
Állampapír befektetés díjmentesen és kényelmesen otthonról? 

Már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy ügyfélkapun keresztül, tehát személyes 

megjelenés nélkül nyithatnak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar 

Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már 30 

milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a 

MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.  

Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni? 

Ha valaki belép a www.magyarorszag.hu honlapra, akkor a jobboldali menüsor alján talál egy 

„Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok 

kiválasztása és kitöltése útján tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemély kényelmesen 

otthonról, az általa megválasztott időpontban normál vagy Kincstári Start-értékpapír számlát nyitni.  

Mennyibe kerül a szolgáltatás? 

Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások 

esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes 

élni, mert így a kincstári értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. 

Hasonló a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel a Kincstár ebben az esetben sem számít 

fel díjat az ügyfelei számára. 

Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni és vezetni, de miért éppen 

állampapírba fektessünk, és miért éppen a Kincstárban tegyük ezt? 

A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk 

termékkör ellenére mégis népszerű, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már 

meghaladta a 430 ezret.  

De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez a sajátos helyzet? 

• Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a lakossági állampapírok 

esetében még kiemelkedő hozamot is biztosít. Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP 

Plusz sávosan emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot biztosítanak 

a befektetői számára.  

• Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag csak szűk termékkört forgalmaz, egyben azt is jelenti, 

hogy ebben a körben specialista is egyben. Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi 

az ügyfelek tájékoztatásában, továbbá hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír 

megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági állampapír, 

amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.  

o Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú 

(infláció + 3%) és több módon is támogatott befektetési lehetőséget.  

o A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna inflációjához kötött 

kamatozású Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP). 

• Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez 

azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Sok ilyen 

szervezet működik az országban, de ha ez a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető 

http://www.magyarorszag.hu/


a Kincstár, vagyis egy teljes mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag 

teljessé teszi a befektetés biztonságát. 

Ha tehát valaki állampapírt kíván vásárolni, és ezt személyesen kívánja megtenni, akkor keresse a 

Magyar Államkincstár állampapír forgalmazó kirendeltségeit 

(http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/), ha viszont 

élni kíván a modern technika adta lehetőségekkel, akkor az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR és 

MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével is megteheti.  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/

