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Hétfő:        8.00-16.00 

Kedd:         8.00-16.00 

Szerda:      8.00-18.00 

Csütörtök: 8.00-16.00 

Péntek:      8.00-15.00 

 Ingyenes értékpapírszámla-nyitás 

és –vezetés 

 Online időpontfoglalás 

 Állami garancia a tőkére és a 

kamatra 

 Rugalmas, értékálló befektetés 

rövid-, közép– és hosszú távon 

Magyar Államkötvény 

MÁK 

Vásárlói Belföldi és külföldi magánszemélyek, 

cégek, intézmények, stb. 

(devizabelföldi és devizakülföldi ter-

mészetes és jogi személyek, vala-

mint jogi személyiség nélküli szerve-

zetek) 

Kibocsátás A MÁK aukció útján kerül forgalomba 

hozatalra. Az államkötvény aukciók 

nyilvános ajánlattétel közzétételével 

kerülnek meghirdetésre. Az aukción 

közvetlenül kizárólag az Elsődleges 

forgalmazók vehetnek részt. A be-

fektetők az Elsődleges forgalmazók 

útján tehetnek aukciós ajánlatot.  

Hol kapha-

tó? 

Magyar Államkincstár Állampénz-

tári Irodáiban 

Kamatozás Fix vagy változó 

Kamatfize-

tés 

A kamat számítása a kibocsátás nap-

ján kezdődik. Az egyes kamatperió-

dusokra utólag fizet kamatot, a lejá-

rat után nem kamatozik tovább. 

Alapcímlet 10.000 Ft 

Futamidő 3, 5, 10 és 15 év 

Másodpiac Napi vételi és eladási árfolyam jegy-

zése. Másodpiaci vásárlási és eladási 

lehetőség a Magyar Államkincstár 

Állampénztári Irodáiban. 

Visszavál-

tás 

Névértéke a lejárat időpontjában a 

kamattal együtt kerül kifizetésre. A 

kamatjövedelem kamatadó köteles. 

Futamidő alatt eladható az Elsődle-

ges forgalmazók kijelölt fiókjaiban. 

Prémium Magyar Államkötvény 

PMÁK 

Vásárlói Kizárólag magánszemélyek 

(devizabelföldi természetes szemé-

lyek).  

Kibocsátás A PMÁK aktuális sorozata adagolt 

kibocsátás keretében megvásárol-

ható a Magyar Államkincstár fiók-

hálózatában, illetve elektronikus 

rendszerén (WebKincstár) keresz-

tül. A Prémium Magyar Államköt-

vény névérték plusz felhalmozott 

kamaton (a kibocsátási időtől az 

értékesítésig eltelt napok alapján) 

kerül értékesítésre.  

Hol kapha-

tó? 

Magyar Államkincstár Állam-

pénztári Irodáiban 

Kamatozás Változó, kamatbázis + kamatpré-

mium 

Kamatfize-

tés 

A kamat számítása a kibocsátás 

napján kezdődik. Az egyes kamat-

periódusokra utólag fizet kamatot, 

a lejárat után nem kamatozik to-

vább. 

Alapcímlet 1.000 Ft 

Futamidő 3 és 5 év 

Másodpiac Vételi árfolyam jegyzése 

Visszavál-

tás 

Névértéke a lejárat időpontjában a 

kamattal együtt kerül kifizetésre. A 

kamatjövedelem kamatadó köte-

les. Futamidő alatt eladható a Ma-

gyar Államkincstár Állampénztári 

Irodáiban. 
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Termékeink 

Kamatozó Kincstárjegy 

KKJ 

Vásárlói Belföldi magánszemélyek, cégek, 

intézmények, stb. (devizabelföldi 

természetes és jogi személyek, vala-

mint jogi személyiség nélküli szerve-

zetek). 

Kibocsátás Nyilvános ajánlattétel alapján jegy-

zés útján hozza forgalomba az aláb-

biak szerint: 1 hetes jegyzési idő-

szak 

Hol kapha-

tó? 

Magyar Államkincstár Állampénz-

tári Irodáiban 

Kamatozás fix 

Kamatfize-

tés 

A kamat számítása a kibocsátás 

napján kezdődik, az értékpapír a 

lejárat után nem kamatozik, a kamat 

kifizetése a lejárat napján esedékes 

Alapcímlet 10.000 Ft 

Futamidő 1 év, a futamidő a jegyzés lezárását 

követő 2. munkanapon kezdődik 

Másodpiac Napi vételi árfolyam jegyzése 

Visszavál-

tás 

A KKJ-t a Kibocsátó a lejárat előtt 

nem váltja vissza. Névértéke a lejá-

rat időpontjában a kamattal együtt 

kerül kifizetésre. A kamatjövedelem 

kamatadó köteles. Futamidő alatt a 

lakossági Elsődleges forgalmazóknál 

eladható. 

Féléves Kincstárjegy 

FKJ 

Vásárlói Belföldi magánszemélye

(devizabelföldi természetes szemé-

lyek). 

Kibocsátás Nyilvános ajánlattétel alapján jegy-

zés útján hozza forgalomba az aláb-

biak szerint: 1 hetes jegyzési idő-

szak 

Hol kapha-

tó? 

Magyar Államkincstár Állampénz-

tári Irodáiban 

Kamatozás fix 

Kamatfize-

tés 

A kamat számítása a kibocsátás 

napján kezdődik, az értékpapír a 

lejárat után nem kamatozik, a ka-

mat kifizetése a lejárat napján ese-

dékes 

Alapcímlet 10.000 Ft 

Futamidő 6 hónap, a futamidő a jegyzés 

lezárását követő 2. munkanapon 

kezdődik 

Másodpiac Napi vételi árfolyam jegyzése 

Visszavál-

tás 

Az FKJ-t a Kibocsátó a lejárat előtt 

nem váltja vissza. Névértéke a lejá-

rat időpontjában a kamattal együtt 

kerül kifizetésre. A kamatjövedelem 

kamatadó köteles. Futamidő alatt a 

Magyar Államkincstár Állampénztári 

Irodáiban eladható. 

Diszkont Kincstárjegy 

DKJ 

Vásárlói Belföldi és külföldi magánszemélyek, 

cégek, intézmények, stb. 

(devizabelföldi és devizakülföldi termé-

szetes és jogi személyek, valamint jogi 

személyiség nélküli szervezetek). 

Kibocsátás A DKJ aukció útján kerül forgalomba 

hozatalra. Az aukción közvetlenül kizá-

rólag az Elsődleges forgalmazók vehet-

nek részt. A befektetők az Elsődleges 

forgalmazók útján tehetnek aukciós 

ajánlatot.  

Hol kapha-

tó? 

Magyar Államkincstár Állampénztári 

Irodáiban 

Kamatozás Nincs. Az értékesítés névérték alatt 

történik, a névérték és a vételár külön-

bözete a hozam 

Kamatfize-

tés 

Az értékpapír névértékének kifizetése a 

lejárat napján esedékes 

Alapcímlet 10.000 Ft 

Futamidő 3 és 12 hónap 

Másodpiac Napi vételi és eladási árfolyam jegyzé-

se. Másodpiaci vásárlási és eladási 

lehetőség a Magyar Államkincstár Ál-

lampénztári Irodáiban. 

Visszavál-

tás 

A DKJ visszaváltásakor (lejáratakor), 

valamint átruházásakor elért bevétel-

ből az árfolyamnyereségre vonatkozó 

szabályok szerint megállapított rész 

kamatjövedelemnek minősül és adókö-

teles. Futamidő alatt eladható az El-

sődleges forgalmazók kijelölt fiókjai-

ban. 


