Tisztelt Szülő/Gondviselő!
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerint az adott évben a Start-számlára befizetett
kiegészítő megtakarítások után állami támogatás illeti meg a gyermeket – általános esetben a naptári évben befizetett
összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6 ezer forint összegben. Ha Ön fizetett be az év során a Start-számlára, az
említett általános esetben egyéb teendője nincs, az állami támogatás igényléséről Bankunk automatikusan intézkedik.
Egyes speciális esetekben azonban kiemelt állami támogatás jár a Start-számlára:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében,
valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében.
Amennyiben a gyermek kiemelt állami támogatásra jogosult, jelen levelünkben található igazoló okiratot kell kitöltve
eljuttatnia a számlavezető BB bankfiókba legkésőbb 2018. január 19-ig. Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, az ezen az oldalon található igazolást kell kitölteni, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
esetében a lap másik oldalán található igazolás kitöltése szükséges.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi, hivatalos tájékoztatót is! További információért kérjük, hívja Telebankunkat a 1440es számon!
Tisztelettel:
Budapest Bank Zrt.
IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek magasabb összegű
állami támogatásra való jogosultságáról
A gyermek neve: ...............................................................................................
adóazonosító jele: 
születési helye: ....................................................................................

születési ideje: 

anyja születési neve: .......................................................................................................................................................
lakóhelye: ............................................................................................................................................................
A települési önkormányzat jegyző, mint gyámhatóság igazolása
Eljáró hatóság megnevezése: .......................................................................................................................................................
Eljáró hatóság címe: .....................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a  és a közötti időszakban a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
....................................., 201......................
P.H.
…………………………….……….……….……….……….………
Jegyző
Tájékoztató
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával,
folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a gyermek a naptári évben legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, ezen igazolás
alapján emelt összegű állami támogatás illeti meg. A támogatás összege az adott évben a Start- számlára befizetett összeg
20%-a, legfeljebb 12 ezer forint. (Amennyiben a gyermek a naptári évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem volt
jogosult, a Start- számlára történő befizetés 10%-nak megfelelő, de legfeljebb 6.000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: kincstár),
illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja jóvá a számlán.
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IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek magasabb összegű állami támogatásra
való jogosultságáról

A gyermek neve: ...............................................................................................
adóazonosító jele: 
születési helye: .......................................................... születési ideje: 
anyja születési neve: ............................................................................................................................................
lakóhelye: .................................................................................................................................................

A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, mint I. fokú gyámhatóság igazolása
Eljáró hatóság megnevezése: ............................................................................................................................................
Eljáró hatóság címe: ..........................................................................................................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a    –   közötti időszakban a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek.
....................................., 201...................
P.H.
…………………………….……….……….……….……….………
Jegyző
Tájékoztató
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával,
folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a gyermek a naptári évben átmeneti vagy tartós nevelésben van vagy volt, a támogatás összeg évi 12 ezer forint,
legfeljebb azonban ezen összegnek az átmeneti vagy tartós nevelés naptári évre eső időszakával arányos része, a gyermek
számlájára történt befizetésektől függetlenül. (Amennyiben a gyermek a naptári évben nem állt átmeneti vagy tartós
nevelésben, a Start- számlára történő befizetés 10%-nak megfelelő, de legfeljebb 6.000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: kincstár),
illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja jóvá a számlán.

2/2

