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HIRDETMÉNY 
 

a Magyar Állam által az éves költségvetési törvény alapján kibocsátott névre 

szóló KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY elnevezésű kincstárjegy 

2012/I. sorozatának 

2013. szeptember 9. napjától érvényes kamatáról 
 

A Kibocsátó, illetőleg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(„ÁKK Zrt.”) a Kincstári Takarékjegy elnevezésű, 2012/I. sorozatú kincstárjegyek  belföldi 

nyilvános forgalomba hozatalához készült,  2012. május 2. napján kelt ISMERTETŐ „A 

Kincstári Takarékjegyek kamatozása” c. fejezete alapján a kamatmértéket a 2012/I. sorozatba 

tartozó értékpapírokra az alábbiak szerint határozza meg. 

 

A fenti sorozatba tartozó Kincstári Takarékjegyek lépcsős kamatozásúak; a jogosultat 

visszaváltáskor a vásárlás napjától eltelt idő függvényében az alábbi mértékű kamat illeti meg 

(valamennyi esetben bruttó, adók nélküli kamatszázalék értendő): 

 

 a harmadik hónap utolsó napjáig: évi 0 % 

 a negyedik hónapban (3. hónap +1 naptól a 4. hónap végéig): a vásárlás napjától a negyedik 

hónap első napjáig számított évi 1,50% három hónapra eső része 

 az ötödik hónapban (4. hónap +1 naptól az 5. hónap végéig): a vásárlás napjától az ötödik 

hónap első napjáig számított évi 1,75% négy hónapra eső része 

 a hatodik hónapban (5. hónap +1 naptól a 6. hónap végéig): a vásárlás napjától a hatodik 

hónap első napjáig számított évi 2,00% öt hónapra eső része 

 a hetedik hónapban (6. hónap +1 naptól a 7. hónap végéig): a vásárlás napjától a hetedik 

hónap első napjáig számított évi 2,25% hat hónapra eső része 

 a nyolcadik hónapban (7. hónap +1 naptól a 8. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

nyolcadik hónap első napjáig számított évi 2,50% hét hónapra eső része 

 a kilencedik hónapban (8. hónap +1 naptól a 9. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

kilencedik hónap első napjáig számított évi 2,75% nyolc hónapra eső része 

 a tizedik hónapban (9. hónap +1 naptól a 10. hónap végéig): a vásárlás napjától a tizedik 

hónap első napjáig számított évi 3,00% kilenc hónapra eső része 

 a tizenegyedik hónapban (10. hónap +1 naptól a 11. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenegyedik hónap első napjáig számított évi 3,25% tíz hónapra eső része 

 a tizenkettedik hónapban (11. hónap +1 naptól a lejáratot megelőző napig): a vásárlás 

napjától a tizenkettedik hónap első napjáig számított évi 3,50% tizenegy hónapra eső része 

 lejáratkor fizetendő kamat mértéke évi 4,00%. 

 
Az elérhető éves hozam (EHM; bruttó érték): 4,00% 
 

A személyi jövedelemadóról szóló, 2006. szeptember 1-jétől hatályos törvényi rendelkezések 

értelmében az ezen időpontot követően megvásárolt Kincstári Takarékjegy alapján a 

magánszemély tulajdonosnak kamat címén fizetett bevétel kamatjövedelemnek minősül és 

16%-os adót von maga után.  

 

A forgalomba hozatal részletes feltételeit a 2012/I. sorozat vonatkozásában a Kincstári 

Takarékjegy elnevezésű, 2012/I. sorozatú kincstárjegyek belföldi nyilvános forgalomba 

hozatalához készült, 2012. május 2. napján kelt ISMERTETŐ tartalmazza, melyek 

megtekinthetők az ország bármely, Kincstári Takarékjegyet forgalmazó postai szolgáltató 

helyén. 

 


