
Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt 

kamatozású Babakötvény  
 
Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a 
gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan 
Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű 
kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer 
gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd 
forintot. 
 
A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg 
növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még 
kedvezőbb megtakarítási formává tette. 
 
Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely 
életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen. 

 A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori 
infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.  

 A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is 
megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett 
(12 ezer forint helyett). 

 
Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-
számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint 
csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.  
 
A két számla közötti különbséget az alábbi grafika szemlélteti. 

 
 

 



 
Hol lehet megnyitni? 
Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain 
(országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-
forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a 
www.magyarorszag.hu oldalon is lehet. 
Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/  

 
 
Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt 
nyerhet! 

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 
100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.  
A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-
számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.  
Sorsolás: 2022. április 19. 
További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-
nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel  
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Állampapír-nyereményjáték a Kincstárnál  
Népszerű befektetési lehetőség az állampapír, egyre többen vásárolják. A Kincstárnál jelenleg 
530 ezer ember rendelkezik ezzel a befektetésformával. Most lehetőség nyílik arra, hogy 
állampapír-vásárlással nyereményjátékban vegyen részt! Zala megyében már több mint 13 ezren 
nyitottak díjmentesen értékpapírszámlát vagy Start-számlát a Kincstárnál, közülük mintegy ezren 
az Ügyfélkapun keresztül kényelmesen, online. A megye lakosai körülbelül 70,2 milliárd forint 
értékben tartják megtakarításukat a Kincstárban vezetett számlán, lakossági állampapírokban, 
melyekből több mint 4,4 milliárd forint található a Start-számlákon.  
A sok befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír-forgalmazással foglalkozik, és 
számos előnyös feltételt, valamint kényelmi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek: 

 A Kincstárnál díjmentes a számlavezetés 

 Pénzügyeit online is intézheti: a Mobilkincstár és Webkincstár kényelmi 

szolgáltatások segítségével gyorsan, biztonságosan vásárolhat állampapírt, és kezelheti 

befektetéseit  

 Valamennyi forgalomban lévő állampapírt megvásárolhatja vagy eladhatja a 

Kincstárban, így a két legmagasabb hozamú lakossági állampapírt is: 

 a Babakötvényt, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas – 8,1% – 

hozamú és több módon támogatott befektetési lehetőséget; 

 a Prémium Magyar Állampapírt, amelyből az 5 éves futamidejű sorozat 

aktuális kamata 6,6%. 

 

Hogyan nyerhet számlanyitással vagy állampapír-vásárlással? 
Állampapír-vásárlással úgy nyerhet állampapírt, ha 2022. február 1. és március 31. között új 
értékpapírszámlát vagy Kincstári Start-értékpapírszámlát nyit Ügyfélkapun keresztül a Magyar 
Államkincstárnál, és legalább 100 ezer forintért vesz állampapírt. Az új befektetők között 25 utalványt 
sorsolnak ki egyenként 100.000 forint értékben.  
 
A Kincstár jelenlegi ügyfeleinek is megéri, ha most növelik megtakarításaikat. Ez esetben annyi a 
teendője, hogy a már meglévő értékpapírszámlájára vagy gyermeke Kincstári Start-számlájára 
elhelyez legalább 100 ezer forintot a nyereményjáték időszaka alatt. Ezzel megnyerheti az 50, 
egyenként 50.000 forint értékű utalvány egyikét, amelyet a Kincstárnál állampapír vásárlására 
fordíthat. 

 
Hogyan lehet otthonról értékpapírszámlát nyitni? 
A www.magyarorszag.hu oldalon a PÉNZÜGY menüpont alatt ki kell választani a BEFEKTETÉSEK, 
MEGTAKARÍTÁSOK, HITELEK kategóriát, ahol megtalálható mind a normál értékpapírszámla, mind a 
Kincstári Start-értékpapírszámla nyitásához szükséges űrlap. Az ügytípus kiválasztása után nyílik meg 
az Ügyfélkapu, amelyen keresztül – ha már bejelentkezett magánszemélyként – bármikor bárhonnan 
nyithat kincstári értékpapírszámlát.  
 

 
Hol lehet személyesen értékpapírszámlát nyitni Zala megyében? 
Zalaegerszegi Állampénztári Ügyfélszolgálat  
 
Cím: Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 
Telefon: 92/501-600 
E-mail: zal.api@allamkincstar.gov.hu 
Nyitvatartási idő:  

hétfő / kedd / csütörtök : 800-1600 

http://www.magyarorszag.hu/


szerda: 800-1800    
péntek: 800-1400 

 
 
Keszthelyi  Értékesítési pont: 
 
Cím: Keszthely, Deák F. u. 47. 
Telefon: 30/239-0478 
E-mail: zal.api@allamkincstar.gov.hu 
Nyitvatartási idő:  

hétfő: 800-1500  
kedd/péntek: 800-1200 
szerda/csütörtök : Ügyfélfogadás szünetel 

 
 
Nagykanizsai Értékesítési pont: 
 
Cím: Nagykanizsa, Csengery u. 2. 
Telefon: 30/239-0332 
E-mail: zal.api@allamkincstar.gov.hu 
Nyitvatartási idő:  

szerda: 800-1600   
csütörtök : 800-1600 
hétfő/ kedd/péntek: Ügyfélfogadás szünetel 

 
 

 


