
 
 

Közlemény 

 
Lakossági állampapírok futamidő alatti nettó* visszavásárlási árfolyamáról 

Hatályos: 2023.01.01-től 

 
 

 Egyéves Magyar Állampapírok visszaváltási árfolyama egységesen: 99,00% (Ft) 

 

 Bónusz Magyar Állampapír**** visszaváltási árfolyama egységesen 98,00% (Ft) 

 

 Prémium Magyar Állampapír**** visszaváltási árfolyama egységesen: 98,00% (Ft) 

 

 Magyar Állampapír Plusz** visszaváltási árfolyama: 98,50% (Ft) 

 
Jelen hirdetményben rögzített árfolyamok visszavonásig, módosításig érvényesek. 

 
Az MKB Bank mint elsődleges forgalmazó árfolyamjegyzési kötelezettsége kizárólag a befektető által az MKB 

Banknál értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírokra vonatkozik, és csak abban az esetben, ha a befektető az 

ügyletre vonatkozó értékpapír-fedezetet rendelkezésére bocsátja. 

 

Az árjegyzés kizárólag azon állampapír sorozatokra vonatkozik, amely sorozatokat a Bank értékesít(ett). 

 

Az árjegyzési kötelezettség a lejárat előtti utolsó 4 munkanap kivételével – folyamatosan fennáll. 

 

Az MKB Bank a saját számlás ügyletek (lakossági állampapír forgalmazás, visszaváltás) után (a jegyzett 

árfolyamból adódó marzson túl) a befektetők részére semmilyen díjat vagy egyéb jogcímen kifizetendő összeget 

nem számít fel, ide nem értve az egyéb befektetési szolgáltatásért, kiegészítő szolgáltatásért vagy pénzügyi 

szolgáltatásért felszámított díjat (pl. értékpapír-számla vezetés díja, értékpapír átutalás díja, értékpapír zárolás díja, 

bankszámla vezetés díja). 

 

A vételi (visszaváltási) árfolyam jegyzése legfeljebb T+2 munkanapi elszámolásra szólhat. 

 

*A nettó árfolyam és a felhalmozott kamat összege az adott napra érvényes eladási (bruttó) árfolyam 

 

** MÁP+ esetén a kamatjuttatást követő vételi időszakban (kamatjuttatást követő 5 munkanapon keresztül) 

mennyiségi korlát nélkül 100%-os a vételi árfolyam 

 

***A fentieknek megfelelően a napi árjegyzés során meghatározott visszaváltási árfolyamot jogosult az MKB 

Bank saját hatáskörben módosítani. 

 



**** Bevezetésre kerül a Kibocsátó (ÁKK – Államadósság Kezelő Központ Zrt.) részéről a Prémium és Bónusz 

Magyar Állampapírok esetében az Értékesítési korlát, amely értelmében a vonatkozó Ismertetőben rögzítettek 

szerint 2023.01.01-től ügyfelenként és sorozatonként maximum 250 millió Forint névértékű értékpapír 

vásárolható (elsődleges piacon) egy adott forgalmazónál, melybe a december 31-ig vásárolt mennyiség is 

beleszámít már. (Az értékesített mennyiség, illetve transzfer, ajándékozás, átruházás és egyéb tulajdonosváltás 

jellegű tranzakciók nem csökkentik a beszámított mennyiséget). 

 

Befektetési döntésének meghozatala előtt kérjük, mérlegelje a befektetés lehetséges kockázatait és költségeit! Csak 

a vonatkozó tájékoztatók, hirdetmény és szerződési feltételek ismeretében hozhat tudatos döntést arról, hogy a 

befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen hirdetményben szereplő állampapírok lejárat előtti értékesítése 

árfolyamkockázattal jár, azaz előfordulhat, hogy Ön az eredetileg befektetett összegnél kevesebbet kap vissza. 

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, további információért érdeklődjön fióki munkatársainknál, vagy a TeleBANKár 

06 80 333 660-as számán, illetve az mkb.hu oldalon. 

 

 
Budapest, 2022. December 30. 

https://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok

