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A Kincstári Takarékjegy II. államkötvény névre szóló értékpapír, amelyet kizárólag 

devizabelföldi magánszemélyek vásárolhatnak meg. Az értékpapír forgatmány útján történő 

átruházásának lehetőségét a Kibocsátó kizárja, erre tekintettel a Kincstári Takarékjegy II. 

kizárólag az engedményezés hatályával ruházható át. 

A vásárlástól számítva bármikor visszaváltható, végső lejárata a vásárlás napjától számított 2 

év, azaz 24 hónap (a végső lejárat napja a vásárlás napjával megegyező naptári nap). A 

vásárlás napját követő 24 hónap eltelte után tovább nem kamatozik, függetlenül attól, hogy a 

tényleges visszaváltás mikor történik. Amennyiben a lejárat napja munkaszüneti napra esik, 

úgy a visszaváltás a következő munkanaptól kezdődően történik.  

A  Kincstári Takarékjegy II-t  valamennyi forgalmazóhely visszaváltja. 

 

Ezen Kincstári Takarékjegy II. elnevezésű államkötvény lépcsős kamatozású, birtokosát 

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

 

 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 4,00% 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 4,25% 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 4,50% 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 4,75% 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 5,00% 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 5,25% 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 5,50% 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 5,75% tíz hónapra eső része 

 a tizenkettedik hónapban (11. hónap +1 naptól a 12. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenkettedik hónap első napjáig számított évi 6,00% tizenegy hónapra eső része 

 a tizenharmadik hónapban (12. hónap +1 naptól a 13. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenharmadik hónap első napjáig számított évi 6,25% tizenkét hónapra eső része 

 a tizennegyedik hónapban (13. hónap +1 naptól a 14. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizennegyedik hónap első napjáig számított évi 6,25% tizenhárom hónapra eső része 

 a tizenötödik hónapban (14. hónap +1 naptól a 15. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenötödik hónap első napjáig számított évi 6,25% tizennégy hónapra eső része 

 a tizenhatodik hónapban (15. hónap +1 naptól a 16. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenhatodik hónap első napjáig számított évi 6,25% tizenöt hónapra eső része 

 a tizenhetedik hónapban (16. hónap +1 naptól a 17. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenhetedik hónap első napjáig számított évi 6,25% tizenhat hónapra eső része 



 a tizennyolcadik hónapban (17. hónap +1 naptól a 18. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizennyolcadik hónap első napjáig számított évi 6,25% tizenhét hónapra eső része 

 a tizenkilencedik hónapban (18. hónap +1 naptól a 19. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

tizenkilencedik hónap első napjáig számított évi 6,50% tizennyolc hónapra eső része 

 a huszadik hónapban (19. hónap +1 naptól a 20. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

huszadik hónap első napjáig számított évi 6,50% tizenkilenc hónapra eső része 

 a huszonegyedik hónapban (20. hónap +1 naptól a 21. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

huszonegyedik hónap első napjáig számított évi 6,50% húsz hónapra eső része 

 a huszonkettedik hónapban (21. hónap +1 naptól a 22. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

huszonkettedik hónap első napjáig számított évi 6,50% huszonegy hónapra eső része 

 a huszonharmadik hónapban (22. hónap +1 naptól a 23. hónap végéig): a vásárlás napjától a 

huszonharmadik hónap első napjáig számított évi 6,50% huszonkét hónapra eső része 

 a huszonnegyedik hónapban (23. hónap +1 naptól a lejáratot megelőző napig): a vásárlás 

napjától a huszonnegyedik hónap első napjáig számított évi 6,50% huszonhárom hónapra eső 

része 

 lejáratkor fizetendő az évi 7,00% kamat alapján 2 évre, kamatos kamat nélkül számított 

kamatösszeg.  

 

Az elérhető éves hozam (EHM):  6,77% 
 

A Kincstári Takarékjegy II. visszaváltása esetén kifizetendő összegek (10.000 Ft-os 

kincstárjegy esetén) 

 

A visszaváltás hónapja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kifizetendő (Ft) 10.000 10.000 10.000 10.100 10.142 10.188 

A visszaváltás hónapja 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Kifizetendő (Ft) 10.238 10.292 10.350 10.413 10.479 10.550 

A visszaváltás hónapja 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Kifizetendő (Ft) 10.625 10.677 10.729 10.781 10.833 10.885 

A visszaváltás hónapja 19. 20. 21. 22. 23. 24. lejáratkor 

Kifizetendő (Ft) 10.975 11.029 11.083 11.138 11.192 11.246 11.400 

 

  

 

 

 

 

 

 


