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SZÜLŐKÖTVÉNY 
 ajánlás 

 
 
 

 a család  joggal igényli az állam különleges védelmét és támogatását. 

 A szülő elidegeníthetetlen joga, hogy gyermekei felől 18 éves korukig önállóan döntsön és 
nevelje őket, 

 a szülők nyugdíjas éveiben megélhetést támogató anyagi lehetőségek biztosítása   

 a  kötvény, szülő nyugdíjba vonulását követően a nyugdíjon kívüli havi  járadék jellegű  
kifizetésének lehetőségét biztosítaná 

 ennek alapját a kötvényalapba történő rendszeres díjfizetéssel az állam és a támogató 
magánszemélyek /család, munkáltató/  teremtenék elő 

 a járadék rendszeres fizetése a szülő nyugdíjba vonulását követően legfeljebb 15 éven 
keresztül havonta történne 

 a járadék havi rendszeres kifizetése,  a felnevelt gyermekek számának arányában az állam 
valamint a támogatók által befizetett megtakarítások   kamatokkal  növelt összegének  
kifizetésével történne 
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SZÜLŐKÖTVÉNY 
főbb jellemzői 1 

 
 

 A kötvény államilag támogatott és garantált befektetés 

 A gyermekét nevelő szülő, gyermeke(i) után, névre szóló kötvény megnyitását igényelheti   

 A kötvény megnyitásának időpontja az első gyermek születésének dátumával megegyező. 

 A kötvényhez kapcsolódóan megnyitott számlára évenként egy alkalommal az Állam 
rendszeres befizetést teljesít.  

 Az évenkénti állami támogatás összege méltányossági elvek szerint meghatározottan, 60-
180 eFt/év  közötti összegben kerülhet meghatározásra gyermekszám alapján 

 A kötvény futamidején belül   a  támogatási időszak a gyermek felnevelésének 
időtartamával egyezően 18 év, azt követően  kamatozási időszak  a nyugdíjbavonulásig 

 A kötvénybe fektetett összeg értékállóságát változó kamatozás mellett,  éves kamat 
biztosítja 

 a kamat  mértéke az évenként meghatározott kamatbázis és a kamatprémium értékének 
összegével egyenlő. 
 

2018.06.19 
 

Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért 
Szülőkökötvény Monostori András 

zül 



SZÜLŐKÖTVÉNY 
főbb jellemzői 2 

 
 

 A kamatbázis megegyezik a megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves 
átlagos infláció mértékével 

 A kamatprémium mértéke3%/év. 

 Második illetve további gyermekek születésével a támogatás évenkénti összege 
kétszeresére, háromszorosára  növekedne  

 A szülőkötvény alapba történő befizetés lehetőségét célszerű kiterjeszteni a családtagok 
/támogatók/ részre 

 A támogatók tetszőleges időpontban, tetszőleges összeg befizetését teljesíthetik, növelve 
az alap összegét a teljes futamidő alatt. 

 A támogatók, törvényi szabályzás esetén jövedelem adójuk 1%-át is befizethetnék a 
kötvényalapba tetszőleges időtartamban 

 A munkaadók által biztosított kafeteria rendszer elemeinek bővítésével törvényi szabályzás 
mellett a támogató családtag választhatná a kötvényalapba történő befizetést  
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SZÜLŐKÖTVÉNY 
paraméterei 

 
  

 A kötvényalap kezelője a Magyar Államkincstár 
 A kötvény megnyitása a gyermek születésének időpontja 
 A kötvény lejárata a szülő nyugdíjba vonulásának időpontja 
 Futamideje a felhalmozás időszakában a kibocsátás napjától számított 18 év illetve a 

nyugdíjba vonulás időpontjáig eltelt kamatozási időszak. 
 Rendszeres állami támogatási  összege: egyösszegű befizetés, évente 60 eFT gyermekenként  
 Kamat mértéke az évenként meghatározott kamatbázis és a kamatprémium értékének 

összegével egyenlő.  
 Időközi kifizetés lehetősége a futamidő alatt: csak a hozamok kifizetése 10 éves periódusok 

után vagy előre meghatározott fix összegű kifizetés. 
 Lejáratkori kifizetés: havi járadék formájában 15 éven keresztül 
 Belépési feltételek: kötvény megnyitása előtt 2 éves folyamatos munkaviszony 
 lakhatás igazolása 
 eltartott gyermekek számának igazolása évenként 
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rendszeres  járadék összeg 
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Szülőkötvény évenkénti állami támogatásának összege gyermekenként  
Gyermekek száma 

1 2 3 4 5 

állami támogatás 
Ft/év 

36 eFt 42 eFt 54 eFt 54 eFt 54 eFt 

éves hozam 
nettó 3%/év 

lejáratkori összeg 
Ft 

1 838 067 2 021 314 2 449 648 2 309 029 2 176 481 

nyugdíj kiegészítő 
járadék várható 

összege 
15éven keresztül 

Ft/hó 10 211 21 441 35 050 47 878 59 970 



SZÜLŐKÖTVÉNY 
szabályzási szempontok 

 

 

 

 

 

 Anya/szülő részére nyitott 1 db kötvény vagy gyermekenként nyitott kötvények együttes 
portfoliója 

 Válás esetén a gyermek másik családba kerülésekor hogyan oszlik meg a támogatás. külön 
kötvények esetében a gyermekkel együtt a kötvény átkerülhet a nevelőszülőkhöz? 

 Anya/szülő korai halála esetén a hogyan változik a kötvény tulajdonos, 
kedvezményezett,örökös: apa, nevelő szülők, stb.? 

 Az állami támogatás feltételeként a konstrukció tartalmazzon-e kötelező évenkénti 
anya/szülő/családi befizetéseket  azok összegét? 

        . 
        .                                                                                                                
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SZÜLŐKÖTVÉNY 
 

KÉRDÉSEK 
 

• Egyetért a szülőkötvény által biztosított nyugdíjon 
járadék fizetésével? 

• Egyetért a szülőkötvény által kínált előtakarékoskodás   
lehetőségével? 

• Megfelelőnek tartja a szülőkötvény gyermekenkénti 
állami támogatásának összegét? 
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