
 

TERMÉKISMERTETŐ – MAGYAR ÁLLAMPAPÍROK 

 
A Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az állampapír az egyik 
legbiztonságosabb befektetési forma ezért kockázatkerülő ügyfeleinknek ajánljuk ezt a típusú 
befektetést. A befektetés hozama a vásárláskor ismert és rögzített. Az állampapírba befektetett tőke 
és az ezután fizetett kamat megfizetését a Magyar Állam garantálja. Az állampapír további előnye a 
lekötött betéthez képest, hogy az állampapírok a lejáratuk előtt értékesíthetőek. Lejárat előtti 
értékesítés esetén az ügyfél nem veszíti el a felhalmozott kamatot az eladás értéknapjáig, hanem 
megtarthatja.  
Az állampapírok likvidek, könnyen értékesíthetők a másodlagos piaci árak függvényében. Az árat a 
kereslet és kínálat szabályozza, ami az aktuális kamatláb szintjétől függ.  
 
Az állampapírnak két típusát forgalmazzuk: diszkontkincstárjegyet (DKJ) és magyar államkötvényt 
(MÁK).  
 

• A diszkontkincstárjegy olyan, kibocsátásakor legfeljebb egyéves hátralevő futamidejű 
állampapír – 10.000 forintos címletértékben -, amelyre kamatot nem fizetnek, hanem 
névértékénél alacsonyabb, úgynevezett diszkont áron hozzák forgalomba és lejáratkor 
névértéken váltják be.  

• A magyar államkötvények egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapírok, jelenleg 
négyféle, 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel kerülnek kibocsátásra 10.000 forintos 
címletértékben. A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor 
meghirdetésre és rögzítésre kerül az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendő kamat 
nagysága.  

 
 
Az állampapírok után fizetendő személyi jövedelemadó mértékét a mindenkor hatályban lévő 
Személyi jövedelemadóról szóló törvény, jelenleg az 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) szabályozza.  
 
Az állampapírok után fizetendő egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértékét és elszámolásának 
szabályait az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény tartalmazza. 
 
Mentes az EHO alól az EGT állam által kibocsátott és forintban jegyzett, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy 
az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított 
kamatjövedelem. (pl.: forintban jegyzett magyar államkötvények, diszkontkincstárjegy). 
 
 
Előnyök: 

• Fix kamat szelvény.  
• „Alacsony” hitel kockázat mellett az elérhető legnagyobb befektetői biztonságot nyújtja. Az 

állampapíroknál az Állam - kormányoktól függetlenül - vállal garanciát a befektetett tőkéért.  
• A befektetés a futamidő alatt megbontható, részösszegek felvehetők. Az állampapír előnye a 

lekötött betéthez képest, hogy az állampapírok a lejáratuk előtt értékesíthetőek. Lejárat előtti 
értékesítés esetén az ügyfél nem veszíti el a felhalmozott kamatot az eladás értéknapjáig, 
hanem megtarthatja.  

• Az állampapírok likvidek, könnyen értékesíthetőek a másodlagos piaci árak függvényében. 
Az árat a kereslet és kínálat szabályozza, ami az aktuális kamatláb szintjétől függ.  

 
Hátrányok: 

• Másodpiaci kamatmozgások következtében elképzelhető, hogy rövidtávon csak veszteséggel 
lehet eladni. Ha a futamidő lejárata előtt kénytelen megválni papírjaitól, akár veszíthet is az 
ügyleten. Ezeknek a papíroknak ugyanis a lejárat előtt folyamatosan változik az értéke a 
kamatok piaci mozgásától függően.  

• A kibocsátó hitelképességében beállt változás, hatással lehet a kötvény piaci árára.  
• Kötött lejárati dátumok.  



 

• Amennyiben az állampapír valamely tartozás biztosítékául szolgál, akkor kedvezőtlen 
árfolyammozgás esetén pótlólagos óvadékot kérhet a Bank.  

 
 
További információkért kérjük, forduljon Ügyfél kapcsolattartójához!  
A termék kockázatairól a Befektetésekhez kapcsolódó információk (Általános kockázati 
tájékoztató) című dokumentumban talál részletes leírást, illetve ügyletkötés előtt olvassa át a 
Bank Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatát!  
 


