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TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

A Magyar Államkincstár járási hivatalokban történő megjelenéssel bővítette állampapír 

forgalmazói hálózatát. A vidéki nyitások következő állomásaként május 10-ét követően 

már a Soproni Járási Hivatalban (Sopron, Fő tér 5.) is találkozhatnak ügyfeleink új 

állampapír forgalmazási ponttal. A kirendeltségen induláskor értékpapír-, Start- és 

Tartós Befektetési számlanyitással és kezeléssel, általános meghatalmazások 

kiállításával, továbbá kényelmi szolgáltatások – WebKincstár és TeleKincstár – 

nyújtásának lehetőségével állunk a leendő és meglévő ügyfeleink rendelkezésére.  

 

Második ütemben – május végétől – bankkártyás fizetéssel is lehetőségük lesz ügyfeleinknek 

a forintban és euróban kibocsátott állampapírok vásárlására. Fontos kiemelni, hogy kiegészítő, 

WebKincstár és TeleKincstár szerződések megkötését követően az állampapír befektetések 

kényelmesen interneten, vagy telefonon keresztül, akár otthonról is intézhetők, továbbá az 

értékpapírszámlát érintő jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével 

is értesülhetnek ügyfeleink. 

 

A soproni járási állampapír forgalmazási pont nyitvatartási ideje: Hétfő – Kedd – Szerda: 

8.00-16.00; Csütörtök 8.00-15.00; Péntek 8.00-13.00. Érdeklődni nyitvatartási idő alatt a 

következő telefonszámon lehet: 30/732-6126. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár jelenleg is forgalmazza az ötéves futamidejű 

2018/I sorozatszámú, inflációkövető Prémium Magyar Államkötvényt. A kötvény első éves 

kamatperiódusa esetében a kamat mértéke a 3,0%-os kamatprémiummal együtt összesen 

5,2%, lejáratának napja 2018. április 25.  

A hároméves futamidejű 2016/J sorozatszámú, inflációkövető Prémium Magyar 

Államkötvénynél az első éves kamatperiódus esetében a kamat mértéke a 3,0%-os 

kamatprémiummal együtt összesen 5,2%, lejáratának napja 2016. május 02. 

A kötvények minimális névértéke 1.000 Ft, a kamatfizetés évente történik.  

 

A Magyar Államkincstárnál – minimálisan 10.000 Ft névértékben – továbbra is folyamatosan 

jegyezhető a fix kamatozású 6 hónapos futamidejű Féléves Kincstárjegy (jelenlegi kamat 

mértéke: évi 4,75%), és az 1 éves futamidejű Kamatozó Kincstárjegy (jelenlegi kamat 

mértéke: évi 5,00%). 

 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Magyar Államkincstár által forgalmazott Prémium €uro 

Magyar Államkötvényt is, mely hároméves futamidejű, változó kamatozású, az euro-övezeti 

átlagos fogyasztói árindex plusz 2,25 százalékos kamatprémiummal rendelkező, egy euro 

alapcímletű állampapír. A legkisebb jegyezhető összeg 100 Euro. A termék induló 

kamatának mértéke évi 3,95%. A kamatfizetés félévente történik, a vásárlás 

kiegyenlítésének módja banki átutalással és bankkártyával történhet. 



 

Az állampapírokkal kapcsolatos tájékoztatás nem teljes körű, bővebb tájékoztatásért kérjük 

látogasson el a Magyar Államkincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), illetve a 

www.allampapir.hu honlapra, vagy keresse személyesen vagy telefonon a soproni értékesítési 

pont munkatársait a fent feltüntetett időpontokban. 
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