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A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

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

Bankbetétek
Folyószámládon bármikor összegyűlhet több pénz, mint amennyire azonnal vagy néhány hé-

ten belül szükséged lenne. Mivel ezt a pénzt elvileg bármikor felveheted, erre a bank csak 

alacsony kamatot fizet. Ha előre tudod, hogy pénzed egy részét hosszabb-rövidebb ideig 

nélkülözni tudod, érdemes azt pl. bankbetét formájában lekötni. A betétlekötéssel lemon-

dasz arról, hogy az adott összeget bármikor felhasználd, és ezért cserébe a lekötött betétre 

magasabb kamatot ajánl a bank. 

Mi a bankbetét?
•  A bankbetét a legegyszerűbb rövid távú megtakarítási forma, amely már kisebb forint vagy deviza összegek 

elhelyezésére is alkalmas. Szinte bármikor hozzáférhetsz, de fontos tudnod, hogy a lejárat előtti pénzfelvételnél 

a bank általában nem, vagy csak alacsony  kamatot fizet.
•  Egyik legfőbb előnye, hogy biztonságos, védelmét az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garantálja. A 

részletekről tájékozódj a www.oba.hu honlapon.

Miről kell döntened betétlekötéskor?
•  Milyen hosszú időre és mekkora összeget tudsz le-

kötni? A különböző futamidőkre a bank általában el-

térő kamatokat fizet. A hozam nagysága gyakran 

függ a lekötött pénz nagyságától is: minél több pénzt 

helyezel el, annál magasabb a kamatláb.
•  A különböző betéttípusok kamatlábának összehason-

lításban az EBKM (egységesített betétikamatláb-mu-

tató) lehet segítségedre, amely éves szinten százalék-

ban határozza meg a betétek tényleges hozamát.
•  Betétlekötésre lehetőséged van személyesen a bank-

fiókokban vagy – amennyiben bankod erre lehetősé-

get ad – az interneten vagy telefonon keresztül is.

Figyelj arra, hogy 
•  akciós betétek esetében a magasabb kamat általában csak az első kamatperiódusra és gyakran csak az új-

onnan elhelyezett betétekre vonatkozik;
•  „kombinált” betétek esetében a kamat mértéke attól is függ, hogy igénybe veszel-e más terméket (pl. életbiz-

tosítás, befektetési alapban további megtakarítás), melyeknek külön költségei is vannak;
•  a betétből származó kamatjövedelmet jelenleg 20%-os kamatadó terheli, azaz a bank mindig csak a nettó 

kamatot írja jóvá az ügyfeleinek;
•  ha elfeledkezel a betét lejáratáról, és nem rendelkezel újra lekötésről, a bank nem, vagy csak alacsony kamatot 

fizet. Ha megbízod bankodat, hogy a betétet (az addigi kamatokkal együtt) – azonos időtartamra – automati-

kusan ismét kösse le, a bank az új lekötés első napján érvényes kamatlábat fizeti, ami lehet magasabb és ala-

csonyabb is, mint az előző időszaké.

Mielőtt döntenél, kérdezz meg több szolgáltatót is, és nézz utána az ajánlatoknak az internetes oldalakon, illetve 

a PSZÁF honlapján (www.pszaf.hu)!

LEKÖTÖTT BETÉT

Befektetési időtáv 1–12 hónap

Kockázat Alacsony

Előnyök Betétbiztosítás 

(törvény alapján 13 millió Ft-ig)

Könnyű hozzáférés 

Egyszerűség 

Mérlegelendő Lejárat előtti felvétel esetén 

kevesebb lehet a nyereséged


