
MIRE JÓ A BABAKÖTVÉNY?
Azt hiszed, hogy ez az örömteli, de nagyon nehéz 
kisgyerekes életszakasz sokáig tart? Tévedsz. 
Hipp-hopp kétéves lesz, utána pedig egyszer csak 
azzal szembesülsz, hogy már majdnem felnőtt. 
A fizikai gondoskodásból egyre kevesebbet igé-
nyelnek a gyerekek, viszont a gondos nevelésük 
egyre több pénzbe kerül. Jó, ha már most takaré-
koskodsz, hogy iskoláztatását és önálló életkezdé-
sét könnyebben segíthesd.

A 2005. december 31. után született gyerekek számára 
az állam 42 500 forint életkezdési támogatást tart nyil-
ván egy letéti számlán, a Magyar Államkincstárban. 
Ezen a számlán az induló támogatás mindössze az inflá-
ció mértékével megegyezően kamatozik (vagyis például 
az elmúlt évben nem gyarapodott). Ha viszont Kincstári 
Start-értékpapírszámlát nyitunk, akkor az előző év átlagos 
inflációja felett még évente 3% kamatprémiummal is gyara-
podik, sőt, a befizetések mértékétől függően további állami 
támogatással (10%, de max. évi 6 000 forint) növekedik. 
Ezeket az összegeket automatikusan Babakötvénybe fek-
teti a Kincstár, amely egy különleges állampapír: minden 
évben egy-egy sorozatot indít belőle az állam, és a szülők, 
hozzátartozók a gyermek születési dátumának megfelelő 
kötvénybe fektethetik az életkezdésre szánt pénzt, a gyer-
mek 18 éves koráig.

A Kincstári Start-értékpapírszámlán gyarapodó össze-
get a gyerek szinte bármire költheti. 

Megéri idősebb gyermekek számára is takarékoskodni 
Start-értékpapírszámlán. A 2006 előtt született gyerekek 
nem jogosultak a 42 500 Ft-os induló állami támogatásra, 
de az összes többi kedvezményre igen. A számla megnyi-
tásakor ugyan 25 000 Ft-ot be kell fizetni a számlára, de 
természetesen a befizetések utáni állami támogatásra és 
a kiemelkedő kamatra ezek a gyerekek is jogosultak. Az ő 
esetükben leghamarabb a számla megnyitása után három 
évvel vehető fel a megtakarítás.

Egy próbaszámítás: ha minden évben 3 százalék inflá-
ciót feltételezünk, havi 5 000 forint befizetésével 18 éven 
keresztül kb. 2,3 millió forint takarítható meg, ami fedezhet 
pl. jó pár évnyi tandíjat.

Tipp: A családtagok számára az ünnepek, a születés- és 
névnapok ajándékozása egyszerűen és hasznosan megold-
ható, ha bármekkora összeget utalnak a számlára.

A Kincstári Start-értékpapírszámla a Magyar Állam-
kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgá-
latán személyesen nyitható, a számlavezetés díjmentes. 
A számlanyitáskor érdemes elektronikus forgalmazási 
csatornákra is szerződni, így akár otthonról, kényelmesen 
is intézhető a befektetés.

Miért jó a Babakötvény? 
  bármilyen kis összegért lehet venni,  

mert alapcímlete 1 forint; 
  a befizetendő összegnek nincs alsó  

és felső korlátja; 
  bármikor vásárolható, amikor épp rendelkezésre  

áll megtakarítható összeg; 
  a befektetett tőke garantáltan az előző év átlagos  

inflációja felett 3 százalékkal kamatozik; 
  az éves befizetések után további 10%-os állami 

támogatás jár (évi max. 6 000,- Ft); 
  a kamatjövedelem adó- és illetékmentesen 

felvehető; 
  egyszerű, mivel elég egy állandó havi átutalási 

megbízás a befizetni szánt összegről,  
és más dolgunk a gyermek nagykorúvá 
válásáig nincs vele.  (x)
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