
Babakötvénnyel gondoskodjon gyermeke jövőjéről  
 

 

Minden 2005. január 31. után született belföldi és 2017. június 30-át követően született 

külföldön élő magyar gyermek részére az állam 42.500 Ft összegű életkezdési támogatást 

nyújt, amelyet a Magyar Államkincstárban helyezett el. A támogatás célja a gyermek felnőtté 

válásának segítése.  

Az induló összeg az éves infláció mértékével már most is kamatozik. Az elérhető kamat 

mértéke azonban további plusz 3 %-kal kiegészül, ha Babakötvénybe fekteti az állam által 

átutalt összeget, gyermeke részére. Ennek egyedüli feltétele, hogy – a törvényes képviselők 

vagy a nagyszülők közül bárki – a gyermek nevére a Kincstár valamelyik állampapír-

forgalmazó ügyfélszolgálatán Kincstári Start-értékpapírszámlát nyisson.  

Az állam a szülők, rokonok befizetéseit az összeg 10%-ával, de legfeljebb évi 6.000 Ft-tal 

támogatja. A számla megnyitása és vezetése díjmentes, a befektetés járulék-, illeték- és 

adómentes. 

 

Részletes információ: 

Start-értékpapírszámla megnyitása 

 A számlát a gyermek szülein túl egy hozzátartozó is megnyithatja. Ehhez szükséges a 

számlát nyitó személy és a szülő személyazonosságának és lakcímének igazolására 

szolgáló okmányai, 

 eredeti adóazonosító kártya az adóazonosító jelének igazolására, 

 a gyermek lakcímkártyája, 

 az életkezdési támogatásra nem jogosult gyermek esetében számlanyitás során 

szükséges a gyermek adóigazolványának bemutatása. 

Az ügymenet meggyorsítható úgy, hogy a személyes ügyintézés előtt a Magyar Államkincstár 

WebKincstár aloldalán – https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/#/login – kitölti az ügyfél 

regisztrációt. A személyes ügyintézés során időt takaríthat meg azzal, ha igénybe veszi a 

Kincstár online időpont-foglalás szolgáltatását! 

A Babakötvény jellemzői 

 Futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év. 

 Alapcímlete 1,- Ft, tehát akármilyen kis összeggel megvásárolható. 

 Változó kamatozású, így hosszú távon biztosítja a befektetett összeg értékállóságát. 

 Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével 

egyenlő. 

 A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre 

vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció százalékos mértékével. 

 A kamatprémium mértéke 3%. 

 A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása az első sorozatot kivéve évente 

február 1-jén történik. Az első sorozat (2032/S) esetében évente december 2-án. 

 Az éves befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 6.000 forint összegű 

támogatás is jóváírásra kerül. 

https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/#/login


 A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikusan történik a 

Start-értékpapír számlán jóváírt összegekből. 

Értékesítés és visszaváltás 

A Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a 

befizetett összegnek megfelelő mennyiségű Babakötvényt a Kincstár azonnal jóváírja a Start-

értékpapírszámlán. A befizetett összeget a Kincstár automatikusan a gyermek születési évéhez 

igazodó sorozatszámú Babakötvénybe fekteti be. A 18. életév betöltése után, a futamidő 

lejártáig, a jóváírásra kerülő kamatok automatikusan befektetésre kerülnek az adott sorozatú 

Babakötvénybe. A kötvény értékesítése névérték + felhalmozott kamaton történik, tehát a 

befektető által a vásárláskor megelőlegezett kamatot a Kibocsátó a következő kamatfizetéskor 

írja jóvá a Start-értékpapírszámlán.  

Lehetséges 2006. január 1. előtt született belföldi és 2017. július 1. előtt született külföldi, 18. 

életévét még be nem töltött gyermekek számára is takarékoskodni Start-értékpapírszámlán 

Babakötvényben, de tudni kell, hogy leghamarabb a számla megnyitása után három évvel 

vehető fel a megtakarítás, valamint induló összegként számlanyitáskor 25 000 forintot kell 

befizetni a családtagnak. A befizetések utáni éves állami támogatás és a Babakötvény által 

biztosított kedvező kamatozás ebben az esetben is jár. 

Egyéb hasznos információ 
Számítások szerint, minden évben 3 % inflációt feltételezve, 18 éven keresztül havi ötezer 

forint befizetésével kb. 2,3 millió forint takarítható meg. 

Babakötvénnyel elérhető összeg a gyermek 18 éves korára 

nyitó összeg 42 500 Ft 42 500 Ft 42 500Ft 

szülői befizetés/hó 0 Ft 1 000 Ft 5 000 Ft 

futamidő 19 év 19 év 19 év 

feltételezett éves hozam 

(infláció+kamatprémium) 
3+3% 3+3% 3+3% 

számlavezetési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

lejáratkori összeg 128 500 Ft 574 200 Ft 2 339 000 Ft 

 

Időpontfoglalás, regisztráció miatt és egyéb részletes információért keresse fel a Magyar 

Államkincstár honlapját: www.allamkincstar.gov.hu. 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/

