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www.penziranytu.mnb.huwww.pszaf.hu/fogyaszto www.versenykultura.hu

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot, és e témákban további információt is találhatsz!

Állampapírok
Á L L A M P A P Í R

Befektetési időtáv 3 hónap–10 év

Kockázat ALACSONY

Előnyök

Állami garancia

Alacsony kockázat

Egyszerűség

Azonnal készpénzre váltható

Előre kalkulálható biztos hozam lejáratkori 

visszaváltás esetén

Mérlegelendő

Lejárat előtti eladás esetén a hozam eltérhet 

az eredetileg megadott kamattól. Az aktuális 

piaci helyzet függvényében ugyanis az eladási 

ár(folyam) a vásárláskorinál alacsonyabb is 

lehet, ami  csökkenti nyereségedet.

Az állampapírokat több szempont szerint lehet csoportosítani, ezek közül a legfontosabb a futamidő és a kama-

tozás szerint történő megkülönböztetés.

Típusai futamidő szerint
•  Rövid futamidejű, azaz egy évnél rövidebb lejáratú állampapírok (pl.: kamatozó kincs-

tárjegy, diszkont kincstárjegy).

•  közepes és hosszú futamidejű, azaz egy évnél hosszabb lejáratú állampapírok 

(pl.: államkötvények).

Típusai kamatozás szerint
•  Diszkont értékpapírok (pl.: diszkont kincstárjegy). Jellemzőjük, hogy nem kama-

tot fizetnek, hanem névértékük alatt (pl. 95%-on) vásárolhatók meg, és lejáratkor a 

névértéket (100%) fizetik ki. A kettő közötti különbség a befektető nyeresége.

•  Fix kamatozású állampapírok. Előre rögzített összegű kamatot fizetnek a be-

fektetőknek (pl.: fix kamatozású államkötvények, egyéves lejáratú kamatozó kincs-

tárjegyek).

•  Változó kamatozású állampapírok. A futamidő során a kamatozás időről időre, 

előre meghatározott feltételek szerint változik (pl.: változó kamatozású államkötvények, 

kincstári takarékjegy).

Hogyan juthatsz hozzá?
A lakossági ügyfelek számára a forgalomban lévő állampapírok a nagyobb bankok és a Magyar Államkincstár fiók-

hálózatában érhetők el, illetve egyes típusai (pl.: kincstári takarékjegy) a postahivatalokban is. A megvásárolt érték-

papírok a bank által részedre e célból megnyitott és vezetett számlára kerülnek. A részletekről bankod fiókhálóza-

tában vagy internetes honlapján, illetve a www.allampapir.hu honlapon tájékozódhatsz.

Ha megtakarításaid számára biz-

tonságos befektetési lehetőséget 

keresel, jó megoldás lehet az ál-

lampapírok választása, melyek a 

kötvénypiac legnagyobb és legis-

mertebb szereplői. Amikor állam-

papírt vásárolunk, tulajdonkép-

pen az államnak adunk kölcsönt. 

Az állam által kibocsátott érték-

papírok a világon mindenhol a biz-

tonságos befektetés jelképei, hi-

szen a befektetett tőke és a kamat 

visszafizetéséért az állam garan-

ciát vállal.


