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Introduction  
Erste Mortgage Bank Ltd. (“Issuer”) is proposing to issue a green bond in 2021 and have appointed KPMG 
in Hungary to provide independent pre-issuance assurance. This report presents our independent limited 
assurance conclusion on conformance of the proposed Green Bond (as described in the Attachments) 
with the Pre-Issuance Requirements of the CBI Climate Bonds Standard Version 3.0 (2019). 


The proposed Green Bond is planned to be in line with the Attachments of this report: the draft Term 
Sheet of the proposed Green Bond, the excerpt of the draft Disclosure Document (focusing on the green 
elements to be included in the final Disclosure Document) and the Issuer's Green Mortgage Bond 
Framework. 


The projects and assets that are intended to be associated with the Issuer’s Green Bond offering include 
mortgages on qualifying residential buildings in Hungary (‘projects’). The general eligibility criteria is 
determined based on primary energy consumption (top 15% of low carbon buildings in Hungary using 
the Hungarian residential proxy of CBI), and additional minimum requirement is to be applied for 
buildings built after 01.01.2022 to have at least 10% lower primary energy consumption than the nearly 
zero energy building standard threshold.  


The actual list of projects to which bond proceeds are allocated will be captured in the post-issuance 
assessment. 


Assurance Standard 
We conducted our engagement in accordance with the requirements of ‘Limited Assurance’ as per the 
International Federation of Accountants’ (IFAC) International Standard on Assurance Engagements [ISAE 
3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information].  


Scope 
The scope of our pre-issuance assurance engagement included data and information on material aspects 
of the Green Mortgage Bond Framework which will form the basis for the proposed Green Bond based on 
the Pre-Issuance Requirements set out in the CBI Climate Bonds Standard Version 3.0 (2019) as listed below: 


• Use of Proceeds 


• Process for Evaluation and Selection of Projects & Assets 


• Management of Proceeds 


• Reporting 


Approach 
We planned and performed our work to obtain all the evidence, information and explanations that we 
considered necessary to obtain a meaningful level of assurance in relation to the above scope. The 
procedures we performed, which are set out in more detail below, were based on our professional 
judgment and included, as appropriate, inquiries, inspection of documents and evaluating the 
appropriateness of reporting policies. We believe that the procedures we have performed and the 
evidence we have obtained are sufficient and appropriate to provide a basis for our limited assurance 
conclusion. 
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To reach our conclusion we conducted: 


• Interviews with management and key staff of the Issuer responsible for the Green Bond to obtain an 
understanding of the processes, systems and controls in place for management of bond proceeds; 


• Inspection of the Issuer’s Green Mortgage Bond Framework that describes processes, systems and 
controls in place for management of bond proceeds; investment areas for green bond proceeds and 
intended management of unallocated proceeds; and 


• Inspection of the planned technical specification of projects (primary energy consumption threshold of 
the residential buildings) which will qualify to be associated with the Green Bond and assessment of 
their conformance with the eligibility requirements set out in the CBI Climate Bonds Standard Version 
3.0 (2019).  


To reach our conclusion the following documents were inspected regarding the proposed Green Bond: 


• Green Mortgage Bond Framework 


• Rules of procedure: Green Mortgage Bond Committee 


• Organizational and Operational Rules of Erste Mortgage Bank 


• Procedure for the Refinancing and Cover Pool Register department with the Annex on the Description 
of the green loans 


• Procedure for Treasury and Capital Markets department 


• Procedure description of the system specification (internal system specification procedures) 


• Business Plan of Erste Mortgage Bank 


• ESG Strategy of Erste Bank Hungary 


• Excerpt of the draft Disclosure Document of the proposed Green Bond 


• Draft Term Sheet of the proposed Green Bond 


The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are 
less in extent than, a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in 
a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained 
had a reasonable assurance engagement been performed. 


Exclusions 
Our assurance process was subject to the following limitations as we have not been engaged to: 


• Determine which, if any, recommendations should be implemented 


• Provide assurance on information outside the defined reporting boundary and period 


• Verify the Issuer’s financial statements & economic performance 


• Verify the Issuer’s statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim 
or future intention and national or global socio-economic and environmental aspects provided by the 
Issuer 


Independence 
The firm applies International Standard on Quality Control 1 and accordingly maintains a comprehensive 
system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with 
ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements. We have 
complied with the independence and other ethical requirements of the International Ethics Standards 
Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants, (including International 
Independence Standards) (The IESBA Code), which is founded on fundamental principles of integrity, 
objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. 
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Management’s responsibility 
The Management of the Issuer is responsible for ensuring that the Issuer and its Green Bond including 
the Green Mortgage Bond Framework complies with the Pre-Issuance Requirements of the CBI Climate 
Bonds Standard Version 3.0 (2019). This responsibility includes designing, implementing and maintaining 
systems and processes relevant for the management of green bond proceeds and for the evaluation 
process related to the selection of eligible projects. 


The Management of the Issuer is also responsible for preventing and detecting fraud and for identifying 
and ensuring that the Issuer complies with laws and regulations applicable to its activities.  


Our responsibility 
Our responsibility is to report in the form of an independent limited assurance conclusion in relation to 
the above scope based on the procedures performed and the evidence obtained. We conducted our 
engagement with a multidisciplinary team which included professionals with suitable skills and 
experience in carrying out assurance engagements on environmental, social and economic information in 
line with the requirements of ISAE 3000 standard. 


This assurance report is made solely to the Issuer in accordance with the terms of our engagement, which 
include agreed arrangements for disclosure. Our work has been undertaken so that we might state to the 
Issuer those matters we have been engaged to state in this assurance report and for no other purpose. 
Our assurance report should not be regarded as suitable to be used or relied on by any party wishing to 
acquire rights against us, other than the Issuer or the Climate Bonds Initiative (CBI) in the context of 
awarding the Certification mark, for any purpose or in any context. Any party other than Issuer or CBI who 
obtains access to our assurance report or a copy thereof and chooses to rely on our assurance report (or 
any part thereof) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, we accept or assume no 
responsibility and deny any liability to any party other than the Issuer or CBI for our work, for this 
independent limited assurance report, or for the conclusions we have reached. 


Conclusion 
The following conclusion is based on the work performed, evidence obtained, and the scope of our 
assurance engagement described above. 


Based on the procedures performed and evidence obtained, nothing has come to our attention that 
causes us to believe that the proposed Green Bond (as described in the Attachments) planned to be 
issued in 2021 is not, in all material respects, conforming to the Pre-Issuance Requirements of the CBI 
Climate Bonds Standard Version 3.0 (2019). 
 


 
Budapest, 25th November 2021 
KPMG Hungária Kft. KPMG Tanácsadó Kft. 


Michael Carlson Michael Carlson 
Partner Partner 
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Erste Jelzálogbank Zrt. 
 


Végleges Feltételek 


2021. november 22. 


Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 


 


Névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, tőzsdei bevezetésre kerülő EJBFN29/B 


elnevezésű Jelzáloglevél első sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatala a 2021-2022. 


évi 100.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Kibocsátási Program keretében.  


A jelen dokumentum a benne részletezett Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó 


Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2021. január 4-én kelt Alaptájékoztatóban 


kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 


értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő 


bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 


2017/1129 rendelete (a Tájékoztató Rendelet) alkalmazásának céljából került elkészítésre és a 


Jelzáloglevelekre vonatkozó Alaptájékoztatóval és annak kiegészítéseivel együtt olvasandó. A 


Jelzáloglevelekkel kapcsolatosan a Tájékoztató Rendelet 7. cikke alapján elkészített összefoglaló a 


jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi. 


 
A Tájékoztató Rendelet 21. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban az Alaptájékoztató és 


annak esetleges kiegészítései megtekinthetők a Kibocsátó (http://www.erstejelzalogbank.hu), a 


Budapesti Értéktőzsde (http://www.bet.hu) honlapján, az MNB által üzemeltetett 


(http://www.kozzetetelek.mnb.hu) honlapon és az értékesítési helyeken valamint megküldésre kerül a 


Befektetők számára hozzáférhető, a Kibocsátó által kiválasztott, honlappal rendelkező média 


szerkesztőségének. A Kibocsátóra és a jelzáloglevelek kibocsátására vonatkozó teljes információt 


csak a jelen Végleges feltételek és az Alaptájékoztató együttes olvasásával kap a befektető. 


1. Kibocsátó: Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 


i. Sorozat megjelölése: 
ii. Zöld jelzáloglevél: 
iii. Zöld jelzáloglevél minősítési sztenderd 
iv. Részletszám: 


SR1 
EJBFN29/B 
Climate Bonds Certification (issued by Climate 
Bonds Initative) 
1 


2. Meghirdetett mennyiség: 


  
10.000.000.000,- Forint, azaz tízmilliárd Forint. A 
Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, 
hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok 
függvényében eltérjen a meghirdetett 
mennyiségtől legfeljebb +/- 50%-kal, vagy az 
aukciót eredménytelennek nyilvánítsa. 
Eredménytelen aukció esetén az ajánlatok teljes 
mennyisége elutasításra kerül. 


3. Össznévérték: 
             (i) eddig kibocsátott Sorozat 


össznévértéke: 
 (ii) jelen Részlet tervezett 
nagysága: 


 
Nem alkalmazandó 
 
10.000.000.000,- Forint, azaz tízmilliárd Forint 
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4. Meghatározott Pénznem: Forint 


5. Jelzáloglevelek forgalomba hozatali 
bruttó ára  
illetve Minimális forgalomba hozatali ár, 
(ha van ilyen) 
illetve Maximális forgalomba hozatali ár, 
(ha van ilyen) 


Aukciós limitárat nem határoz meg a Kibocsátó 


6. Névérték: 10.000,- forint 


7. Darabszám: 
 (i) eddig kibocsátott Sorozat 


darabszáma: 


 (ii) jelen Részlet tervezett 


darabszáma: 


 


Nem alkalmazandó 


 


1.000.000 darab, azaz egymillió-ötszázezer darab 


 


8.  (i) Forgalomba Hozatal Napja: 
            (ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: 


2021.12.13. 


2021.12.15. 


9. Elszámolási nap: 2021.12.15. 


10. Értéknap: 2021.12.15. 


11. Lejárat Napja: 2029.05.23. 


12. Futamidő: 2021.12.15.-2029.05.23. 


13. Kamatszámítási Alap: Fix Kamatozás 


14. Visszaváltási/Kifizetési Alap: Visszaváltás Névértéken 


15. Visszaváltási Opciók: Nem alkalmazandó  


16. Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános 


 


KAMATFIZETÉSRE (HA VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 


17. Fix Kamatozású Jelzáloglevelekre 


Vonatkozó Rendelkezések 


Alkalmazandó 


 (i) Kamatláb(ak): évi 3,50% évente utólag fizetendő 
 


 (ii) Kamatfizetési Nap(ok): 2022.12.15.; 2023.12.15.; 2024.12.15; 
2025.12.15.; 2026.12.15.; 2027.12.15.; 
2028.12.15.; 2029.05.23 


 (iii) Fix Kamatösszeg(ek): 2022.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2023.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2024.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2025.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2026.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2027.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2028.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 
2029.12.15. 350 Ft 10.000,-Ft névértékenként 


 (iv) Töredékösszeg(ek): Nem alkalmazandó 


 (v) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges (ICMA) 


(vi)        Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály 


 (vii) Kamatbázis Megállapítási  
  Nap(ok): 


2022.12.15.; 2023.12.15.; 2024.12.15.; 2025.12.15  
2026.12.15.; 2027.12.15.; 2028.12.15. 


 (viii) A fizetendő összegek  Fizető Ügynök: Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 
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  kiszámításáért felelős fél: Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 


 (ix) Felhalmozott Kamat: A felhalmozott kamat 2021.12.15. napján 
0,0000%, azaz 0 forint 10.000 forint címletű 
Jelzáloglevélre 


 (x ) Fix Kamatozású 
 Jelzáloglevelek 
 kamatszámításának  módjára 
vonatkozó egyéb  feltételek: 


Nem alkalmazandó 
 


               (xi)   Hozam (EHM): Nem alkalmazandó 
 


18. Változó Kamatozású Jelzáloglevelekre 


vonatkozó rendelkezések 


Nem alkalmazandó 


 


19. Diszkont Jelzáloglevelekre vonatkozó 


Rendelkezések 


Nem alkalmazandó 


20. Indexált Kamatozású 


Jelzáloglevelekre vonatkozó 


rendelkezések: 


Nem alkalmazandó 


 


 


JELZÁLOGLEVELEK TÖRLESZTÉSÉRE ÉS VISSZAVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ 


RENDELKEZÉSEK  


21. Jelzáloglevelek törlesztése: Végtörlesztéses 


22. Résztörlesztéses/Végtörlesztéses 


Jelzáloglevelek törlesztőrészleteivel 


(egyes törlesztőrészletek összege) és 


kifizetési napjával kapcsolatos részletek: 


Lejárat napján, 2029.05.23-án egy összegben 


történik a tőketörlesztés 


 


23. Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó 


választása alapján: 


Nem alkalmazandó 


24. Lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél-


tulajdonosok választása alapján: 


Nem alkalmazandó 


25. A Jelzáloglevelek lejáratkori visszaváltási 


értéke: 


Névértéken, azaz Jelzáloglevelenként 10.000,- 


forint 


26. Lejárat előtti visszaváltási összeg és 


dátum: 


Nem alkalmazandó 


27. Részben fizetett jelzáloglevelekre 


vonatkozó rendelkezések: 


Nem alkalmazandó 
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A JELZÁLOGLEVELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


28. A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek 


29. A Jelzáloglevelek megjelenési formája: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek 


feltételeit összefoglaló Okirat 


30. A Jelzáloglevél tulajdonosok képviselete: Nincs 


31. További Pénzügyi Központ(ok) vagy más 


rendelkezés a fizetési napok 


vonatkozásában: 


Nem alkalmazandó 


 


32. Egyéb rendelkezések vagy speciális 


feltételek: 


Nem alkalmazandó 


ÉRTÉKESÍTÉS 


33. Forgalmazó(k): Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő 
u. 24-26. 
Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26. 
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, 
Szabadság tér 5-6. 


34. Jegyzési garanciavállaló: Nem alkalmazandó 


35. Árjegyző(k), kötelezettség jellege:  


 


Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő 
u. 24-26. (firm) 
Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26. (best effort) 
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, 
Szabadság tér 5-6. (firm) 


36. A forgalomba hozatal módja  Aukció 


 (i)         Az aukció/jegyzés ideje 2021.12.13. 10:00:00-10:59:59 óráig 
(kompetitív szakasz: 10:00:00-10:49:59;  
nem kompetitív szakasz: 10:50:00-10:59:59) 


            (ii)         Az aukció/jegyzés helye Budapesti Értéktőzsde 


(iii) Szervező (Aukciós Ajánlattevő) Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26. 


(iv) Felső limit/túlkereslet A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, 
hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok 
függvényében a meghirdetett mennyiséget 
legfeljebb 50%-kal megemelje. 


  (v) Alsó limit/alulkereslet A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, 
hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok 
függvényében a meghirdetett mennyiséget 
legfeljebb 50%-kal lecsökkentse. Amennyiben az 
eladásra felajánlott jelzáloglevelekre nem érkezik 
elegendő aukciós ajánlat, illetve nem érkezik meg 
a megfelelő ellenérték a jelzett számlára, vagy a 
Kibocsátó nem fogadja el az aukciós ajánlatokat, 
akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. 


(vi) Aukciós limitár/Forgalomba      Nem alkalmazandó 
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hozatali Ár/Minimális 
Forgalomba hozatali Ár: 


 


(vii) Aukciós vásárlási 
ajánlat/jegyzés legalacsonyabb 
és/vagy legmagasabb összege 


Nem alkalmazandó 


(viii) Az Allokáció módja és 
időpontja: 


Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2021-2022. évi 
100.000.000.000,- forint keretösszegű Kibocsátási 
Programjához készült Alaptájékoztatók IV.5. „Az 
ajánlattétel feltételei” fejezetének 5.2.9. Allokáció 
című pontjában leírtaknak megfelelően 
2021.12.13. napján. 


(ix) A nem kompetitíváras aukciós 
vásárlási ajánlatok aránya az 
összes ajánlathoz 
képest/összpiaci szinten: 


Nem alkalmazandó 


(x) A nem kompetitíváras  aukciós 
vásárlási ajánlatok aránya a 
kompetitív ajánlatokhoz 
képest/szekciótagonként: 


Nem alkalmazandó 


(xi) A nem kompetitíváras aukciós 
vásárlási ajánlatok maximális 
mennyisége szekciótagonként: 


200.000.000,- Forint, azaz Kétszázmillió Forint 


(xii) Az Allokáció kihirdetésének 
helye és időpontja: 


2021.12.13. 12:30 Budapesti Értéktőzsde 


37. A forgalomba hozatal helye: Magyarország 


38. A Jelzáloglevél vásárlók köre: Devizabelföldi és devizakülföldi természetes és 


jogi személyek, és jogi személyiséggel nem 


rendelkező egyéb szervezetek 


39. További értékesítési korlátozások: Nem alkalmazandó 


 


FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK 


40. Központi Értékpapírszámla vezető KELER Központi Értéktár Zrt. (1074 Budapest, 


Rákóczi út 70-72.) vagy jogutódja 


41. A KELER-től eltérő elszámolási 


rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási 


szám(ok): 


Nem alkalmazandó 


42. Szállítás DVP 


43. A keletkeztetési helye: Magyarország 


44. A jelzáloglevelek jóváírása: 


45. a) A forgalmazók és a kibocsátó 


elkülönített letéti számla számláinak 


száma: 


Értékpapírszámlán 


Erste Bank Hungary Zrt. 19017004-00201160 
telefonszám: 06-1-237-8211, e-mail: 
peter.csizmadia@erstebank.hu 
Erste Befektetési Zrt. 14400018-03210600 fax: 
06-1-235-5190, telefonszám: +36 1 235 58 42, 



mailto:peter.csizmadia@erstebank.hu
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b) A Forgalmazók faxszáma: 


c) A Forgalmazók e-mail címe: 


+36 1 235 58 59 e-mail: 
zsolt.miniska@ersteinvestment.hu; 
norbert.siklosi@ersteinvestment.hu 
Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001- 
00000091-03980020 fax: 06-1-428-8593, 
telefonszám: 06-1-428-8510, e-mail: 
btis@unicreditgroup.hu 
Erste Jelzálogbank Zrt.: 11600006-00000000-
95082754 


46. Kifizetési helyek: Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2021-2022. évi 


100.000.000.000,- forint keretösszegű Kibocsátási 


Programjához készült Alaptájékoztatók IV.4. „Az 


ajánlott/bevezetett jelzáloglevelekre vonatkozó 


információk” fejezetének 4.8.1 Kifizetések című 


pontjában leírtaknak megfelelően. 


47. ISIN kód: HU0000………  


48. Sorozat elnevezése: EJBFN29/B 


49. Egyéb Nem alkalmazandó 


 


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 


50. A forgalomba hozatalból származó 


bevétel felhasználása / a forgalomba 


hozatal célja: 


A forgalomba hozatalból származó tőkét a 


Kibocsátó a refinanszírozási tevékenység 


forrásaként használja fel. 


51. Kétoldalú árjegyzés: Az Erste Bank Hungary Zrt. és az UniCredit 


Hungary Bank Zrt. szerződés szerinti árjegyzést 


végez, az Erste Befektetési Zrt. pedig a sorozat 


tőzsdei bevezetésétől számított egy éven át 


legjobb szándék szerinti (best effort) árjegyzést 


végez a Budapesti Értéktőzsde vagy a Bloomberg 


rendszerén. 


52. Nyilvánosság felé történő tájékoztatás: A Kibocsátó a Hirdetményt, a Végleges 


Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az 


információkat, amelyekre a rendszeres illetve a 


rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek 


vonatkoznak az MNB 


(https://kozzetetelek.mnb.hu) és a Kibocsátó 


honlapján (www.erstejelzalogbank.hu) valamint a 


BÉT (www.bet.hu) honlapján teszi közzé. A 


szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008 


(VIII.15) PM rendeletnek megfelelően honlappal 


rendelkező médiának is megküldi. 


53. Alkalmazandó jog és illetékesség: A Jelzáloglevelekre a magyar jog az irányadó. 



mailto:zsolt.miniska@ersteinvestment.hu

mailto:btis@unicreditgroup.hu

https://kozzetetelek.mnb.hu/

http://www.erstejelzalogbank.hu/

http://www.bet.hu/
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54. A Kibocsátásban résztvevő természetes 


és jogi személyek érdekeltségei: 


A Forgalmazók részére kifizetendő díjakon kívül, 


a Kibocsátó legjobb tudomása szerint, semmilyen 


személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel 


a kibocsátással kapcsolatban. 


 


EGYÉB FELTÉTELEK 


55. Tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos 


információk: 


 


(a) Tőzsdei bevezetés: 
A Kibocsátó kezdeményezi a Kibocsátási 


Program keretében forgalomba hozott 


EJBFN29/B elnevezésű Jelzáloglevél 


sorozat/részlet bevezetését a Budapesti 


Értéktőzsdére. 


(b) A tőzsdei bevezetésben közreműködő 


befektetési szolgáltató neve, székhelye: 


Nem alkalmazandó 


56. Hitelminősítés: Erste jelzáloglevelek hitelminősítése Fitch „A„ 


stabil kilátással 


57. Jóváhagyás:  


(a) MNB jóváhagyásának száma és 


dátuma 


A jelen sorozatban/részletben kibocsátott 


Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával 


kapcsolatos Alaptájékoztatókat az MNB H-KE-III-


50/2021. (2021.01.20.) számú határozatával 


hagyta jóvá.  


(b) Kibocsátó határozata a forgalomba 


hozatalról 


 


A jelen sorozatban/részletben kibocsátott 


Jelzáloglevelek forgalomba hozataláról az  


Erste Jelzálogbank Zrt. Operatív Irányító 


Testülete /2021.11.25 számú határozatában 


2021. november 25. napján döntött. 


58. A Kibocsátás becsült összköltsége: Nem haladhatja meg az össznévérték 1%-át. 


59. Hozam: Hozam értéke (EHM), ahol a 


hozam a hátralévő teljes futamidőre 


megállapításra kerül. 


Nem alkalmazandó 


 


Vagyonellenőr nyilatkozata, nyilatkozattétel dátuma: 2021. december 2.? 


Jelen Végleges Feltételek az Erste Jelzálogbank Zrt. 2021-2022. évi 100.000.000.000 Forint 


keretösszegű Jelzáloglevél Kibocsátási Programja keretében történő Jelzáloglevél sorozat/részlet 


forgalomba hozatalának végleges feltételeit képezik. 
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Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy a jelen 


Végleges Feltételek az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint készültek, és a 


jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges 


Feltételek a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan 


tényeket és információkat, amelyek a jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése 


szempontjából jelentőséggel bírnak. 


 


     ……………………………….      ……………………………… 


           Kármán András Miklós                   Butor Gábor 


 


      Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 


 


A Végleges Feltételek mellékletei:  


Az adott kibocsátás Összefoglalója 
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Melléklet – A kibocsátás összefoglalója 


 


1. RÉSZ – BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK  


Jelen Összefoglalót az Alaptájékoztató bevezető részeként kell értelmezni. A Jelzáloglevelek tekintetében 


befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egésze – ideértve az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített 


információt tartalmazó dokumentumokat is – ismeretében lehet meghozni. A Kibocsátót az Összefoglaló – és 


annak esetleges fordítása – vonatkozásában nem terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha az Összefoglaló 


vagy a fordítás félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató egyéb részeivel vagy nem 


tartalmazza a 2017/1129/EU Rendelet szerinti kiemelt információt. Ha az Alaptájékoztatóban – az 


Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített dokumentumokat is ideértve – vagy az Alaptájékoztató 


kiegészítésében foglalt információkkal kapcsolatosan az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában 


keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett tagállam nemzeti jogszabályai alapján a felperesnek 


kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordításának költségeit.  


Az Összefoglalóban használt és másként meg nem határozott kifejezések az Alaptájékoztatóban használt 


kifejezésekkel azonos jelentéssel bírnak. Az Összefoglalónak nem célja a teljes körű tájékoztatás. Az abban 


leírtak az Alaptájékoztató egyéb részein alapulnak, és az Alaptájékoztató egyéb részeiben foglalt 


információkkal együtt értelmezendők.   


1.1. Értékpapír megnevezése és ISIN kódja: EJBFN/28B Jelzáloglevél, HU0000…… 


1.2. Kibocsátó megnevezése, elérhetőségei, LEI kódja: Erste Jelzálogbank Zrt.; 1138 Budapest, Népfürdő 


utca 24-26..; LEI kód: 529900WXSIW4H9ATIF15  


1.3. Forgalmazó megnevezése, elérhetőségei, LEI kódja: Erste Bank Hungary Zrt.; 1138 Budapest, 


Népfürdő utca 24-26.; LEI kód: 549300XWJHRKLHU2PS28;  Erste Befektetési Zrt.; 1138 Budapest, 


Népfürdő utca 24-26.; LEI kód: 549300S5161J3XIURT65; UniCredit Bank Hungary Zrt.; 1054 Budapest, 


Szabadság tér 5-6.; LEI kód: Y28RT6GGYJ696PMW8T44 


1.4. Alaptájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése, elérhetőségei: Magyar Nemzeti Bank; 


1054 Budapest, Szabadság tér 9.; +36 (1) 428 2600, honlap: www.mnb.hu  


1.5. Alaptájékoztató jóváhagyásának napja: 2021. január 20.  


2. RÉSZ – A KIBOCSÁTÓ  


2.1. Ki az értékpapír kibocsátója?  


2.1.1. Kibocsátó neve: Erste Jelzálogbank Zrt.  


Kibocsátó székhelye, jogi formája, jogi-személy azonosítója, működését szabályozó 


jogszabályok, bejegyzés országa: A Kibocsátó egy a jelzáloghitel-intézetről és a jelzáloglevélről 


szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.) szerint szakosított hitelintézetként működő jelzálog-


hitelintézet, amelyet 2015. október 6. napján 3.000.000.000 forint alaptőkével az Erste Bank 


Hungary Zrt. alapított, és amelynek székhelye a 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. szám alatt 


található, LEI kódja: 529900WXSIW4H9ATIF15. A Kibocsátót a Fővárosi Törvényszék 


Cégbírósága (Magyarország) Cg. 01-10-048682 cégjegyzékszámon tartja nyilván.  


 


2.1.2. Kibocsátó fő tevékenysége: A Kibocsátó fő tevékenysége a Jelzáloglevél kibocsátás, amely a 


refinanszírozott hitelállományának jellemzően közép és hosszú lejáratú forrásait biztosítja. 


2.1.3. Kibocsátó fő részvényesei: Az Erste Bank Hungary Zrt. 100%-os részesedéssel rendelkező 


egyedüli tulajdonosa az Erste Jelzálogbank Zrt-nek alapítástól.  
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2.1.4. Legfontosabb vezetőségi tagok megnevezése: Kármán András Miklós, Temesi Péter, Oravecz 


Kinga, Pálinkás Csaba (igazgatósági tagok)  


2.1.5. Jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók megnevezése: PricewaterhouseCoopers 


Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) 


 


2.2. Melyek a kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?  


 1  A Kibocsátó eredménykimutatása (adatok MFt-ban)  


 


  
2019.12.31 IRFS 


auditált  
2020.12.31 IRFS 


auditált  
2020.06.30. IFRS 


nem auditált  
2021.06.30. IFRS 


nem auditált  


Nettó kamatbevétel 853 863 437 429 


Nettó jutalékbevétel 112 176 90 89 


Szokásos (üzleti) 
tevékenység egyéb 
eredménye 


-199 -211 335 -1 288 


Adózás előtti eredmény 766 828 862 -770 


Adófizetési kötelezettség -98 -88 85 12 


Adózott eredmény 668 740 777 -782 


 


 2  A Kibocsátó mérlege (adatok MFt-ban)  


 


  


Eszközök 
2019.12.31 IRFS 


auditált  
2020.12.31 IRFS 


auditált  
2020.06.30. IFRS 


nem auditált 
2021.06.30. nem 


auditált  


Pénzeszközök 544 1 195 396 298 


Kereskedési célú 
pénzügyi eszközök 


1 430 855 1 500 242 


Egyéb átfogó 
jövedelemmel szemben 
valósan értékelt 
pénzügyi eszközök 


12 926 10 741 12 740 14 550 


Amortizált bekerülési 
értéken értékelt 
pénzügyi eszközök 


164 711 186 932 165 795 192 418 


Tárgyi eszközök 3 1 2 1 


Immateriális javak 518 527 472 488 


Adókövetelések  1 22 20 51 


Halasztott 
adókövetelések 


0 0 0 0 


Egyéb eszközök 37 56 33 63 


Eszközök összesen 180 170 200 329 180 958 208 111 
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Kötelezettségek 
2019.12.31 IRFS 


auditált 
2020.12.31 IRFS 


auditált 
2020.06.30. IFRS 


nem auditált 
2021.06.30. nem 


auditált 


Kereskedési célú 
pénzügyi 
kötelezettségek 


232 34 0 175 


Eredménnyel szemben 
valós értéken értékelt 
pénzügyi 
kötelezettségek 


18 847 18 392 18 801 18 416 


Amortizált bekerülési 
értéken értékelt 
pénzügyi 
kötelezettségek 


149 456 169 803 149 972 178 367 


Adókötelezettségek  0 0 35 35 


Halasztott 
adókötelezettségek 


19 27 26 7 


Egyéb kötelezettségek 228 125 149 152 


Kötelezettségek 
összesen 


168 782 188 381 168 983 197 152 


 


 


  
2019.12.31 IRFS 


auditált  
2020.12.31 IRFS 


auditált  
2020.06.30. IFRS 


nem auditált  
2021.06.30. nem 


auditált  


Saját Tőke 11 388 11 948 11 975 10 959 


Jegyzett tőke 3 010 3 010 3 010 3 010 


Egyéb saját tőke 6 890 6 890 6 890 6 890 


Halmozott egyéb 
átfogó jövedelem 


456 276 266 69 


Eredménytartalék és 
egyéb tartalékok (+-) 


1032 1 772 1 809 990 


Források összesen 180 170 200 329 180 958 208 111 


 


  


A Könyvvizsgáló a Kibocsátó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (International Financial 


Reporting Standards, IFRS) szerinti 2019-es és 2020-as éves pénzügyi jelentéseit korlátozás nélküli 


záradékkal látta el.  


 


2.3. Melyek a kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?   


Egyes tényezők befolyásolhatják a Kibocsátó azon képességét, hogy a Program alapján kibocsátott 


Jelzáloglevelek vonatkozásában fennálló kötelezettségeit teljesítse. Ezen tényezők különösen az 


alábbi, a Kibocsátóval kapcsolatos kockázati tényezőkre terjednek ki: 1.1. A COVID-19 


járványhelyzetből eredő kockázatok; 1.2. Ágazati szintű kockázatok: (i) a szabályozási környezet 


változásából eredő kockázat; (ii) piaci versenyből eredő kockázat; 1.3. A Kibocsátóra jellemző általános 


kockázatok: (i) hitelezési kockázat; (ii) forrásmegújítási kockázat, likviditási kockázat; (iii) működési 
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kockázat; (iv) jelzáloghitelek tömeges előtörlesztéséből eredő kockázat; (v) a kibocsátó 


fizetésképtelenségével, illetve szanálásával kapcsolatos kockázatok.  


3. RÉSZ - ÉRTÉKPAPÍROK  


3.1. Melyek az értékpapírok fő jellemzői?  


3.1.1. Értékpapírok típusa, osztálya, ISIN kódja:  


A Jelzáloglevelek névre szóló értékpapírok, amelyek dematerializált értékpapírként kerülnek 


előállításra. A Jelzáloglevelek ISIN kódja: HU0000…… 


3.1.2. Értékpapír pénzneme, címlete, névértéke, kibocsátott értékpapírok száma, értékpapírok 


futamideje:  


 


Értékpapír pénzneme:    HUF  


Értékpapír címlete:      10.000, azaz tízezer forint.  


Értékpapír össznévértéke:    Nem alkalmazandó 


Kibocsátott értékpapírok száma:   Nem alkalmazandó 


Értékpapírok futamideje: 


 


2021.12.15-2029.05.23. 


 


 


3.1.3.   Az értékpapírhoz fűződő jogok:  


 


A Jelzáloglevelek a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt, a Jht. 14. § szerinti 


fedezettel biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Jelzáloglevél-tulajdonos esedékességkor 


jogosult a Jelzáloglevél alapján a Kibocsátó által fizetett tőkére, illetve kamatra, továbbá 


egyébként joga van a tulajdonában lévő Jelzálogleveleket értékesíteni, átruházni. A 


Jelzálogleveleken alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. 


3.1.4.  Az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye a kibocsátó tőkestruktúrájában 


fizetésképtelenség esetén:  


A Jelzáloglevelekből származó kötelezettségek a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem 


biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel szemben a Kibocsátó felszámolása vagy az ellene 


indított végrehajtási eljárás során a Jht. 20-21. §-ai alapján elsőbbséget élveznek az alábbiak 


szerint: Jelzálog-hitelintézet elleni felszámolási eljárás során a hitelintézetek felszámolására 


vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Jht 20. § (5) bekezdése szerinti 


költségek kiegyenlítését követően a Fedezet nyilvántartásba bejegyzett Rendes és Pótfedezet, 


valamint a jelzálog-hitelintézet vagyonának, elsősorban likvid eszközeinek az a része, amely a 


Jelzáloglevelek alapján keletkező követelések fedezettel nem biztosított hányadával egyenlő, 


kizárólag a Jelzáloglevél-tulajdonosokkal – valamint a fedezetbe vont származtatott ügyletekből 


fennálló követelések tekintetében ezen ügyletek szerződött partnereivel – szemben fennálló 


kötelezettség kielégítésére használható fel. Jelzálog-hitelintézet elleni végrehajtási eljárás során a 


bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 


jelzálog-hitelintézet Fedezet nyilvántartásába bejegyzett Rendes és Pótfedezetet képező 


vagyonára, valamint a jelzálog-hitelintézet azon vagyonrészére, elsősorban likvid eszközeinek 


azon részére, amely a Jelzáloglevelek alapján keletkező követelések fedezettel nem biztosított 


hányadával egyenlő, a követeléseik erejéig kizárólag a Jelzáloglevél-tulajdonosok, valamint a 


fedezetbe vont származtatott ügyletekből fennálló követelések tekintetében ezen ügyletek 


szerződött partnerei vezethetnek végrehajtást. A Jelzáloglevelek, az azokból eredő szerződésen 
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kívüli kötelmi viszonyok, valamint azok értelmezése tekintetében a mindenkor hatályos magyar jog 


alkalmazandó.  


A 2014. évi XXXVII. törvény 58. § (1) bek. (c) pontja alapján egy, a Kibocsátó szanálása esetén 


alkalmazható hitelezői feltőkésítési intézkedés hatálya nem terjedhet ki a Jelzáloglevelekre.  


3.1.5. Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó bármilyen korlátozás:  


Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások nincsenek. A Jelzáloglevelek 


átruházása az eladó Értékpapírszámlájának megterhelésével és a Jelzálogleveleknek a vevő 


Értékpapírszámláján történő egyidejű jóváírásával történik meg. A Jelzáloglevelek átruházása 


esetén a Számlavezetők összevont Értékpapírszámlái közötti átvezetésre vonatkozóan a Központi 


Értékpapírszámla Vezetője mindenkori szabályzatai a Jelzáloglevelekhez kapcsolódó jogok 


átszállása tekintetében korlátozásokat és zárt időszakokat tartalmazhatnak, amelyek a 


Jelzáloglevél-tulajdonosokra kötelezőek.  


3.2. Hol kereskednek az értékpapírokkal?  


A Jelzálogleveleknek a BÉT-re, mint szabályozott piacra történő bevezetése és az ezen 


Jelzáloglevelekkel kapcsolatos kereskedés megkezdése iránt kérelem kerül majd benyújtásra.  


3.3. Kötődik-e valamilyen garancia az értékpapírokhoz?   


Nem kötődik garancia az értékpapírokhoz. 


3.4. Melyek az értékpapírra vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok? 


A Jelzáloglevelekbe való befektetésekre az Országos Betétbiztosítási Alap betétbiztosítása (vagy más 


hasonló jellegű garancia, így a Befektetővédelmi Alap által biztosított védelem) nem terjed ki. A 


jelzáloglevelekhez kapcsolódó legfontosabb kockázati tényezők az alábbiak: 2.1. Az egyes 


Jelzáloglevél-típusokhoz kapcsolódó speciális kockázatok: (i) fix kamatozású jelzáloglevelek kockázata; 


(ii) változó kamatozású jelzáloglevelek kockázata; (iii) diszkont jelzáloglevelek kockázata; (iv) indexált 


kamatozású jelzáloglevelek kockázata; (v) a Kibocsátó visszaváltási opciójának kockázata; (vi) 


devizaárfolyam kockázat; 2.2 A jelzáloglevelekkel kapcsolatos általános kockázatok: (i) piaci 


hozamkockázat; (ii) a hitelminősítés romlásának kockázata; (iii) másodpiaci kereskedés likviditásának 


kockázata; (iv) peres és más, hatósági eljárásokból eredő kockázatok; 2.3. Forgalomba hozatali 


eljárásokkal kapcsolatos kockázatok: (i) aukciós eljárás kockázata; (ii) jegyzési eljárás kockázata 


továbbá az a tény, hogy a Jelzáloglevelek nem minden befektető számára bizonyulhatnak megfelelő 


befektetésnek.   


4. RÉSZ – AJÁNLATTÉTEL/ TŐZSDEI BEVEZETÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  


4.1. Mely feltételek és ütemezés alapján fektethetek be ebbe az értékpapírba?  


Az ajánlattételi időszak: 2021.december 13. nap 10 órától 11 óráig tart. Aukciós ellenajánlatot kizárólag 


az aukciós ajánlat tárgyát képező értékpapír szekciójában kereskedési joggal rendelkező tőzsdetag 


Forgalmazó közvetítésével lehet tenni a benyújtott aukciós ajánlati íven, vagy az adott Forgalmazó 


szabályzatának megfelelő, meghatározott megbízás-adási módokon. A Kibocsátó kezdeményezi a 


Jelzálogleveleknek a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára történő bevezetését. Az ajánlattétel 


becsült összköltsége (beleértve a kibocsátó által a befektetőnek felszámított költségeket): a forgalomba 


hozatal összes költségeit az Erste Jelzálogbank Zrt. viseli, melyek várhatóan nem haladják meg az 


össznévérték 1%-át a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt. 


4.2. Miért készült ez az Alaptájékoztató?  
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Az Alaptájékoztató több, a Tpt. 27. § (5) bekezdése, a Tájékoztató Rendelet 8. cikke alapján elkészített 


alaptájékoztatót foglal magában, amelyek alapján a Program keretében a Kibocsátó a szabályozott 


piacra bevezetésre kerülő, valamint a szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Jelzáloglevelek 


nyilvános forgalomba hozatalára van lehetőség.  


4.2.1. Várható nettó bevételek és annak felhasználása:   


A Jelzáloglevelek értékesítéséből várhatóan befolyó bevételek összege: az aukción kialakult nettó 


árfolyam függvényében.  


A Kibocsátási Program célja, hogy a Kibocsátó hosszú futamidejű tőkepiaci forráshoz jusson a 


Jelzáloglevél-kibocsátáson keresztül. A Kibocsátási Program lehetőséget ad arra a Kibocsátónak, 


hogy az üzleti tevékenységből felmerülő forrásigényét rugalmasan, időről-időre Jelzáloglevél 


kibocsátásokon keresztül elégítse ki a tőkepiacról. A Program keretében megvalósuló egyes 


forgalomba hozatalok további üzleti célja, hogy a szerzett forrásokból a Kibocsátóval önálló 


zálogjog megvásárlásán és átruházásán illetve különvált zálogjog átruházásán alapuló 


együttműködési megállapodást kötött kereskedelmi partnerbankok által folyósított hitelek 


állományából minél nagyobb követelésállományt tudjon refinanszírozni. 


4.2.2. Az értékpapírokkal kapcsolatos jegyzési garanciavállalás: 


 Az ajánlattételre nem vonatkozik jegyzési garanciavállalási megállapodás. 


4.2.3. Ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó 


összeférhetetlenségi ok:  


Az ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó összeférhetetlenségi 


ok nem áll fenn. 
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1. Introduction 


1.1 Background 
 


Erste Mortgage Bank Ltd. (hereinafter “Erste Mortgage Bank” or “Mortgage Bank” or “Issuer”) 


is the mortgage bank subsidiary of Erste Bank Hungary (hereinafter “Erste Bank” or “Parent 


bank”. 


Erste Mortgage Bank was granted an establishment license by the National Bank of Hungary 


on 25 November 2015 and received its operational license on 30 June 2016. 


Since 1997 the founder of Erste Mortgage Bank, Erste Bank is a member of the Erste Group 


managed by Erste Group Bank AG. Erste Group Bank AG was founded as the first savings bank 


in Austria in 1819. Since 1997 the international Erste Group has become one of the largest 


financial service providers in East Europe. 


Registered seat, legal form of the Issuer and the law governing its operation and the country 


of its incorporation: 


Registered seat of the Issuer: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 
Legal form of the Issuer: closed company limited by shares  
Law governing the operation of the Issuer: Hungarian law  
The country where the Issuer is incorporated: Hungary  


The Issuer is entered into the registry of the Metropolitan Court of Budapest as Court of 


Registration under company registration no.: 01-10-048682. 


Erste Mortgage Bank is a subsidiary in 100% ownership of Erste Bank. The financing model of 


the Issuer is exclusively focused on refinancing, desiring to grant access to Erste Bank Hungary 


and other partner banks to long-term capital market resources by issuing mortgage bonds. 


Issuer’s functional concept is based on operational integration with the Parent bank. Its goal 


is to achieve maximum synergies within the Erste Bank, meaning optimal use of know-how. 


Erste Bank declared contractual financial support for Erste Mortgage Bank to keep its liquidity 


and capital adequacy ratios above regulatory limits, but does not guarantee to cover its 


obligations. Erste Mortgage Bank’s main purpose in issuing covered bonds is to secure long-


term financing by issuing covered bonds at a lower cost. The use of covered bonds to refinance 


mortgage lending also increases the Parent bank’s financial safety by ensuring the appropriate 


maturity structure of assets and liabilities. Erste Mortgage Bank is the fourth largest issuer of 


HUF denominated covered bonds in Hungary according to market share of 30.06.2021. 


Erste Mortgage Bank is committed to sustainable development as it responds to the diverse 


needs of its market, the society and the natural environment. 


Erste Mortgage Bank strategy is to issue covered bonds to refinance the mortgage loans 


granted to individual customers, providing a diversification in funding sources and a 


prolongation in the maturity profile of the liabilities side of the balance sheet. 
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Erste Mortgage Bank’s key task is the issuance of covered bonds, which constitute the source 


of long-term refinancing of loans granted by the Parent bank and other partner banks that are 


secured by property. Erste Mortgage Bank’s mission is to provide: 


 for partner banks: refinancing loan products for financing of property 


 for investors: long-term covered bonds with a high level of safety 


 


1.2 Rationale 
 


Erste Bank Hungary (EBH) as the parent bank of Erste Mortgage Bank is committed to making 


banking more sustainable as a better bank contributing to a better world and to making 


sustainability an integral part of its business activities. 


EBH is dedicated to decrease its carbon footprint therefore it is working on a de-carbonization 


plan to achieve carbon neutral operation. We are facing several challenges due to climate 


change what EBH is trying to minimalize by integrating environmental risk measurement into 


its risk framework. As sustainability is becoming more and more important the demand for 


green products is increasing. As a response to this, EBH is widening its green loan offer like 


dedicated green mortgage loans for energy efficient houses and apartments. Meanwhile the 


need to finance the green transformation of the economy creating new business opportunities 


for EBH. 


Erste Group intends to contribute to the development of the Green Bond market as it is an 


important tool for channeling more investments towards climate change mitigation. Erste 


Mortgage Bank, as Erste Group member, believes that Green Bonds offer transparency and 


traceability to investors who wish to allocate funds to green assets. By issuing green covered 


bonds, Erste Mortgage Bank hopes to broaden its investor base by attracting investors that 


seek to focus their investments towards environmentally friendly housing buildings. In 


addition, green covered bonds create the perfect opportunity to connect sustainable parts of 


the business with dedicated investor demand, the green objectives of the bond is in full 


alignment with group sustainable policy, with expected Erste ESG strategy and follows closely 


the UN SDG-s / EU environmental objectives. Moreover, by issuing green covered bonds 


focused on energy efficiency, the Mortgage Bank, its clients and investors contribute to 


Hungary’s housing loan’s energy saving targets. 


Erste Mortgage Bank has developed this Green Mortgage Bond Framework in accordance with 


the Climate Bond Standard, in alignment with market best practice in terms of transparency, 


impact reporting and commitments, and this framework follows the Climate Bonds Standard.  


The CBI Standard determine the green certification of the financed properties essentially on 


the basis of their energy efficiency. 
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2. Erste Mortgage Bank Green Bond Summary 


 


Erste Mortgage Bank has created this Green Mortgage Bond Framework in accordance with 


Climate Bond Standard V 3.01, issued by the Climate Bonds Initiative, to be able to issue green 


covered bonds to refinance mortgages for energy efficient residential properties with lower 


energy needs and consumption. 


The Climate Bond Standard are voluntary guidelines that recommend transparency and 


disclosure and promote integrity in the development of the Green Bond market by clarifying 


the approach for issuance of a Green Bond. In alignment with the latest Climate Bond  


Standard,  Erste Mortgage Bank Green Mortgage Bond Framework is presented through the 


following key pillars: 


 Use of Proceeds 


 Process for Project Evaluation and Selection 


 Management of Proceeds 


 Reporting 


 External review 


For each Green Bond issued, (i) Use of Proceeds (ii) Project Evaluation and Selection (iii) 


Management of Proceeds, (iv)Reporting, and (v) External review will be adopted subject to 


and in accordance with this Green Mortgage Bond Framework as amended from time to time. 


Any major amendments shall be a subject to an updated, independent third party assurance 


report. 


This framework will apply to any Green Mortgage Bond issued by Erste Mortgage Bank after 


its publication. 


The Green Mortgage Bond Framework will be reviewed upon any change in the requirements 


applicable to green mortgage bonds or in the legislative environment. If the Mortgage Bank 


modifies its Green Mortgage Bond Framework as a result of a review, this will not affect its 


commitment regarding already issued green mortgage bonds. Any tightening or easing of the 


conditions will only apply to securities issued after the publication of the new version of the 


Green Mortgage Bond Framework. 


    


3. Use of Proceeds 


 


Erste Mortgage Bank Ltd. intends to allocate the net proceeds of the green mortgage bonds 


to a loan portfolio of new and existing mortgages for energy efficient residential buildings in 


                                                           
1 https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3 
 



https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3
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Hungary (Residential Green Buildings). The eligible loans are to be funded by an allocation of 


the Green Mortgage Bond proceeds. 


When mortgage bonds are backed by the commitment of future green mortgage loans, Erste 


Mortgage Bank aims at filling up the coverage up to 24 months after the issuance of green 


mortgage bonds.  


After the achievement of the necessary green loan coverage, a continuous 


overcollateralization will be kept until the maturity of mortgage bonds in order to have 


sufficient buffer against any scheduled or unscheduled amortization of the green cover assets.    


Any financing not classified within this Green Covered Bond framework will not be refinanced 


with the issue proceeds from a green covered bond. 


Erste Mortgage Bank determines that the nominated assets shall not be nominated to other 


Certified Climate Bonds, Certified Climate Loans, Certified Debt Instruments, green bonds, 


green loans or other labelled instruments. 


 


3.1 Criteria based on primary energy consumption 


 


Erste Mortgage Bank has relied on the support of external consultant as of CBI’s Low carbon 


buildings criteria under the Climate Bond Standard to define the associated eligibility criteria 


and also took into account the EU Taxonomy requirements, relevant to Hungary.    


The definition of eligible green residential buildings focuses on new or existing residential 


buildings representing the top 15% of low -carbon buildings in Hungary, where specific 


primary energy consumption published on an Energy Performance Certificate dated after 


January 1st 2016, meets or is below the Threshold defined by the midpoint between the 


beginning and end of the term of the mortgage bond on the reference trajectory.  


In addition, in line with EU Taxonomy requirements, buildings built after January 1st 2022 need 


also to have at least 10 % lower primary energy consumption than the nearly zero energy 


building standard (NZEB) threshold.   


The trajectories used to establish the hurdle rate for residential dwellings in Hungary is 


shown in the diagram below.  







 
 


7 
 


 


It can be seen that the hurdle rate starts at the 2020 baseline of primary energy consumption 


and falls over time. The rate of fall is determined to achieve net zero emissions in 2050. The 


hurdle rate is established from a trajectory defined by the 2020 baseline of primary energy 


consumption ≤ 118 kWh/ m² /annum and a 2050 target of 0 kWh/ m² /annum. 


As an example of midpoint calculation, if Erste JZB plans to issue an 8-year green mortgage 


bond in the fourth quarter of 2021, then the bond will have an arithmetic average of 2021 and 


2029, ie 2025. Currently, the expected specific primary energy consumption for this year, ie 


2025 , (PE) ≤ 98 kWh / m² / year. Thus, only mortgage loans with real estate collateral with a 


primary energy consumption of 98 kWh / m² / year or less can be collateral for green mortgage 


bonds. If the building related to the mortgage loan was built after January 1st 2022, it needs 


also to have at least 10 % lower primary energy consumption than the NZEB threshold in 


Hungary, ie. 90 kWh/ m² /year or less.  


These eligibility criteria for Hungary are subject to periodic review and may be amended from 


time to time by the Climate Bonds Standard. 


For the avoidance of doubt, any future changes to the eligibility criteria will not apply to Green 


Mortgage Bonds issued before the date of the change. 


 


4. Process for Project Evaluation and Selection 


 


A dedicated Green Mortgage Bond Committee has been established to create this Green 


Mortgage Bond Framework, manage any future updates to the Framework, including 


expansions to the list of Eligible Categories, and oversees its implementation. The committee 


members of Mortgage Bank are: CEO, CRO, Head of Treasury and Capital Markets department, 


Head of Property Valuation department, Head of Refinancing and Cover Pool Register 


department. In addition, the senior legal expert of Mortgage Bank and the Head of Mortgage 
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Loan Products of EBH are invited permanently to the meetings. The Green Mortgage Bond 


Committee meets on regular basis (at least annually). 


The major task of the committee to oversee the entire Green Mortgage Bond process, 


including the evaluation and selection of eligible loans. The committee discusses the verifier’s 


reports and recommendations in relation to the Green Mortgage Bond Program. It approves 


the Green Mortgage Bond Framework and all its future amendments and reports directly to 


the Management Board of Erste Mortgage Bank. Green Mortgage Bond Committee is acting 


according to the Organizational and Operational Regulations of Erste Mortgage Bank. 


After mortgage loan disbursement by a partner bank, the partner bank offers individual 


mortgage loans for refinancing to Erste Mortgage Bank. Erste Mortgage Bank and its Coverage 


Supervisor approve the mortgage loans to be eligible to the cover pool register. The eligibility 


criteria of mortgage loans in general are determined in Act no. XXX of 1997 on Mortgage Banks 


and Mortgage Bonds as well as in individual refinancing agreement of each partner bank. The 


conditions set in the refinancing agreement may determine stricter rules than the 


expectations of the Act no. XXX of 1997 on Mortgage Banks and Mortgage Bonds. Erste 


Mortgage Bank is responsible for identification and record keeping of new and existing 


mortgages that meet the eligibility criteria. As Erste Mortgage Bank only focusing on 


refinancing activity with exclusive scope on residential mortgage loans, the cover pool register 


does not include any corporate loans.  


Both in case of future green loans which will be originated after Erste Mortgage Bank’s 


issuance and in case of green loans which are existing at the time of Erste Mortgage Bank’s 


issuance the Refinancing and Cover Pool Register department will individually validate the 


mortgage loans offered for refinancing according to the manual and eligibility criteria based 


on the adopted methodology by the Green Mortgage Bond Committee. A mortgage register 


of eligible green loans will be kept by Erste Mortgage Bank available daily for green covered 


bond funding with clear assignment of green cover assets to their relevant mortgage bond.  


 


5. Management of Proceeds 


 


The proceeds from the issuance of Green Mortgage Bonds will be allocated within 24 months 


to a portfolio of loans that meet the use of proceeds eligibility criteria and in accordance with 


the evaluation and selection process presented above, the Eligible Green Loan Portfolio. 


Erste Mortgage Bank intends to designate sufficient eligible loans in the Eligible Green Loan 


Portfolio to ensure an overcollateralization of the outstanding balance of Eligible Green Loans 


in terms of the total outstanding balance of all Green Mortgage Bonds. For each Green 


Mortgage Bond issuance, where necessary, additional Eligible Green Loans will be added to 


this Eligible Green Loan Portfolio to ensure the sufficient and timely allocation of the 


incremental net proceeds. 
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If a loan is repaid or otherwise ceases to fulfil the eligibility criteria during the life of the Green 
Mortgage Bonds, Erste Mortgage Bank will remove the loan from the Eligible Green Loan 
Portfolio and replace it as soon as reasonably practicable. Erste Mortgage Bank refinancing 
model is based on a daily matching of refinancing cash-flows, i.e. future principal cash-flows 
of mortgage loans should match with the cash-flows of the refinancing loans at any time. In 
order to maintain exact matching, any changes regarding the mortgage loan cash-flow should 
be reported by the partner banks to Erste Mortgage Bank, so that the respective refinancing 
loan can be fully and immediately adjusted.  


Whenever the Green Mortgage Bond is issued before the green cover assets are accumulated, 
Erste Mortgage Bank will have an unallocated fund. Erste Mortgage Bank will hold and/or 
invest any unallocated Green Mortgage Bond net proceeds, at its own discretion, in its liquidity 
portfolio into Hungarian government securities and any other money market instruments 
defined in the relevant international and Hungarian standards and regulations and it could 
also top up into a special credit line set up with Erste Bank to finance exclusively green 
refinancing activity. Erste Mortgage Bank commits that the unallocated proceeds will not be 
used to finance any other activities including refinancing non-green mortgage loans. 


The Erste Mortgage Bank will provide information on the unallocated proceeds and their 


investment forms on a regular basis in relation to each series of Mortgage bonds. 


 


6. Reporting 


 


The Climate Bond Standard require Green Bond issuers to provide information on the 


allocation of proceeds. In addition to information related to the green residential buildings to 


which Green Bond proceeds have been allocated, the Climate Bond Standard recommend 


communicating on the expected impact of the projects. 


Erste Mortgage Bank commitment that the unallocated proceeds will not be used to finance 


any other activities including refinancing non-green mortgage loans and will align the 


reporting with the portfolio approach described below. The reporting is based on the 


outstanding Eligible Green Loan Portfolio and the numbers will be aggregated for all Green 


Covered Bonds outstanding. 


Erste Mortgage Bank intends to report to investors within one year from the date of a Green 


Covered Bond transaction and annually thereafter, until the covered bonds have been fully 


repaid. 


 


6.1 Allocation Reporting 


 


Allocation reporting will be available to investors within one year and annually thereafter, 


until the bonds have been fully repaid. The report will provide, on a portfolio basis, reporting 


on indicators such as: 
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 the total amount of outstanding proceeds allocated to eligible loans 


 the number of eligible loans and distribution of loans according to loan purposes 


 the balance of unallocated proceeds and the form of its holdings. 


 


6.2 Impact Reporting 


 


Erste Mortgage Bank commits on a best effort basis to report annually and on a timely basis 


and until the bonds have been fully repaid, on climate benefits associated to the Green 


buildings of eligible loans on: 


 Estimated annual primary energy savings in MWh 


 Estimated annual GHG (Green House Gas) emissions avoided in tons of CO2 equivalent 


Both allocation report and impact report will be made available on Erste Mortgage Bank 


website. 


To offer maximum transparency to investors Erste Mortgage Bank will also strive to deliver 


such impact estimates in an investor presentation alongside with the issuance of each Green 


Mortgage Bond. 


 


7. External review 


 


Erste Mortgage Bank decided to obtain accreditation of the CBI certificate for the envisaged 


green covered bond with Erste Mortgage Bank Green Mortgage Bond Framework complying 


with Climate Bond Initiative’s standard for residential buildings. 


KPMG, an approved CBI verifier, has been appointed to confirm the framework’s conformance 


with CBI’s standard and certification methodology.  


7.1 Independent third party assurance report  


 


KPMG has provided an independent limited third party assurance report related to the green 


bond and made a pre-issuance verification letter on the use of proceeds. 


The Climate Bond Initiative Pre-Issuance certificate for Erste Mortgage Bank green mortgage 


bond has been issued and it is published on Erste Mortgage Bank website. 
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7.2 Verification post issuance 


 


Erste Mortgage Bank requested on an annual basis, starting one year after issuance and until 


full allocation, a limited assurance report of the allocation of the covered bond proceeds to 


eligible assets, provided by KPMG (or any subsequent external verifier). KPMG (or any 


subsequent external verifier) will issue annual verification starting from one year after post 


issuance verification until maturity of green mortgage bond. 


 


8. Disclaimer 


 


This document has been prepared by Erste Mortgage Bank and was drafted for the sole 


purpose of presenting its Green Mortgage Bond Framework. This document is being delivered 


for general information purposes only and no reliance should be placed on the completeness 


of the information contained herein.  


This document may contain statements about future events and expectations that are forward 


looking statements. None of the future projections, expectations, estimates or prospects in 


this document should be taken as forecasts or promises nor should they be taken as implying 


any indication, assurance or guarantee that the assumptions on which such future projections, 


expectations, estimates or prospects have been prepared are correct or exhaustive or, in the 


case of the assumptions, fully stated in the document.  


This document is not intended to be and should not be construed as providing legal or financial 


advice. It does not constitute an offer or invitation to sell or any solicitation of any offer to 


subscribe for or purchase or a recommendation regarding any securities, nothing contained 


herein shall form the basis of any contract or commitment. 


The addressee is solely liable for any use of the information contained herein and Erste 


Mortgage Bank Ltd. shall not be held responsible for any damages, direct, indirect or 


otherwise, arising from the use of this document by any person who might come into its 


possession. 
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1. Az Erste Bank elkötelezettsége a fenntartható fejlődés, illetve a zöld értékek mellett 


Az Erste Bank Hungary (EBH) egyik fontos alapértéke a természeti környezetünk tisztelete és megóvása. Ezen 


alapérték egyik vezérelve a „közös jövőnk” központi üzenete, amely szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 


amely kielégíti a jelen szükségleteit annak veszélyeztetése nélkül, hogy a jövő nemzedékek is kielégíthessék a 


saját szükségleteiket.  


Mindemellett az EBH Csoport elkötelezett a fenntartható banki működés mellett és ennek érdekében a 


fenntarthatóságot üzleti tevékenysége integráns részének tekinti. A bankcsoport célja, hogy egyrészről csökkentse 


saját működésének ökológiai lábnyomát és ezért azon dolgozik, hogy hosszútávon elérhetővé váljon a karbon-


semleges működés. Másrészt, a bankcsoport arra törekszik, hogy minél nagyobb szerepet vállaljon a környezeti 


fenntarthatósághoz kapcsolódó hitelcélok finanszírozásában, ezen cél vonatkozásában kiemelt szereppel bír a 


hazai ingatlanállomány energiahatékonyságát javító zöld jelzáloghitelezés. 


 


2.A Magyar Nemzeti Bank szerepvállalása a zöld jelzáloglevelek tekintetében 


A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, 2020 novemberében úgy döntött, hogy az MNB 


továbbfejleszti jelzáloglevél-vásárlási programját és a jövőben zöld minősítéssel rendelkező jelzálogleveleket fog 


vásárolni. A zöld jelzáloglevelek piacának támogatása szervesen illeszkedik az MNB Zöld Programjában 


megfogalmazott célokhoz, elősegíti a hazai zöld pénzügyi szegmens fejlődését, hozzájárulva a hosszú távú 


fenntarthatósághoz, a klímaváltozás elleni védekezéshez és a tudatos befektetések bázisának szélesítéséhez, ezzel 


párhuzamosan a korábban elkezdett másodpiaci hagyományos jelzáloglevél vásárlások lezárásra kerültek.   


Az MNB 2021. augusztus 2-án hirdette meg a zöld jelzáloglevél vásárlási program részletes feltételeit. A program 


keretében az MNB – meghatározott feltételek teljesítése esetén – a kibocsátásra felajánlott zöld jelzáloglevél 


maximum 40 %-át kedvező árazás mellett megvásárolja, míg a másodpiacon is további jelzálogleveleket vásárol, 


azzal, hogy egy sorozatból nem szándékozik 50%-ot meghaladó piaci részesedést vásárolni.  


Az első zöld jelzáloglevél kibocsátásokra és az MNB általi elsődleges aukciós és másodpiaci (részbeni) 


vásárlásokra már sor került 2021. augusztus és október között. Mindemellett 2022-ben további zöld jelzáloglevél 


kibocsátások és adagolt kibocsátások (rábocsátások) várhatóak. 


 


3. Az Erste Jelzálogbank zöld jelzáloglevél keretprogramjával (Green Mortgage Bond Framework) 


kapcsolatos alapvetések 


A zöld jelzáloghitelezés versenyképességének növeléséhez fontos eszköz az Erste Jelzálogbank (Erste JZB) által 


felállítani tervezett zöld jelzáloglevél keretprogram. Zöld jelzáloglevelek kibocsátásával lehetőség nyílik a 


befektetői bázis további bővítésére és ezen keresztül kedvezőbb felárak kialakítására. 







A zöld jelzáloglevél program – összhangban az MNB jelzáloglevél vásárlási programjának feltételrendszerével – 


a nemzetközileg széles körben elfogadott, Climate Bond Initiative (CBI) által kialakított Climate Bond Standard1 


elvárásoknak kíván megfelelni, amelynek tanúsítására harmadik, független félként a KPMG Tanácsadó Kft 


(KPMG Tanácsadó Kft. (H-1134 Budapest, Váci út 31.) (KPMG) került kiválasztásra. Ennek keretében az első 


kibocsátást megelőzően a KPMG megvizsgálja a kialakított folyamatok elvárt sztenderdeknek való megfelelését, 


a kibocsátást és az allokációt követően pedig értékeli a vállalt folyamat és tényleges gyakorlat egyezőségét. Ezzel 


párhuzamosan, a zöld jelzáloglevél lejáratáig, évente nyomon követi és értékeli a keretrendszer és a gyakorlat 


esetleges változásait.  


A KPMG megfelelési riportja alapján várható a CBI igazolásának megszerzése és publikálása. 


A CBI által felállított sztenderdek az ingatlanok fajlagos energiafelhasználása alapján határozzák meg az 


ingatlanhoz kapcsolódó jelzáloghitelek zöld minősítését, figyelembe véve, hogy melyik évben és milyen 


futamidőre lett kibocsátva a jelzáloglevél, amelyhez a zöld jelzáloghitel, mint fedezet felhasználásra kerül. Ennek 


megfelelően minél későbbi a kibocsátás és minél távolabbi a lejárat, annál szigorúbb a zöld minősítéshez 


kapcsolódó energiahatékonysági elvárás. Az EBH által folyósított új jelzáloghitelek esetén a minősítéshez 


szükséges adatok forrása az ügyféltől bekért energetikai tanúsítvány. A meglévő hitelek esetén a szükséges adatok 


a Lechner Ödön Tudásközponttól (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) szerezhetőek be legkönnyebben, ennek 


lehetséges módja még vizsgálat és kialakítás alatt van. 


Zöld jelzáloglevél kibocsátás kapcsolódhat a portfolióban már meglévő zöld fedezetekhez, de a kibocsátás meg is 


előzheti a zöld jelzáloghitel portfolió refinanszírozását. Ez utóbbi esetben ígérvény típusú kibocsátásról beszélünk. 


Ekkor külön elvárás, hogy a kibocsátásból befolyó összegből még átmenetileg se történjen zöldnek nem minősülő 


hitelek refinanszírozása. Az Erste JZB zöld jelzáloglevél programjában likvid magyar állampapír vásárlásra vagy 


a zöld hitelek refinanszírozására külön felállított hitelkeret betörlesztésére kívánja átmenetileg fordítani a zöld 


jelzáloglevélből befolyó forrásokat mindaddig, amíg nem történik meg a szükséges volumenű zöld hitelek 


refinanszírozása. 


Az Erste JZB zöld kibocsátásairól rendszeres riport formájában készül a befektetők számára információt 


szolgáltatni a már allokált és a még allokáció előtt álló forrásokról és azok formájáról, valamint a zöld 


refinanszírozáshoz kapcsolódó ingatlanállomány energetikai jellemzőiről és a hazai átlagos ingatlanállományhoz 


képest elért energia- és széndioxid kibocsátás megtakarításról.  


A zöld jelzáloglevél keretrendszer kialakításáért és tovább fejlesztéséért az Erste JZB szervezetén belül kialakított 


bizottság, az ún. Zöld Jelzáloglevél Bizottság (Bizottság) felel. A Bizottság (i) megtárgyalja a zöld jelzáloglevél 


program külső minősítője által készített riportokat és a programhoz készített ajánlásait, (ii) elfogadja a zöld 


jelzáloglevél keretrendszert és annak módosításait, (iii) jóváhagyja a zöld minősítési módszertant és az elfogadható 


fedezeti kört, valamint (iv) megtárgyalja a zöld jelzáloglevél programhoz tartozó éves jelentéseket. 


 


4. Az Erste JZB zöld jelzáloglevél keretprogramjának (Green Mortgage Bond Framework) főbb 


alkotórészei 
A zöld jelzáloglevél keretrendszer a CBI sztenderd ajánlásával összhangban az alábbi öt fő alkotórészt tartalmazza: 


 


a) Zöld kötvények és jelzáloglevelek kibocsátása útján bevont források felhasználása 


b) Zöld eszközök értékelési és kiválasztási folyamata és szempontrendszere 


c) Zöld kötvények és jelzáloglevelek kibocsátása útján bevont források kezelése és nyilvántartása 


d) Rendszeres jelentéstétel 


e) Külső felülvizsgálati eljárás 


 


a) Zöld kötvények és jelzáloglevelek kibocsátása útján bevont források felhasználása 


Az Erste JZB szándéka szerint a zöld kötvények és jelzáloglevelek kibocsátása révén bevont források 


olyan ún. zöld eszközök refinanszírozásához kerülnek felhasználásra, amelyek a felállított zöld 


keretrendszer szerinti kategóriáknak megfelelnek. Ezen kiemelt kategóriák közül elsősorban a zöld 


épületekre („green buildings”) vonatkozó célok elérésén keresztül szándékozik támogatni a környezeti 


célokat, azon belül is főként az éghajlatváltozás mérséklésével és ahhoz való alkalmazkodással 


kapcsolatos célkitűzéseket. A kiemelt célok kialakítása során figyelembe vételre került az európai 


uniós taxonómia (EU Taxonomy 2020/852) rendeletében szereplő szempont rendszer és az EU 


Bizottság által javaslat formájában megjelent zöldkötvény szabvány (EU GBS). 


Az Erste JZB a zöld jelzáloglevelekből származó nettó bevont forrásokat teljesen új és már meglévő, 


jelentős felújításon átesett, magyarországi energia hatékony lakóépületek (Residential Green 


Buildings) jelzáloghitel-portfóliójába kívánja fordítani. 


                                                      
1 A Climate Bond Standard aktuális elvárásai a következő hivatkozáson érhetők el: https://www.climatebonds.net/climate-


bonds-standard-v3 (Hivatkozás megadható az Alaptájékoztatóban) 



https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3

https://www.climatebonds.net/climate-bonds-standard-v3





A refinanszírozható hiteleket az Erste JZB elsősorban a zöld jelzáloglevélből származó bevételből 


kívánja finanszírozni. 


Ha ígérvény típusú kibocsátás esetén nem vagy nem teljes mértékben zöld fedezettel biztosított a 


jelzáloglevél, az Erste JZB célja a zöld fedezetek feltöltése a zöld jelzáloglevél kibocsátását követő 


24 hónapon belül, de lehetőség szerint minél hamarabb. 


A szükséges zöldhitel-fedezet elérése után a jelzáloglevelek lejáratáig folyamatos túlfedezettséget 


kíván a kibocsátó fenntartani annak érdekében, hogy elegendő puffer álljon rendelkezésre a 


zöldfedezeti eszközök esetleges ütemezett vagy nem tervezett amortizációjával szemben. 


A megfelelő zöld lakóépületek meghatározása a magyarországi alacsony szén-dioxid kibocsátású 


épületek felső 15%-át képviselő új vagy meglévő olyan lakóépületekre fókuszál, amelyek a 2016. 


január 1-je után kiadott energetikai tanúsítványon közzétett fajlagos primer energiafelhasználása a 


kötvény ún. küszöbértékének felel meg vagy e küszöbérték alatt van. A küszöbérték a jelzáloglevél 


futamidejének kezdete és a vége közötti felezőponthoz tartozó érték a referenciapályán. Ezen felül a 


2022. január 1-je után épült épületek energia fogyasztásának legalább 10%-kal kedvezőbbnek kell 


lennie a magyar piacon hatályos EU-s közel nulla energiaigényű épületek fajlagos primer energia 


felhasználásához képest. 


 


Példaként bemutatva, ha az Erste JZB 2021. negyedik negyedévében 8 éves futamidejű zöld 


jelzáloglevél kibocsátását tervezi, akkor ebben az esetben a kötvény futamidejének felezőpontja 2021 


és 2029 számtani átlaga, azaz 2025. Jelenleg az elvárt fajlagos primer energiafelhasználás ezen évre, 


azaz 2025-re vonatkozóan, (PE) ≤ 98 kWh/m²/év. Tehát csak olyan ingatlan fedezetekkel bíró 


jelzáloghitelek lehetnek a zöld jelzáloglevél fedezetei, melyeknek a primer energiafelhasználása 98 


kWh/m²/év, vagy ezen érték alatti. Ha a jelzáloghitelhez kapcsolódó épület 2022. január 1-je után épül 


fel, akkor ezen felül az éves fajlagos primer energiafelhasználásnak legalább 10%-al kevesebbnek kell 


lennie, mint az EU-s KNE követelményben előírtak, azaz 90 kWh/m²/év, vagy annál kevesebb. 


 


 


b)  Zöld eszközök értékelési és kiválasztási folyamata és szempontrendszere 


Az Erste JZB egy külön zöld jelzáloglevél Bizottságot hozott létre a zöld jelzáloglevél-keretrendszer 


felállítására, a keretrendszer jövőbeli frissítéseinek a kezelésére, (beleértve az elfogadható kategóriák 


listájának bővítését is), valamint ennek folyamatos felügyeletére.  


A Bizottság tagjai: a Vezérigazgató, a Kockázatkezelésért felelős ügyvezető, a Treasury és 


Tőkepiacok Szakterület vezetője, az Értékbecslési szakterület vezetője, a Fedezeti-nyilvántartás és 


Refinanszírozás Szakterület vezetője. 


Állandó meghívottként vesz részt az üléseken, az Erste JZB jogtanácsosa és a jelzáloghitel 


termékfejlesztés és a zöld jelzáloglevél kibocsátás szempontjainak összehangolása érdekében az EBH 


jelzáloghitel termékfejlesztésért felelős vezetője.  


A Bizottság ülésein a döntéshozó tagok és az állandó meghívottak mellett a megtárgyalt napirendi 


pontnak megfelelően az Erste JZB bármely alkalmazottja, az EBH alkalmazottja, megbízottja, 


szakértője is részt vehet véleményezőként. 


A Bizottság rendszeresen (legalább évente) ülésezik. 


A Bizottság legfontosabb feladata a zöld jelzáloglevél folyamat egészének a felügyelete, beleértve a 


refinanszírozható hitelek értékelését és kiválasztását. A Bizottság megvitatja a hitelesítőnek a zöld 


jelzáloglevél programmal kapcsolatos jelentéseit és ajánlásait és jóváhagyja a zöld jelzáloglevél 


keretrendszert és annak minden jövőbeni módosítását.  


A Bizottság közvetlenül az Erste JZB Igazgatóságának tartozik beszámolással. A Bizottság az Erste 


Jelzálogbank Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jár el. 


A partnerbanki jelzáloghitel-folyósítást követően a partnerbank egyedi jelzáloghitelt kínál 


refinanszírozásra az Erste JZB részére. Az Erste JZB és vagyonellenőre jóváhagyja a jelzáloghitelek 


fedezetbe vonását és nyilvántartásba vételét. A refinanszírozási szerződésben rögzített feltételek 


szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak, mint a törvény elvárásai. A jelzálogbankokról és a 


jelzáloglevelekről szóló 1997. évi XXX. törvény szerint az Erste JZB felelőssége a jogosultsági 


feltételeknek megfelelő új és meglévő jelzáloghitelek kezelése és nyilvántartása. 


Az Erste JZB kizárólag a lakossági jelzáloghitelek refinanszírozási tevékenységére fókuszál, a 


fedezeti állomány nyilvántartása nem tartalmaz vállalati hiteleket.  


Az Erste JZB zöld kötvény kibocsátását követően induló jövőbeni zöldhitelek, valamint az Erste JZB 


zöld jelzáloglevél kibocsátásakor meglévő zöld hitelek esetében a Fedezeti-nyilvántartás és 


Refinanszírozás Szakterület egyedileg érvényesíti (validálja) a refinanszírozásra felajánlott 


jelzáloghiteleket a Bizottság által elfogadott módszertan alapján.   







Az Erste JZB naponta vezeti a zöld hitelek nyilvántartását a zöld kötvények fedezetének biztosítására, 


a zöldfedezeti eszközök egyértelmű hozzárendelésével a megfelelő jelzáloglevélhez. 


 


c) Zöld kötvények és jelzáloglevelek kibocsátása útján bevont források kezelése és nyilvántartása 


Az Erste JZB a zöld jelzáloglevelek kibocsátásából befolyt összeget 24 hónapon belül az előírt bevétel 


felhasználási feltételeknek megfelelő hitelportfólióba, a zöld keretrendszerben bemutatott értékelési 


és kiválasztási folyamat szerint, az ún. Elfogadható Zöld Hitelportfólióba (Eligible Green Loan 


Portfolio) utalja. 


Az Erste JZB elegendő elfogadható hitelt kíván az Elfogadható Zöld Hitel Portfólióban rendelkezésre 


tartani abból a célból, hogy „túlfedezetet” (overcollateralization) biztosítson az Elfogadható Zöld 


Portfolióban fennálló egyenlege tekintetében, az összes zöld jelzáloglevél teljes fennálló egyenlegét 


is figyelembe véve.  Minden jelzáloglevél kibocsátás esetén – ahol szükséges – az Elfogadható Zöld 


Hitelportfolió további elfogadható zöld hitelekkel kerül kiegészítésre, annak a biztosítása érdekében, 


hogy a többlet nettó bevétel megfelelő és időszerű allokálására sor kerülhessen. 


Amennyiben a hitel a zöld jelzáloglevelek futamideje alatt visszafizetésre kerül, vagy valamely más 


okból már nem teljesíti az alkalmassági feltételeket, az Erste JZB a hitelt kivonja az Elfogadható Zöld 


Hitelportfólióból (és amint lehetséges, pótolja). Az Erste JZB refinanszírozási modellje a 


refinanszírozási cash-flow-k napi párosításán (tükörnyilvántartás) alapul, azaz a jelzáloghitelek 


jövőbeni tőkeösszegének minden esetben meg kell egyeznie a refinanszírozási hitelek cash-flowjával. 


A pontos egyezés megőrzése érdekében a jelzáloghitel-pénzforgalomban bekövetkezett változásokat 


a partnerbankoknak jelenteniük kell az Erste JZB felé annak érdekében, hogy az adott refinanszírozási 


hitelt teljes körűen és azonnal korrigálni lehessen. 


Ha a zöld jelzáloglevél kibocsátására a zöldfedezeti eszközök hitel portfólióba vonása előtt kerül sor, 


az Erste JZB-nek kezdetben, közvetlenül a zöld jelzáloglevél kibocsátását követően ún. fel nem 


használt forrása („unused proceeds”) keletkezik. 


Az Erste JZB a likviditási portfóliójában fel nem használt zöld jelzáloglevél nettó bevételt – saját 


belátása és mérlegelése – szerint (a hatályos Erste csoport és magyar egyedi likviditási szabályok 


betartása mellett), magyar állampapírokba és egyéb, a vonatkozó nemzetközi, illetve magyar 


szabályozásban meghatározott pénzpiaci eszközökbe tartja és fekteti be, valamint feltölti az EBH-val 


létrehozott speciális hitelkeretet (amely kizárólag zöld refinanszírozási tevékenységet finanszírozhat). 


Az Erste JZB vállalja, hogy a fel nem használt bevételt nem fordítja semmilyen egyéb – a 


keretrendszertől eltérő idegen – tevékenység finanszírozására, ideértve a nem zöld jelzáloghitelek 


refinanszírozását. 


 


d) Rendszeres jelentéstétel 


 


A CBI sztenderd alapelvei megkövetelik a zöld kötvény kibocsátóktól, hogy rendszeres és 


részletes tájékoztatást adjanak a bevételek felosztásáról. E tekintetben a zöld kötvény 


kibocsátásokból származó bevétel allokálásával kapcsolatos zöld lakóingatlanokra 


vonatkozó információk közzététele szükséges, valamint ajánlott az egyes projektek várható 


hatásainak közzététele is. 


Az Erste JZB kötelezettséget vállal arra, hogy a fel nem használt bevételt nem használja fel 


semmilyen egyéb tevékenység finanszírozására, beleértve a nem zöld jelzáloghitelek 


refinanszírozását, illetve a jelentéstételt az alábbiakban ismertetett portfólió alapú 


szemlélethez igazítja. A jelentéstétel a fennálló Elfogadható Zöld Hitel Portfólión alapszik, 


és az adatok az összes forgalomban lévő zöld fedezett kötvényre vonatkozóan kerülnek 


összesítésre. 


Az Erste JZB a zöld kötvény tranzakció időpontjától számított egy éven belül, majd ezt 


követően évente (egészen a zöld fedezett kötvények teljes visszafizetéséig) tervez 


beszámolni a befektetők irányába, a CBI sztenderdeknek megfelelő formában. 


A jelentés ún. portfólió alapú tájékoztatást nyújt az olyan mutatókról, mint például: 


 a refinanszírozott zöld hitelek még fennálló állománya  


 a refinanszírozott hitelek száma és a hitelek hitelcél szerinti megoszlása; illetve 


 a zöld jelzáloglevél forrás még fel nem használt egyenlege és ezek befektetési 


formája. 







Az Erste JZB nyilvánosan elérhetővé fogja tenni minden évben a zöld eszközök 


finanszírozásából várható kedvező környezeti hatásokat bemutató jelentését (Impact 


Report).  


 


e)  Külső felülvizsgálati eljárás 


Az Erste JZB a KPMG-t, egy elismert („approved verifier”) CBI hitelesítő szervezetet bízott meg 


annak a megerősítésére, hogy az általa kialakított zöld keretrendszer mindenben megfelel a CBI 


szabványának és a tanúsítási módszertanának. 


A KPMG e megbízás keretében a zöld kötvényhez kapcsolódóan független, harmadik féltől származó 


megbízhatósági jelentést készít és a bevétel felhasználásáról a kibocsátás előtti ellenőrző minősítést 


(„independent third party assurance report”) állít ki. 


A CBI által kiadott hiteles tanúsítvány kiadására a KPMG minősítés elkészítését követően, de még az 


Erste JZB zöld jelzáloglevelének a kibocsátása előtt kerül sor. A CBI tanúsítvány az Erste JZB 


honlapján kerül majd nyilvánosan közzétételre.  


Az Erste JZB évente, a kibocsátást követő első évtől kezdődően a teljes allokációig megbízást ad a 


KPMG mint hitelesítő szervezet (vagy más, hitelesítésre jogosult szervezet) részére a kibocsátást 


követő megfelelőségi vizsgálat lefolytatására. 


 


 


 


 


 


5. CBI Felelősség kizárása: 


 


 


A Kötvények Climate Bonds Initiative általi Climate Bondként való tanúsítása kizárólag a Climate Bond 


Standarden alapul, és nem szándékozik semmilyen más témában kijelentést tenni vagy biztosítékot adni a 


Kötvényről vagy bármely Projektről, ideértve, de nem kizárólagosan a kapcsolódó tájékoztatót és tranzakciós 


dokumentumokat, illetve a Kibocsátót vagy a Kibocsátó menedzsmentjét is.   


 


A Kötvények Climate Bondként való tanúsítását a Climate Bonds Initiative kizárólag Kibocsátó igazgatóságának 


nyújtotta, és nem jelent senki részére sem ajánlást a Kötvények megvásárlására, annak tartására vagy eladására, 


valamint az ilyen tanúsítás nem vonatkozik a Kötvény piaci árára vagy egy adott befektető számára való 


alkalmasságára. A tanúsítás továbbá nem foglalkozik a Kibocsátónak vagy bármely harmadik félnek 


bármely  Projektben való részvételére vonatkozó döntés megalapozottságára, illetve nem fejez ki véleményt, és 


nem tekintendő a Kibocsátó vagy egy Projekt bármely szempontjával kapcsolatos véleménynek (különösen 


beleértve a pénzügyi életképességet), kivéve egyedül a Climate Bonds Standardnek való megfelelést. 


 


A tanúsítvány kiadása vagy monitorozása során a Climate Bonds Initiative azt feltételezi és arra támaszkodik, 


hogy a számára szolgáltatott vagy más módon rendelkezésre bocsátott információk minden lényeges 


vonatkozásban pontosak és teljeskörűek. A Climate Bonds Initiative nem felelős és nem vállal felelősséget 


egyetlen féllel szemben sem az ilyen jellegű információk független ellenőrzéséért (amelyet nem is végzett), vagy 


a Projektek, illetve Kibocsátó független értékeléséért (amelyet nem is végzett). Ezen túlmenően, a Climate Bonds 


Initiative nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget arra, hogy fizikai ellenőrzést végezzen egyetlen 


Projekt esetében sem (amelyet nem is folytatott le). A tanúsítvány csak a Kötvényekkel kapcsolatban használható 


és a Climate Bonds Initiative előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használható fel. 


 


Az tanúsítványnak semmilyen módon nem célja, és nem is vizsgálja a Kötvény esedékes kamatfizetésének és/vagy 


a tőke lejáratkori vagy bármely más időpontban történő kifizetésének a valószínűségét. 


A tanúsítvány bármikor visszavonható a Climate Bonds Initiative kizárólagos belátása szerint, és nincs arra nézve 


semmilyen garancia, hogy a tanúsítványt ne vonhassa vissza. 


(A Kibocsátó saját fordítása a Climate Bonds Initiative által meghatározott eredeti angol Disclaimer alapján.) 


 


 





