GONDOLJON
GYERMEKEI
JÖVŐJÉRE!
Szeretné megalapozni gyermekei jövőjét?
Olvassa el tájékoztatónkat, hogy megtudja,
hogyan gondoskodhat anyagi bizton
ságukról!

MILYEN KÉRDÉSEKBEN
SEGÍT ÖNNEK
EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

• MI AZ A BABAKÖTVÉNY?

Egy szülő számára a gyermekei biztonsága a leg
fontosabb. Nincs ez másként akkor sem, ha pénz
ügyekről van szó. Tájékoztatónkból több előtaka
rékossági formát is megismerhet.

MI AZ A START-SZÁMLA
ÉS A BABAKÖTVÉNY?

• MI AZ A START-SZÁMLA?
• HOGYAN LEHET NÖVELNI
A START-SZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEGET?
• MILYEN TOVÁBBI MEGTAKARÍTÁSI
FORMA ÉRHETŐ MÉG EL A GYERMEKEK
SZÁMÁRA?
www.mnb.hu/penzugyinavigator
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A magyar állam a 2005. december 31. után szü
letett gyermekek részére a Magyar Államkincs
tár által automatikusan nyitott Kincstári letéti
Start-számlára egyszeri életkezdési támogatást
folyósít, amely jelenleg 42 500 forint. Ez az összeg
az infláció (fogyasztói árindex) mértékével kama
tozik.
Erre a számlára magánszemélyek által kezdeményezett egyéni befizetésekre nincs lehetőség. A kiskorú gyermek szülője, közeli hozzátarto
zója, vagy más törvényes képviselője azonban egy
díjmentes, úgynevezett Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat az Államkincstárnál, amelyre
áthelyezheti az állami életkezdési támogatás
összegét a Kincstári letéti Start-számláról. Ennél
a számlánál már befizetésre is van lehetőség.
További előnye, hogy a gyermek 18 éves koráig fel
halmozott megtakarítás és hozam adó-, illeték- és
járulékmentes.
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A Kincstári Start-értékpapírszámlán megtakarí
tott összeget – a tőkét és a támogatásokat – vala
mint az éves kamatokat automatikusan Babakötvénybe fektetik be, ami egy változó kamatozású
állampapír. A Babakötvény után járó esedékes
összegek és a tőke visszaváltható, ha a gyermek
betöltötte 18. életévét – de legkorábban a Kincs
tári Start-értékpapírszámla megnyitása után három
évvel –, vagy lejáratkor a Kincstár kifizeti a tőke
kamattal növelt összegét az ügyfél részére.

Ne feledje!
A Kincstári letéti Start-számla megnyitásáról a Magyar
Államkincstár postai úton küld értesítést, Kincstári
Start-értékpapírszámla megnyitásáról azonban Önnek
kell gondoskodnia.

HOGYAN VÁLTOZIK A KINCSTÁRI
START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁN ÉS
LETÉTI SZÁMLÁN LÉVŐ ÖSSZEG?

A gyermek születési évéhez igazodó Babakötvény-
sorozat évente a KSH által közzétett előző éves
infláció és a kamatprémium összegének százalékos mértékével kamatozik.
Előző évi infláció
Kamat

Ezzel szemben a Kincstári letéti Start-számlán
lévő összeg évente, az előző évi infláció mértéké
vel növekszik.

HOGYAN LEHET NÖVELNI
A KINCSTÁRI STARTÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁN LÉVŐ
ÖSSZEGET?

Amíg gyermeke be nem tölti a 18. életévét,
addig – átutalással, bankkártyás fizetéssel,
illetve készpénzben – tetszőleges alkalommal bármekkora összeg befizethető a Kincs
tári Start-értékpapírszámlára. A Magyar Állam
kincstár internetes rendszerén, a Webkincstáron
(https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu) keresz
tül otthonról, ingyenes bankkártyás fizetéssel is
megteheti ezt.
A Kincstári Start-értékpapírszámlára természetes
személyek által befizetett összegek után további
állami támogatás jár. Ennek mértéke az éves
befizetés 10%-a, de maximum évi 6000 forint,
amelyet automatikusan jóváírnak a Kincstári
Start-értékpapírszámlán, illetve befektetnek a
megfelelő Babakötvénybe. Ettől eltér a támogatás
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo
sult gyermekeknél, mert ilyen esetben az állam az
éves befizetések 20%-át, de maximum évi 12 000
forintot ír jóvá.

Prémium
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Példaként vegyük, hogy 42 500 forint az egyszeri életkezdési támogatás mértéke, amelyet a Magyar Állam-

HOL ÉS HOGYAN VÁSÁROLHATÓ
BABAKÖTVÉNY?

kincstár a gyermek születésekor jóváír a Kincstári letéti
Start-számlán. Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása és havi 5000 forint befizetése esetén érhető
el a maximális támogatás.
Tételezzük fel, hogy minden évben csak annyit fizetünk
be, amennyi a maximális támogatáshoz szükséges.
A példában 1,5%-os inflációval és 3%-os kamatprémiummal számoltunk, így a 18. év végére a

Babakötvényt vásárolhat a Magyar Államkincstár
bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán személyesen, a megnyitott Kincstári
Start-értékpapírszámlához kapcsolódó elektronikus forgalmazási csatornákon – Webkincstárés MobilKincstár-, illetve TeleKincstár-jogosultság
birtokában interneten vagy okostelefonra letöltött
mobilapplikáción keresztül –, valamint telefonon.

számla egyenlege közel 2 millió forint lehet.

2 000 000 Ft
1 800 000 Ft
1 600 000 Ft
1 400 000 Ft

Az állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatokon
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.
Az állampapír-vásárlás ellenértékének kiegyenlí
tése forint- és euróalapú bankkártyával, átutalással
és pénzszámla terhére történhet.

1 200 000 Ft
1 000 000 Ft
800 000 Ft
600 000 Ft
400 000 Ft

VAN DÍJA, KÖLTSÉGE A KINCSTÁRI
START-ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA
FENNTARTÁSÁNAK?

200 000 Ft
0 Ft
év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A számla megnyitásáért, vezetéséért, más számla
vezetőtől történő átvételéért, a megbízások teljesí
téséért és kifizetésért a Magyar Államkincstár nem
számít fel díjat.
Az aktuális feltételekről, kérjük, mindig tájéko
zódjon!
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KI VEHETI FEL AZ ÖSSZEGET
A SZÁMLÁRÓL?

A Kincstári Start-értékpapírszámlán, ennek hiányá
ban a Kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott
összeget a gyermek veheti fel, 18. életévének
betöltését követően bármikor, de legkorábban
a Start-értékpapírszámla megnyitását követő har
madik év elteltétől. A gyermek halála esetén az örö
kös jogosult a megtakarított összeg felvételére az
öröklési bizonyítvány vagy a hagyatékátadó végzés
jogerőre emelkedését követően.
A gyermek nagykorúságáig keletkezett hozam,
illetve a megtakarítások összege is adó-, illetékés járulékmentes.

MIRE FORDÍTHATÓ
A FELVETT ÖSSZEG?

ÖSSZEFOGLALVA

• Az egyszeri életkezdési támogatás a 2005.
december 31. után született valamennyi gyer
meket megilleti.
• Az egyszeri életkezdési támogatás mértéke
jelenleg 42 500 forint, amelyet automatikusan
jóváírnak a Kincstári letéti Start-számlán.
• Start-értékpapírszámla nyitása esetén ezt az
összeget tovább növelheti a szülő, hozzátartozó,
amelyhez befizetésarányosan évente további
maximum 6000 forint állami támogatás érhető el.
• Start-értékpapírszámla nyitására és a befizetés
arányos állami támogatás elérésére a 2006. év
előtt született gyermekek esetében is van lehe
tőség.
• Kincstári Start-értékpapírszámla külön rendelke
zés alapján nyitható.

2018. január 1-jétől nincs törvényileg megha
tározva, hogy az életkezdési támogatás milyen
célokra fordítható, azaz bármire felhasználható.
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• A számla egyenlegét gyermeke 18 éves korától
használhatja fel, de legkorábban a Start-érték
papírszámla megnyitását követő harmadik év
elteltétől, bármilyen célra.
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MILYEN TOVÁBBI MEGTAKARÍTÁSI
LEHETŐSÉG NYÍLIK A GYERMEKEK
SZÁMÁRA?

ÉLETBIZTOSÍTÁS
Gyermekéről gondoskodhat úgy is, hogy akár koc
kázati, azaz halál esetére szóló, akár megtakarítási
jellegű életbiztosítási szerződést köt, és annak
kedvezményezettjeként gyermekét jelöli meg.
Az életbiztosítási összeg nem része a hagyaték
nak, így a kifizetésre nem a közjegyző rendelkezése,
hanem a biztosítás alapján kerül sor.

A biztosításokról további információkat a Védje
önmagát és értékeit biztosítással! című Pénzügyi
Navigátor füzetben talál.

További előny, hogy a szerződésben rögzített, a
megtakarításra és a felvehető hitelre vonatkozó fel
tételek a futamidő alatt nem változnak. A lakás-ta
karékpénztárak működését, a lakás-előtakarékos
sági szerződés feltételeit jogszabályok rögzítik.
Fontos, hogy a 2018. október 17. után megkötött
lakás-előtakarékossági szerződések hozama
nem egészül ki állami támogatással.

A témáról részletes információ a Lakás-takarékpénz
tár c. Pénzügyi Navigátor füzetben olvasható.

Gyermekeinek anyagi támogatása érdekében
számos lépést tehet. Tájékozódjon, és válassza
az ideális megoldást!
Kézirat lezárva: 2020. augusztus

LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR
A lakás-takarékpénztár azok számára lehet meg
felelő forma, akik biztonságos, kiszámítható fel
tételekkel, kimondottan lakáscélú megtakarítást
szeretnének felhalmozni. A konstrukció pénzügyi
terhei kiszámíthatóak, a szerződéses összeg
pedig a lakáscélok széles körére felhasználható. Emellett lehetőség nyílhat a piacon elérhe
tőkénél kedvezőbb kamatozású hitel felvételére is.
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MAGYAR NEMZETI BANK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. (Széll Kálmán tér)
– MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-80/203-776 Fax: +36-1/489-9102
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/penzugyinavigator
PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR TANÁCSADÓ IRODAHÁLÓZAT
A megyeszékhelyeken működő irodák elérhetőségei, valamint az
aktuális kitelepülésekkel kapcsolatos információk megtalálhatóak
honlapunk Tanácsadó irodák menüpontjában.
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
állampapír-értékesítési pontjai megtalálhatóak a Kincstár
www.allamkincstar.gov.hu címen elérhető honlapján.

Legyen mindig naprakész!
Töltse le a Pénzügyi Navigátor
mobilapplikációt!

www.mnb.hu/penzugyinavigator

