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Egyre 
több 

em
ber 

képes 
M

agyarországon 
arra, 

hogy 
havonta 

félretegyen 
valam

ekkora 
összeget. 

H
ogy 

ezt 
nyugdíjm

egtakarításként, későbbi vásárlásokra tartalékolt 
összegként, vagy biztonsági tartalékként takarítják-e m

eg 
az em

berek, nem
 egyértelm

ű, de néhány adat azért jó fogó-
dzót nyújt. A m

agyaroknak jelenleg úgy 55 százaléka képes 
havonta valam

ennyit félretenni. M
eglepő, de az em

berek 
többsége a m

ai napig készpénzben tartja a m
egtakarításait. 

H
a viszont m

égis valam
ilyen befektetési form

át választ, 10 
forintból három

 egészen biztosan bankbetétbe kerül. Ez vi-
szont azért tűnhet furcsának, m

ert a jegybanki alapkam
atot 

követő hagyom
ányos betéti kam

atok m
ára csúnyán alacsony 

szintre kerültek. És nagyon rövid, 3-6 hónapos lekötés m
el-

lett akár bukni is lehet rajtuk, vagyis kevesebb pénzt veszünk 
ki a betétből, m

int am
ennyit lekötöttünk. Akkor m

iért ilyen 
népszerű a bankbetét? 
Erre nem

 is olyan bonyolult válaszolni: egyrészt azért, m
ert 

ez érthető. Egy évre lekötöm
 a pénzem

, és kapok m
ondjuk 2 

százalék kam
atot. Egyszerű szám

ítás, a kam
at biztosan any-

nyi lesz, am
ennyit a lekötéskor ígérnek, és a befektetett pén-

zem
et törvény és biztonsági alap védi. Bár a m

agyarok egy 
része szívesen vásárol állam

papírt is a m
egtakarításaiból (15 

százalék), a bankbetéten túli m
egtakarítási form

ákat (rész-
vény, befektetési alap) túl kockázatosnak, és m

éginkább túl 
bonyolultnak tartjuk, és a m

egkérdezettek szerint ezek csak 
az igazán nagy pénzű befektetőknek valók. N

ekünk földi ha-
landóknak m

arad a bankbetét. 

A bankbetéteket 
m

ostanában m
indenki 

szidja. És valóban 
fájdalm

asan alacsony-
nak tűnnek az ott lekö-

tött pénzre fizetett ka-
m

atok. Ennek ellenére a 
m

ai napig a bankbetét 
a legnépszerűbb m

eg-
takarítási form

a. És ha 
jól csináljuk, tényleg van 

értelm
e, és akár adó-

m
entes hozam

a is. 

M
ikor van értelm

e a bankbetétnek?
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A szaksajtó és az elem
zők úgy tűnhet, egyre m

élyebbre ássák ezt 
a m

egtakarítási form
át, pedig a jelenlegi alacsony kam

atszint 
m

ellett is lehet értelm
e ezt választani. Elsősorban azért, m

ert 
senki sem

 a nom
inális kam

atszintet nézi, ha van egy kis esze. 
H

anem
 azt, hogy az inflációhoz képest m

ekkora a hozam
. H

iába 
volt néhány éve m

ég 8-9 százalékos kam
at, ha 7 százalék feletti 

volt az infláció. A m
a elérhető 2-2,5 százalékos kam

atokat pe-
dig éppen a jelenleg 1 százalék körüli, illetve alatti inflációhoz 
képest érdem

es értelm
ezni. H

ogy van ennél kom
olyabb reálho-

zam
ot ígérő befektetés? Valóban, de csakis hosszabb távra, vagy 

nagyobb kockázattal. M
aradjunk abban, hogy kockázattal, am

i a 
bankbetét esetében szinte nem

 is létező fogalom
. 

NEM
 M

INDEN BETÉT EGYENLŐ

A bankbetét az bankbetét, gondolják sokan, pedig ez egyáltalán 
nem

 így van. Abban igazuk lehet, hogy a betét esetében előre 
m

eghatározott, és lekötési időtartam
tól függő kam

atért cserébe 
kölcsönzünk a banknak. Ez a lekötött betét fogalm

át írja körül, 
am

ely valóban a leggyakrabb form
a, am

ikor is a futam
idő végén 

visszakapjuk a pénzünket és a rá szám
olt kam

atot. 
D

e nem
 csak lekötött betétek léteznek. Vannak úgynevezett m

eg-
takarítási betétek is, ez nem

 egyszeri befizetést feltételez, hanem
 

általában m
agasabb kam

atért cserébe rendszeres havi betétgya-
rapítást, tehát rendszeres bővülést. Létezik m

ég látra szóló betét, 
am

elynek nincs előre rögzített lejárata, naponta szám
ítják a ka-

m
atot, am

elyet időszakosan hozzáadnak a betét összegéhez. Így 
m

ár m
agasabb összeg kam

atozik, és tulajdonképpen bárm
ikor 

felvehető a teljes összeg. Csakhogy a többi form
ánál általában 

alacsonyabb kam
attal. És létezik m

ég az úgynevezett Tartós Be-
fektetési Szám

la, am
elyről kicsit később részletesen is beszélünk. 

Am
ikor bankbetétet választunk, éppen ezekről a dolgokról kell 

döntetünk: m
ennyi időre tudjuk nélkülözni a pénzt, egyszeri le-

kötést akarunk, vagy tudjuk havonta növelni a m
egtakarítás ösz-

szegét, akarunk-e közterheket fizetni, és vállaljuk-e a m
agasabb 

kam
atért cserébe, hogy új szám

lát nyitunk az adott banknál.
Kotsis M

árk

FUTAM
, HOZAM

Ezek közül a legfontosabb kérdés, am
ely alapjaiban m

eghatá-
rozza a leendő nyereségünket, az a futam

idő. A hosszabb fu-
tam

idő általában nagyobb éves kam
atot is jelent, de ez nincs 

m
indig így. Am

i általános tanácsként elm
ondható, hogy 1-5 

év között akkor éri m
eg lekötni a pénzünket, ha tudjuk, hogy 

ezen időszakon belül nem
 lesz szükségünk rá. Egy évnél rö-

videbb lekötésnél az éves kam
at is a töredékév törtrészével nő. 

H
árom

 hónapos lekötés 2 százalékos kam
atnál 0,5 százalékos 

nagyságrendű hozam
ot jelent. N

éhány tízezer forintnál ez lo-
gikusan nem

 túl nagy üzlet. 
Főleg akkor nem

, ha tudjuk, hogy m
ilyen közterheket kell 

m
egfizetnünk a kam

atok után. Ez a kam
atnyereség ugyanis 

tőkejövedelem
, am

ely után egyrészt 15 százalékos kam
atadót 

és 6 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ezt a 
21 százalékot a bank le is vonja a fizetendő kam

atból. Gyors 
példával élve 1 évre, 2 százalékon lekötött 100 ezer forintnál a 
bruttó kam

at 2 ezer forint. Ebből pedig 420 forintot az állam
-

kasszába fizetünk. 
Csakhogy van m

ég m
ás költség is, am

ivel érdem
es szám

ol-
ni. A banknak is kell valam

ennyit fizetnünk, hogy vezesse a 
szám

lánkat, a pénz felvétele, utalása szintén költséget (tranz-
akciós illeték) jelent. És ugyan ezek nem

 túl nagy tételek, de 
ha idő közben m

égis szükségünk lenne a pénzre, és úgym
ond 

feltörjük a betétet, a kam
at nagy részét is elbukjuk, egyéb szer-

ződéses fizetési kötelezettségek m
ellett.

M
EKKORA M

A A JÓ KAM
AT? 

Az egy százalék közelébe süllyedt alapkam
at m

ellett hatal-
m

as betéti kam
atokra senki sem

 szám
íthat, de m

int m
ár 

em
lítettük, az inflációhoz m

érten érdem
es vizsgálni a be-

tétek hozam
át. Ezzel kapcsolatban érdem

es m
egjegyezni, 

hogy egy friss felm
érés szerint a m

agyaroknak csupán 17 
százaléka van tisztában az infláció m

értékével. M
ajdnem

 
az em

berek fele túlbecsüli az infláció m
értékét, a többek-

nek pedig fogalm
uk sincs. Így persze valóban nehéz m

eg-
ítélni, m

it is jelenthet egy 2-4 százalékos betéti kam
atláb. 

M
erthogy nagyjából ez a nagyságrend az, am

elyre szám
ít-

hatunk. Rövidebb, kisebb összeggel járó lekötés esetében 
inkább a 2 százalékos nagyságrenddel, hosszú távú, na-

gyobb összegű, esetleg folyam
atos m

egtakarítást jelentő 
szám

lánál inkább többel. N
éhány extra feltétellel - bank-

kártya kiváltás - pedig akár az 5 százalék is m
egközelíthető 

jelenleg is. Persze itt m
ár rég nem

 kam
atról, hanem

 úgy-
nevezett EBKM

 m
utatóról beszélünk, am

ely egym
illió fo-

rint alatti lekötésnél és 2-3 éves futam
időnél (tekintsük ezt 

átlagosnak) 2-2,5 százalékos éves hozam
ot jelent. M

indezt 
m

ost éppen 1 százalék alatti infláció m
ellett.

Az egységes betéti kam
atláb m

utató (EBKM
) a betéteknél, 

értékpapíroknál használt szám
, és a hiteleknél m

egism
ert 

TH
M

-hez hasonlítható. Az a célja, hogy összehasonlítha-
tóvá tegye a bankok ajánlatait, vagyis tiszta hozam

százalé-
kokat ad m

eg az adott befektetésre. Persze ez sem
 m

inden 
tételre igaz, m

ert az EBKM
 sem

 szám
ol a betéthez kapcso-

lódó esetleges lekötési díjakkal vagy szám
lavezetési költsé-

gekkel, am
elyek m

ind csökkenthetik a hozam
unkat.

TBSZ ÉS ADÓM
ENTESSÉG

M
int m

ár jeleztük, ha kom
olyabb összeget képesek va-

gyunk hosszabb távra nélkülözni, akár m
eg is úszhatjuk a 

tőkenyereség utáni adófizetést. Ehhez a pénzünket az úgy-
nevezett Tartós Betéti Szám

lán kell elhelyeznünk, am
ilyet 

szinte m
inden bank kínál. Sőt, egyes bankok kifejezetten 

m
agasabb kam

atot adnak, ha ezt választjuk. 
A TBSZ-en elhelyezett pénzt a szám

la m
egnyitása után 

m
ég m

ódosíthatjuk az adott év végéig. Ez az úgynevezett 
gyűjtőév, am

ikor szabadon növelhetjük a betétünk össze-
gét. H

a idén nyitunk ilyet, akkor 2017-től fixálódik a betét 
összege, akkor m

ár nem
 változtathatunk rajta. Ezt követő-

en három
 naptári évig nem

 nyúlhatunk a pénzhez büntetés 
nélkül. H

a ez a három
 év letelik, a 15 százalékos kam

atadó 
10 százalékra csökken. Az igazán jó üzlet azonban az öt 
éves időszak kivárása. Ö

t év után ugyanis közteher-m
ente-

sen vehetjük fel a tőkénk m
ellé járó kam

atot is. M
agyarán 

egy 2016 júniusában nyitott TBSZ szám
lán ez év decem

-
ber végéig gyűjthetünk pénzt, és adóm

entesen legham
a-

rabb 2022 januárjában juthatunk hozzá a hozam
m

al nö-
velt m

egtakarításhoz. Egy dolgot tehetünk, ha időközben 
jobb ajánlatot (m

agasabb kam
at) kapunk. A TBSZ szám

la 
ugyanis átvihető m

ásik pénzintézetbe.


