mértéke: 

 amennyiben, az els  (soron következ ) 
kamatfizetési periódus hossza megfelel a 
kamatfizetési gyakoriságnak, vagyis ha dt1= 

d0, akkor a kifizetésre kerül  kamat mértéke 
egyenl  a kamatfizetési gyakoriságnak 
megfelel  id arányos kamattal (cp) 

 amennyiben az els  (soron következ ) 
kamatfizetési periódus rövidebb, mint a 
kamatfizetési gyakoriság, vagyis ha dt1<d0, 

akkor  � �� é  ü ő � �  é é= � ∗  −− �  

 amennyiben az els  (soron következ ) 
kamatfizetési periódus hosszabb, mint egy év, 
akkor    � �� é  ü ő � �  é é= � + � ∗ � −� − �  
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Kamatfizetési Napok: A forgalomba hozatal évét nem számítva a Lejárat 
Napjáig minden év március 2Ő. napja és a Lejárat 
Napja, azaz: 

2022. március 2Ő. 
2023. március 2Ő. 
202Ő. március 2Ő. 
202ő. március 2Ő. 
2026. március 2Ő. 
2027. március 2Ő. 
2028. március 2Ő. 
2029. március 2Ő. 
2030. március 2Ő. 
2031. március 2Ő. (Lejárat Napja) 

A kamatok a Lejárat Napjáig (de azt nem beleértve) 
terjed  id szakban minden évben a Kamatfizetési 
Napokon és a Lejárat Napján utólag fizetend k. 

Kamatfizetési Napokon kifizetésre kerül  
kamat mértéke és fix kamatösszege: 

A Kötvények kamatfizetése évente történik. A 
futamid  alatt az egyes Kamatfizetési Napokon a 
Kötvény ő0.000.000,- Ft Névértékére vetítve (a 
Kötvények t ketörlesztését is figyelembe véve) a 
kamatok az alábbi mértékben és fix kamatösszegben 
fizetend ek 1 darab Kötvényre vonatkozóan:  

2022. március 2Ő.: 2,80% 1.400.000,- Ft  

2023. március 2Ő.: 2,80% 1.358.000,- Ft  

202Ő. március 2Ő.: 2,80% 1.316.000,- Ft  

202ő. március 2Ő.: 2,80% 1.274.000,- Ft  

2026. március 2Ő.: 2,80% 1.232.000,- Ft  

2027. március 2Ő.: 2,80% 1.190.000,- Ft  

2028. március 2Ő.: 2,80% 1.064.000,- Ft  

2029. március 2Ő.: 2,80% 938.000,- Ft  

2030. március 2Ő.: 2,80% 812.000,- Ft  

2031. március 2Ő.: 2,80% 686.000,- Ft  
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Kifizetések: A Kötvényekkel kapcsolatos kifizetéseket a Kibocsátó 
a Fizet  Ügynökön keresztül a Kötvény 
devizanemének megfelel  pénznemben teljesíti a 
Kötvénytulajdonosok részére számlavezet iken 
keresztül a KELER vonatkozó, mindenkor hatályos 
szabályzatának és az alkalmazandó adózási 
jogszabályok figyelembevételével azon 
értékpapírszámla-vezet k útján, akiknek a KELER 
által vezetett értékpapír-számláin – a KELER 

mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – 

fordulónap végén a Kötvények nyilván vannak tartva. 

Az esedékes kifizetést azon Kötvénytulajdonos részére 
kell teljesíteni, aki a fordulónapon 
Kötvénytulajdonosnak min sül. 

A Kötvényekkel kapcsolatban a Fizet  Ügynök által 
teljesítend  kifizetések teljesítettnek min sülnek a 
Fizet  Ügynök számlájának megterhelésével. 

13.1.3 A Kötvényen alapuló fizetési kötelezettséget biztosító általános kötelezettségvállalás 

Általános kötelezettségvállalás: A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Kötvények esedékes t keösszegét és kamatát az 
okiraton, valamint jelen Információs Összeállításban 
meghatározott esedékességi id pontokban és feltételek 
mellett a Kötvénytulajdonosok részére visszafizeti, 
illetve megfizeti. 

13.2 A KIŰOűSÁTÓ EGYÉŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 

Nem Megengedett Ügyletek:  A Kibocsátó tartózkodik a Nem Megengedett 
Ügyletekt l és vállalja, hogy az MNŰ felhívására a 
Nem Megengedett Ügyletekkel kapcsolatos 
követelmények teljesülése ellen rzése céljára eseti 
adatszolgáltatást teljesít. 

Hitelkockázat-értékelés és ügyfélátvilágítás: A Kibocsátó tudomással bír arról, hogy az MNŰ a 
Növekedési Kötvényprogram keretében megvásárolt és 
megvásárolható értékpapírok tekintetében 
hitelkockázat-értékelést és ügyfélátvilágítást végez és 
mind a vásárlásokat megel z en, mind az értékpapírok 
tartása során hitelkockázati szempontokat mérlegel.  

 A fentiekre tekintettel a Kibocsátó kifejezetten vállalja, 
hogy az MNŰ kérésére haladéktalanul rendelkezésre 
bocsát minden olyan információt, ideértve a Kibocsátó 

végs  kedvezményezettjére vagy kedvezményezett-
jeire vonatkozó információkat is, ami annak megítélése 
szempontjából jelent séggel bír, hogy a Kibocsátó 
adott értékpapírjának MNŰ általi vásárlása esetén 
biztosított lenne-e a monetáris finanszírozás tilalmára 

vonatkozó követelményrendszernek és az NKP 
Terméktájékoztató szerinti követelményeknek való 
megfelelés.  
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 A Kibocsátó vállalja továbbá, hogy ugyanezeket az 
információkat mindazon Kötvénytulajdonosokkal is 
közli, akikkel az adott értékpapírra vonatkozó 
nyilvános ajánlattételt közöl. 

A Kibocsátó a tájékoztatási kötelezettségét a jelen 
Információs Dokumentum 13.3 bekezdésében foglalt 
értesítési szabályok szerint teljesíti 

Hozzájárulás hitelmin sítés közzétételéhez, 
információk rendelkezésre bocsátása: 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a 
hitelmin sítéshez szükséges minden dokumentumot és 
információt a megfelel  id ben a hitelmin sít  
rendelkezésére bocsát és a min sítés során vele 
mindenben együttm ködik, továbbá hozzájárul ahhoz, 
hogy az MNŰ és a hitelmin sít  a Kibocsátó, valamint 
a Kötvények min sítését és annak évenkénti 
felülvizsgálatát, a kapcsolódó formális 
dokumentumokkal együtt a honlapján közzétehesse. 

Felhasználás: A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kibocsátás révén bevont forrást a kibocsátáshoz 
szükséges, az NKP Terméktájékoztató szerint 
elfogadható hitelmin sítést készít  hitelmin sít  
rendelkezésére bocsátott, szabályszer en elfogadott 
üzleti tervnek megfelel en, az abban meghatározott 
célokra használja fel, a hitelmin sít i riportban 
foglaltak szerint, amelyért felel sséggel tartozik. 

Tájékoztatás: A Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat teljes 
kör en tájékoztatni minden olyan körülményr l, így 
különösen a vagyoni helyzetének, illetve bevételeinek 
kedvez tlen alakulásáról, amely a Kötvények alapján 
fennálló kötelezettségei teljesítését hátrányosan 
befolyásolhatja, vagy azok megsértését 
eredményezheti. 

Amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó 
olyan körülményekbe ütközik, amelyek meggátolják, 
vagy akadályozhatják a határid ben történ  teljesítést, 
úgy a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkés bb 3 
(három) Munkanapon belül írásban, egyidej leg 
értesíteni a Kötvénytulajdonosokat a késedelemr l, 
annak okáról az orvoslás, illetve hasonló eset 
elkerülése céljából tett és tenni szándékozott 
intézkedésekr l, illetve várható id tartamáról. 

A Kibocsátó a tájékoztatási kötelezettségét a jelen 
Információs Dokumentum 13.3 bekezdésében foglalt 
értesítési szabályok szerint teljesíti. 

Regisztráció és forgalomban tartás: A Kibocsátó kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
Kötvény legkés bb a forgalomba hozatal lezárását 
követ  90 napon belül bevezetésre kerül a Űudapesti 
Értékt zsde Zrt. által m ködtetett Xbond piacra, mint 
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kereskedési helyszínre6, és az értékpapírt a Kibocsátó a 
Lejárat Napjáig forgalomban tartja. 

Éves, féléves jelentés közzététele: A Kibocsátó kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
Kötvényeknek a Űudapesti Értékt zsde Zrt. által 
m ködtetett Xbond piacra, mint kereskedési helyszínre 
történ  regisztrálását követ en, attól kezdve éves és 
féléves jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a PM 
Rendelet szerint. A Kibocsátó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a jelen tájékoztatás közzétételével 
egyidej leg a jelentéseket közvetlenül is megküldi 
azon Kötvénytulajdonosok számára, akik elérhet sége 
rendelkezésére áll.  

Hitelmin sítés felülvizsgálatának 

közzététele: 
A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a 
hitelmin sítés NKP Terméktájékoztató szerinti 
felülvizsgálatáról és annak eredményér l 
haladéktalanul és teljeskör en tájékoztatja a 
Kötvénytulajdonosokat és az érdekl d ket, valamint 
azon Kötvénytulajdonosokat, amelyeknek a 

kapcsolattartási adatait a Kibocsátó ismeri, a Kibocsátó 
közvetlenül is értesíti az éves felülvizsgálatról és annak 
eredményér l. Ezen körben a Kibocsátó kötelezettséget 
vállal, hogy az MNŰ eltér  tájékoztatásáig az MNŰ 
részére a jelen kötelezettségét az nkp@mnb.hu e-mail 

címen keresztül is teljesíti. 

A Kibocsátó a tájékoztatási kötelezettségét a jelen 
Információs Dokumentum 13.3 bekezdésében foglalt 
értesítési szabályok szerint teljesíti. 

13.3 EGYÉŰ FELTÉTELEK 

A Kötvénytulajdonosok értesítése: A Kötvényekkel, a Kibocsátóval és az aukcióval 
kapcsolatos információkat a Kibocsátó a Kötvények 
Xbond platformra történ  regisztrációjáig a 
Kötvénytulajdonosok részére közvetlenül juttatja el. A 
Kötvények XŰond platformra történ  regisztrációját 
követ en a Kibocsátó saját honlapján 
(https://www.tigaz.hu/), a Magyar Nemzeti Űank által 
m ködtetett, hivatalos információtárolási rendszer 
(kozzetetelek.mnb.hu) honlapján és a ŰÉT 
(www.bet.hu) honlapján keresztül tesz eleget a 
közzétételi kötelezettségeinek. 

A Kibocsátó értesítése: A Kötvénytulajdonosok az értesítéseket írásban, a 
Kibocsátó székhelyére kötelesek küldeni a 
Kötvénytulajdonosi min ségükre vonatkozó, a 
Kötvénytulajdonosok értékpapír-számlavezet je vagy 
adott esetben a KELER által kiállított igazolással 
együtt. 

Hitelkockázati besorolás: A Kötvények hitelkockázati besorolása ŰŰ+ (Euler 

Hermes, 2021. március 1ő.). 

 
6 A befektetési vállalkozásokról és az árut zsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet  tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi űXXXVIII. törvény Ő.§ (2) bekezdés 3Őa. pontjában meghatározott fogalom, azaz bármely szabályozott piac, 
multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer. 

mailto:nkp@mnb.hu
https://www.tigaz.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.bet.hu/
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Árjegyzés: A Kötvényeknek az XŰond-ra történ  regisztrációját 
követ  napjától a Lejárat Napjáig a Kötvényekre 
vonatkozóan a Kibocsátó az MKŰ Űank Nyrt. mint 
árjegyz vel árjegyz i megállapodást köt az alábbi 
feltételek szerint, azzal, hogy a Lejárat Napjáig a 
Kibocsátó dönthet úgy, hogy másik befektetési 
szolgáltatóval kíván árjegyzési megállapodást kötni.  

Az MKŰ Űank Nyrt., mint árjegyz  minden 
kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat 
tesz (egyidej  vételi és eladási ajánlat), amelyeket 
legalább 1ő percen keresztül fenntart, azzal, hogy az 

ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is 
egyaránt eléri a legalább 100 ezer eurónak megfelel  
forintösszeget vagy legalább 1 darab Kötvényre 
vonatkozik. 

A vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés 
napját követ  második kereskedési napra számított 
hozamok közötti különbség (bid-ask spread) nem 

haladja meg a 200 (kett száz) bázispontot.  

Tulajdonosi megfeleltetés: A Kibocsátó tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat, 
hogy a Kötvények keletkeztetését követ  Munkanapon 
a KELER-nél a T kepiaci törvény 1Ő9.§-a szerinti 

tulajdonosi megfeleltetési eljárást kezdeményez, és 
ennek eredményér l a megfeleltetés során azonosított 
Kötvénytulajdonosokat a „13.3 (Egyéb feltételek – 

Kötvénytulajdonosok értesítése) pont szerinti eljárás 
szerint haladéktalanul értesíti. 

Adózás: A Kibocsátó a Kötvények kibocsátása, másodlagos 
forgalma és beváltása, illetve a Kötvényen alapuló 
fizetési kötelezettségek teljesítése során a kifizetés 
id pontjában hatályos magyar adójogszabályoknak 
megfelel en köteles eljárni, továbbá a Kibocsátó nem 
vállal semmilyen felel sséget a Kötvények 
vonatkozásában Kötvénytulajdonosokra háruló 
adófizetési kötelezettségek teljesítéséért. A 
befektet knek ajánlatos adótanácsot kérni a Kötvények 
megvásárlásával és értékesítésével kapcsolatban. 

Vitarendezés: A Kötvényb l származó jogviszonnyal, a Kötvények 
forgalomba hozatalából vagy ezekb l ered , a 
Kibocsátó és a Kötvénytulajdonos közötti jogvita 
elbírálására a magyar rendes bíróságok rendelkeznek 
joghatósággal és hatáskörrel. 

Alkalmazandó jog: A Kötvények, az azokból ered  vagy azokkal 
kapcsolatos jogviszonyokra, valamint a Kötvények 
forgalomba hozatalának feltételeire a magyar jog 
alkalmazandó. 
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13.4 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS AZOK MEGSÉRTÉSE 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti kötelezettségvállalásainak megsértése 
esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat az érintett kötelezettségvállalás 
megsértésének tényér l, a jelen Információs Összeállítás 13.3 pontja szerinti értesítési módok által 

13.4.1 Fizetési késedelem 

Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy keletkezhet, 
és a Kibocsátó bármely Kötvényre vonatkozó esedékes kamat- vagy t keösszeg- fizetés tekintetében 30 
(harminc) napos késedelembe esik, a Kibocsátó köteles a 30 (harminc) nap lejártát követ en a 
Kötvénytulajdonostól 90 (kilencven) napon belül a Lejárat El tti Visszavásárlási Áron visszavásárolni az 
ezen Kötvénytulajdonos tulajdonában álló Kötvényeket. 

13.4.2 Közvetett Szerz désszegés (cross default) 

(a) Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy 
keletkezhet és az alább meghatározott közvetett szerz désszegés következik be, és az 30 
(harminc) napja folyamatosan fennáll, akkor a Kibocsátó köteles a 30 (harminc) nap lejártát 
követ en a Kötvénytulajdonostól ő (öt) napon belül a Lejárat El tti Visszavásárlási Áron 
visszavásárolni az ezen Kötvénytulajdonos tulajdonában álló Kötvényeket. 

(b) Közvetett Szerz désszegésnek min sülnek az alábbi esetek: 

(i) a Kibocsátó által kibocsátott bármely hitelviszonyt megtestesít  értékpapír (ide nem 
értve a jelen Információs Összeállítás alapján kibocsátott Kötvényeket) alapján 
fennálló fizetési kötelezettség, ha az annak lejártakor nem kerül megfizetésre vagy 
átütemezésre; vagy 

(ii) a Kibocsátó által kibocsátott bármely hitelviszonyt megtestesít  értékpapírból (ide nem 
értve a jelen Információs Összeállítás alapján kibocsátott Kötvényeket) származó 
fizetési kötelezettség az eredeti futamid t megel z en lejárttá vagy esedékessé válik, 
vagy ilyenné nyilvánítják, és az nem kerül megfizetésre vagy átütemezésre. 

13.4.3 Hitelkockázati besorolás romlása 

(a) Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy 
keletkezhet és a Kötvények hitelkockázati besorolása „Ű+” min sítésnél rosszabb min sítésre 
változik, a Kibocsátó 

(i) nem jogosult olyan osztalékkal és egyéb, bármilyen t kével, kamattal, díjakkal, 
költségekkel stb. kapcsolatos kifizetést teljesíteni, amely a Kibocsátó tulajdoni 
részesedéseibe befizetett t ke vagy bármilyen kölcsön, továbbá egyéb szerz dés 
alapján a Tulajdonosoknak (értve ez alatt a Kibocsátó mindenkori 
tulajdonosát/tulajdonosait)  vagy a Tulajdonosok bármely kapcsolt vállalkozásának 
(értve ez alatt a Kibocsátó mindenkori tulajdonosának/tulajdonosainak bármely 
kapcsolt vállalkozását)  fizetend ; és 

(ii) nem jogosult további Pénzügyi Adósságot (ide nem értve bankgarancia kibocsátására 
irányuló szerz dés megkötését) vállalni 

mindaddig, amíg a Kötvények hitelkockázati besorolása ismét Ű+ min sítésre (vagy jobb 
min sítésre) nem változik. 
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(b) Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy 
keletkezhet és a Kötvények hitelkockázati besorolása „Ű+” min sítésnél rosszabb min sítésre 
változik, de nem változik „űűű” vagy annál rosszabb besorolásra, és az ezt követ  2 (két) éven 
belül nem javul vissza legalább Ű+ min sítésre, akkor a Kibocsátó köteles a 2 (két) éves 
orvoslási id szak lejártát követ en 90 napon belül a Lejárat El tti Visszavásárlási Áron 
visszavásárolni a Kötvényeket. 

(c) Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy 
keletkezhet és a Kötvények hitelkockázati besorolása „űűű” vagy annál rosszabb besorolásra 
változik, a Kibocsátó köteles a „űűű” vagy rosszabb hitelkockázati min sítés hitelmin sít  
általi közzétételét követ en 90 (kilencven) napon belül a Lejárat El tti Visszavásárlási Áron 
visszavásárolni a Kötvényeket.  

13.4.4 Igények azonos rangsora (pari passu) 

(a) Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy 
keletkezhet, a Kibocsátó vállalja, hogy Kötvényeken alapuló fizetési kötelezettségek legalább 
azonos kielégítési rangsorban álljanak az egyéb jöv beni hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 
kibocsátásából ered  nem biztosított és nem alárendelt kötelezettségeivel, kivéve a jogszabály 
által kötelez vé tett eseteket. 

(b) Amennyiben a jelen Információs Dokumentum 13.Ő.Ő (a) pontjában foglalt 
kötelezettségvállalás megsértése bekövetkezik, a Kibocsátó: 

(i) köteles a kötelezettségvállalás megsértését annak felmerülését l számított 6 (hat) 
hónapon belül orvosolni; 

(ii) az (i) pont szerinti orvoslás id pontjáig nem jogosult olyan osztalékkal és egyéb, 
bármilyen t kével, kamattal, díjakkal, költségekkel stb. kapcsolatos kifizetést 
teljesíteni, amely a Kibocsátó tulajdoni részesedéseibe befizetett t ke vagy bármilyen 
kölcsön, továbbá egyéb szerz dés alapján a Tulajdonosoknak (értve ez alatt a 
Kibocsátó mindenkori tulajdonosát/tulajdonosait) vagy a Tulajdonosok bármely 
kapcsolt vállalkozásának (értve ez alatt a Kibocsátó mindenkori 

tulajdonosának/tulajdonosainak bármely kapcsolt vállalkozását)  fizetend ; és 

(iii) nem jogosult további Pénzügyi Adósságot (ide nem értve bankgarancia kibocsátására 
irányuló szerz dés megkötését) vállalni. 

(c) Amennyiben a jelen Információs Dokumentum 13.Ő.Ő (a) pontjában foglalt bármely 
kötelezettségvállalásának megsértése nem kerül orvoslásra a Kibocsátó által a fenti 13.Ő.Ő (b) 
(i) alpontban foglalt 6 (hat) hónapos id szakon belül, a Kibocsátó köteles a 6 (hat) hónapos 
orvoslási id szak lejártát követ  90 (kilencven) napon belül a Kötvények teljes sorozatát a 
Lejárat El tti Visszavásárlási Áron visszavásárolni. 

13.4.5 Teheralapítási tilalom (negative pledge) 

(a) Mindaddig, amíg a Kibocsátónak a Kötvények alapján fizetési kötelezettsége áll fenn vagy 
keletkezhet, a Kibocsátó vállalja, hogy a jöv beni hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 
kibocsátásából ered  kötelezettségek biztosítására nem alapít, és nem enged semmiféle Terhet 
a tulajdonában álló eszközeiken. 

(b) Amennyiben a jelen Információs Dokumentum 13.Ő.ő (a) pontjában foglalt 
kötelezettségvállalás megsértése bekövetkezik, a Kibocsátó: 

(i) köteles a kötelezettségvállalás megsértését annak felmerülését l számított 6 (hat) 
hónapon belül orvosolni; 
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(ii) az (i) pont szerinti orvoslás id pontjáig nem jogosult olyan osztalékkal és egyéb, 
bármilyen t kével, kamattal, díjakkal, költségekkel stb. kapcsolatos kifizetést 
teljesíteni, amely a Kibocsátó tulajdoni részesedéseibe befizetett t ke vagy bármilyen 
kölcsön, továbbá egyéb szerz dés alapján a Tulajdonosoknak (értve ez alatt a 
Kibocsátó mindenkori tulajdonosát/tulajdonosait) vagy a Tulajdonosok bármely 
kapcsolt vállalkozásának (értve ez alatt a Kibocsátó mindenkori 
tulajdonosának/tulajdonosainak bármely kapcsolt vállalkozását) fizetend ; és 

(iii) az (i) pont szerinti orvoslás id pontjáig nem jogosult további Pénzügyi Adósságot (ide 
nem értve bankgarancia kibocsátására, illetve tulajdonosi kölcsön nyújtására irányuló 
szerz dés megkötését) vállalni. 

(c) Amennyiben a jelen Információs Dokumentum 13.Ő.ő (a) pontjában foglalt bármely 
kötelezettségvállalásának megsértése nem kerül orvoslásra a Kibocsátó által a fenti 13.Ő.ő (b) 
(i) alpontban foglalt 6 (hat) hónapos id szakon belül, a Kibocsátó köteles a 6 (hat) hónapos 
orvoslási id szak lejártát követ  90 (kilencven) napon belül a Kötvények teljes sorozatát a 
Lejárat El tti Visszavásárlási Áron visszavásárolni. 

13.4.6 Visszavásárlás menete Lejárat El tti Visszavásárlási Áron 

Amennyiben a Kibocsátónak a jelen Információs Dokumentum 1Ő.3 pontja szerinti 
Kötvényvisszavásárlási kötelezettsége keletkezik, akkor a Kibocsátó a Lejárat El tti Visszavásárlási 
Napon az alábbiak szerint köteles megkísérelni a Kötvények visszavásárlását a Kötvénytulajdonosoktól:  

(a) A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok megállapítása érdekében els ként tulajdonosi megfeleltetést 
rendel meg visszamen legesen arra a napra, amikor a jelen Információs Dokumentum 1Ő.3 
szerinti, érintett kötelezettségvállalása megsértésér l tájékoztatta a Kötvénytulajdonosokat, a 
jelen Információs Összeállítás rendelkezései szerint; ezt követően 

(b) A Kibocsátó az (a) pont szerinti Kötvénytulajdonosokat visszavásárlási kötelezettsége beálltakor 
értesíti a Lejárat El tti Visszavásárlási Nap id pontjáról és a Lejárat El tti Visszavásárlási Árról; 
ezt követően 

(c) A Kibocsátó a KELER-nél DVP elven történ  tranzakciót rendel meg a Lejárat El tti 
Visszavásárlási Napra. A KELER mindenkor hatályos szabályzataiban meghatározott DVP 
tranzakció végrehajtása során az érintett Kötvénytulajdonosok értékpapírszámláit a nyilvántartott 
Kötvényekkel megterheli a KELER, míg a pénzbeli ellenértékkel megterhelik a Kibocsátó, illetve 
a Fizet  Ügynök megjelölt forintszámláját oly módon, hogy a terhelés és a jóváírás egyidej leg 
történik. 

(d) Az elszámolásra a Lejárat El tti Visszavásárlási Napon kerül sor. 
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14 MEGTEKINTHET  DOKUMENTUMOK 

A Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk (i) a Kibocsátó saját honlapján 
(https://www.tigaz.hu/), (ii) az MNŰ által m ködtetett, hivatalos információtárolási rendszer 
(kozzetetelek.mnb.hu) honlapján és (iii) a ŰÉT (www.bet.hu) honlapján keresztül tekinthet k meg, 
elektronikus formában. A Kibocsátó mindenkor hatályos létesít  okirata nyomtatott formában a 
Kibocsátó székhelyén érhet  el, munkanapokon reggel 9 órától, délután 17 óráig. 

 

https://www.tigaz.hu/
http://kozzetetelek.mnb.hu/
http://www.bet.hu/
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15 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Információs Dokumentumban nagy kezd bet vel használt kifejezések az alábbi jelentésekkel 
bírnak: 

„Aukció Napja” jelenti a jelen Információs Dokumentum 13.1.1 

pontjában meghatározott fogalmat. 
„Űefektet -védelmi Alap” jelenti a Tpt. 210. § (1) bekezdésében meghatározott 

Űefektet -védelmi Alapot. 
„ŰÉT” jelenti a Űudapesti Értékt zsde Zártkör en M köd  

Részvénytársaság (székhelye: 10őŐ Űudapest, 
Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; 
cégjegyzékszáma: űg.01-10-0ŐŐ76Ő) által m ködtetett 
Űudapesti Értékt zsdét. 

„DVP” jelenti a KELER mindenkor hatályos szabályzataiban 
meghatározott olyan tranzakciót, amelynek 
végrehajtása során egy meghatározott értékpapír 
terhelése történik az értékpapírszámlán a pénzbeli 
ellenérték pénzszámlán történ  jóváírása ellenében oly 
módon, hogy a terhelés és jóváírás egyidej leg történik. 

„Értéknap” jelenti a jelen Információs Dokumentum 13.1.1 
pontjában meghatározott fogalmat. 

„Fizet  Ügynök” jelenti az MKB Bank Nyrt.-t. 

„Forgalmazó” jelenti az MKB Bank Nyrt.-t. 

„Ft” vagy „forint” jelenti a forintot, amely Magyarország törvényes 
fizet eszköze. 

„Kamatbázis” jelenti a 13.1.2 pontban ekképpen meghatározott 
fogalmat. 

„Kamatfizetési Id szak” Egy Kamatfizetési Naptól (vagy az Értéknaptól) (azt is 
beleértve) a következ  (vagy az els ) Kamatfizetési 
Napig (de azt nem beleértve) terjed  id szakot jelenti. 

„Kamatfizetési Napok” jelenti a jelen Információs Dokumentum 13.1.2 
pontjában meghatározott fogalmat, és ezek bármelyike 
a „Kamatfizetési Nap”. 

„Kamatláb” jelenti a 13.1.2 pontban ekképpen meghatározott 
fogalmat. 

„KELER” jelenti a KELER Központi Értéktár Zártkör en 
M köd  Részvénytársaságot (székhelye: 107Ő 
Űudapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: űg.01-

10-042346). 

„Kibocsátó” jelenti a jelen Információs Dokumentum 
vonatkozásában TIGÁZ Földgázelosztó Zártkör en 
M köd  Részvénytársaságot. 

„Kötvény” vagy „Kötvények” jelenti a jelen Információs Dokumentumban szerepl  
feltételek szerint forgalomba hozott, a Kibocsátó 
fizetési kötelezettségét (hitelviszonyt) megtestesít  
értékpapírokat. 

„Kötvényrendelet” jelenti a kötvényr l szóló 28ő/2001. (XII.26.) Korm. 
rendeletet. 

„Kötvénytulajdonos” jelenti a forgalomba hozott Kötvények mindenkori 
tulajdonosának tekintend  személyt és az ilyen 
személyek együttesen a „Kötvénytulajdonosok”. 
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„Lejárat El tti Visszavásárlási Ár” jelenti a Fennálló T ketartozást a Lejárat El tti 
Visszavásárlási Napig (de azt nem beleértve) 
felhalmozott kamatokkal együtt. 

„Lejárat El tti Visszavásárlási Nap” jelenti azt a napot, amelyen a Kibocsátó Fizet  
Ügynökön keresztül a jelen Információs Dokumentum 
13.Ő bekezdésben meghatározott esetekben megfizeti a 

Lejárat El tti Visszavásárlási Árat a 
Kötvénytulajdonosok részére. 

„Lejárat Napja” jelenti a jelen Információs Dokumentum 13.1.1 
bekezdésében meghatározott fogalmat. 

„MEKH” jelenti a Magyar Energetikai és Közm -szabályozási 
Hivatalt. 

„MKB Bank Nyrt.” jelenti az MKŰ Űank Nyrt. (székhely: 10ő6 Űudapest, 
Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952) 

társaságot. 
„MNB” vagy „Felügyelet” jelenti a Magyar Nemzeti Bankot. 

„Munkanap” jelent minden olyan napot, amelyen kereskedelmi 

bankok és devizapiacok fizetési m veleteket végeznek 
és nyitva tartanak az általános üzletmenet számára 
Budapesten, valamint amikor a KELER 

pénzátutalásokat és értékpapír-transzfereket hajt végre. 

„Nem Megengedett Ügyletek” jelent minden olyan ügyletet vagy ügylet-együttest, 
konstrukciót, ami önmagában vagy együttes hatásait 
tekintve alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport 
tagjától, vagy a vállalatcsoportba tartozó vállalat 
tulajdonosától, illetve tulajdonosának közeli 
hozzátartozójától a Kötvény révén történ  
forrásbevonást valósítson meg, amelynek a Kibocsátó 
a csoporttagja. 

„Névérték” jelenti a 13.1.1 pontban ekképpen meghatározott 
fogalmat. 

„NKP” jelenti az MNŰ által 2019. július 1. napján elindított 
kötvényvásárlási programot (Növekedési 
Kötvényprogram). 

„NKP Terméktájékoztató” jelenti az MNŰ által kiadott „Tájékoztató a Növekedési 
kötvényprogram feltételeiről” elnevezés  
tájékoztatónak az Aukció Napját megel z  utolsó 
Munkanapon hatályban lév  változatát, amely az NKP 
célját és felépítését, valamint az MNŰ NKP keretében 
történ  értékpapírvásárlásának feltételeit mutatja be. 

„Okirat” jelenti a Tpt. 7. § (2) bekezdés szerinti, az egy 
sorozatban, dematerializált formában forgalomba 
hozott valamennyi Kötvényt képvisel , értékpapírnak 
nem min sül  dokumentumot. 

„Pénzügyi Adósság” bármely adósság, amely az alábbiakból ered vagy azzal 
kapcsolatos (bankgaranciát és tulajdonosi kölcsönt 
kivéve): 

(a) pénzkölcsön; 

(b) kötvény, váltó vagy egyéb hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír; 
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(c) akkreditív vagy bankgarancia tekintetében 
fennálló megtérítési kötelezettség; 

(d) bármely eladott vagy diszkontált követelés 
(kivéve, ha az eladásra a visszkereseti jog 
kizárásával került sor); 

(e) halasztott fizetéssel történ  eszközvásárlás; 

(f) lízing ügylet, amely a magyar számviteli 
szabályok alapján bármilyen típusú lízingnek 
min sül, amennyiben a Kibocsátó lízingbevev  
(fizetésre kötelezett); 

(g) származékos (derivatív) ügyletek; 

(h) bármely olyan ügyletet, amely üzleti tartalmát 
tekintve kölcsönnek vagy hitelviszonynak 

min sül; és 

(i) bármely, garancia kezesség vagy hasonló 
kötelezettségvállalás bármely személy javára. 

„PM Rendelet” jelenti a nyilvánosan forgalomba hozott 
értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
részletes szabályairól szóló 2Ő/2008. (VIII. 1ő.) PM 
rendeletet. 

„Prospektus Rendelet” az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor 
vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történ  
bevezetésekor közzéteend  tájékoztatóról és a 
2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezésér l 
szóló, 2017. június 1Ő-i (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet. 

„Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. 
törvényt. 

„Számviteli tv.” jelenti a számvitelr l 2000. évi ű. törvényt. 

„Teher” jelent bármilyen terhet, amely valamilyen eszközön áll 
fenn, akár jogszabály, akár hatósági vagy egyéb 
határozat akár szerz dés alapján valamely harmadik 
személy javára valamilyen kötelezettség biztosítására 
vagy egyébként, és az adott eszköz tulajdonosának 
illetve jogosultjának az adott eszközhöz f z d  
bárminem  jogát korlátozza, ideértve, de nem 
kizárólag bármely zálogjogot, óvadékot, kezességet és 
más szerz dést biztosító mellékkötelezettséget, 
biztosítéki vagy egyéb engedményezést, vételi, 
el vásárlási és visszavásárlási jogot, valamint ezekkel 
hasonló hatású egyéb terhet. 

„Tpt.” jelenti a t kepiacról szóló 2001. évi űXX. törvényt. 

„Xbond” jelenti a BÉT által m ködtetett multilaterális 
kereskedési rendszert, amely harmadik felek 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokra irányuló, 
vételi és eladási szándékát hozza össze 
megkülönböztetésmentes módon, szerz dést 
eredményezve. 
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2 SZ. MELLÉKLET: PÉNZÜGYI INFORMÁűIÓK 
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