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MIÉRT ÉRDEMES MEGTAKARÍTANI?

A megtakarított összeg (megtakarítás) anyagi biztonságot jelent, hisz az anyagi függetlensége 2 

legfontosabb pillére a rendszeres megtakarítás és annak a hatékony befektetése.

A megtakarításokkal:

 A váratlan kiadások fedezhetők

 Segítségével az infláció kiküszöbölhető

 Kitűzött célok, álmok megvalósításra kerülhetnek



MEGTAKARÍTÁSOK IDŐBELI FAJTÁI

 Rövid távú megtakarítások

 Célja, hogy biztonságot nyújtsanak olyan átmeneti helyzetekben, amelyek pénz szükségét követelik 

meg. Ilyen lehet egy megbetegedés, váratlan nagyobb összegű kiadás 

 → bankbetét, megtakarítási számla

 Hosszú távú megtakarítások

 Akár tíz évnél is több évre szólhatnak. Általában olyan megoldások, amelyek nem teszik lehetővé a 

pénz futamidő előtti hozzáférését

 → állampapír, önkéntes nyugdíjbiztosítás



MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA

 Biztonságos megtakarítási forma

 OAB garanciával védett (100 000 EUR-ig), ha a bank csődbe megy nem vész el a 

megtakarítás összege (Sberbank magyarországi kivonulás 2022.)

 A számla megnyitása kevés időt vesz igénybe, és bármikor pénz fizethető a számlára

 Kockázatkerülő befektetés

 Kisebb hozam érhető el vele



ÁLLAMPAPÍR

 Az állampapír magyar állam által kibocsátott értékpapír. Ezzel egy előre meghatározott időre pénzt 

kölcsönzünk az állam számára

 Az állam a kölcsönért cserébe folyamatosan, előre meghatározott kamatot fizet az állampapír 

tulajdonosának, visszafizetését az állam 100%-ban garantálja

 Biztonságos megtakarítási forma (alacsony kockázat)

 A hozama nagyobb lehet a megtakarítási számlánál és a bankbetétnél is

 Az összeghez csak egy előre meghatározott időpontban lehet hozzáférni



ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

 Az nyugdíjpénztárhoz tartozó tagoknak lehetőségük van a nyugdíjas éveikre megtakarítani

 A befizetések után lehetőség van adójóváírást is igényelni, ami a befizetett összegnek legfeljebb 20%-át 

teheti ki.

 Biztonságos portfólió választása esetén, elenyésző a kockázata

 A pénzhez nem lehet akármikor hozzáférni

 Viszonylagosan magas hozam



BEFEKTETÉSEK

 A hagyományos megtakarítások melletti befektetések a részvények, a befektetési 

alapok, ingatlanok és a kryptovaluták. 

 Ezek jelentősen magasabb megtérülést eredményezhetnek, viszont a kockázatuk 

is sokkal nagyobb.

 A befektetési alap egy társaság vagy cég által kezelt vagyontömeg, kockázat 

szempontjából:

 →Alacsony kockázatú befektetési alapok: a tőke évente 1-2%-ot nőhet

 → Magas kockázatú befektetési alapok: a tőke akár több, mint 10%-os profitot is 

termelhet

 A tőzsde a legkockázatosabb befektetések közé tartozik, a részvényportfólió 

helyes elosztásával lehet csökkenteni a kockázatokat, magas hozamot elérni 



ÖSSZEGZÉS

 Tudatos pénzügyi gondolkozás az anyagi függetlenség egyik záloga

 Megtakarításokat általában hosszabb távra, egy nagyobb cél elérése érdekében eszközöljük

 Megtakarítás esetén is fontos a portfólió diverzifikációja


