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 Az Országgyűlés 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Ifjúsági és sport 
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Költségvetési és pénzügyi 
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Szociális és családügyi 
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a j á n l á s a 
 

a  fiatalok életkezdési támogatásáról szóló T/18636. számú törvényjavaslat 
 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), az Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: 
Ifjúsági bizottság) valamint a Szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: Szociális 
bizottság), megvitatta a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló, T/18636. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18636/2-9. számú módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

Az Előterjesztő képviselője a Költségvetési bizottság ülésén tárca álláspontot közölt. 
 

1.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban [(1) bekezdésében] említett személyekre, 
tárgyi hatálya a gyermek 18. életévének betöltése napjáig a Start-számlára terjed ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/4/1. és a T/18636/5/1. számú 
módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) Start-számlát a számlavezető a születési anyakönyvi kivonat alapján vagy a Start-
számla[án nyilvántartott] követelés 7. § (3) bekezdése szerint történő áthelyezésekor a 
választott befektetési forma szerint nyit[ja meg]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/4/2. és a T/18636/5/2. számú 
módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 4. § (2)-(4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

"(2) Az [utalási] utalandó összeg  
a) a gyermek születésének évében (első [utalási] utalandó összeg), továbbá 
b) a gyermek születésének évét követő hetedik évben (második [utalási] utalandó 

összeg) és a gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik [utalási] 
utalandó összeg) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, 
valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében  
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jár. 
 

(3) A (2) bekezdés szerinti [utalási] utalandó összegeket – a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – az éves költségvetési törvény határozza meg. 

(4) Ha a gyermek a 2006. évben született, az első [utalási] utalandó összeg 40 ezer 
forint, a második és a harmadik [utalási] utalandó összeg 30-30 ezer forint." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Sisák Imre és dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 4. § (2)-(4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

"(2) Az utalási összeg  
a) a gyermek születésének évében (első utalási összeg)[, továbbá 
b) a gyermek születésének évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a 

gyermek születésének évét követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében, valamint az 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében]  

jár. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti utalási összegeket [– a (4) bekezdésben meghatározott 

kivétellel –] az éves költségvetési törvény határozza meg. 
(4) Ha a gyermek a 2006. évben született[, az első] utalási összeg [40] 100 ezer forint, a 

második és a harmadik utalási összeg 30-30 ezer forint." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Szociális biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

 "(4) Ha a gyermek a 2006. évben született, az első utalási összeg 40 ezer forint, a 
második és a harmadik utalási összeg [30-30] 42-42 ezer forint." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  A Szociális és családügyi bizottság a törvényjavaslat 5. §-át új (8) bekezdéssel a 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(8) A jogosult a Start-számlán vagy ennek hiányában a kincstári számlán nyilvántartott 
követelés összegét a következő célokra fordíthatja: 

a) tanulmányok,
b) pályakezdés, 
c) lakhatás, 
d) gyermekvállalás feltételeinek megteremtése, 
e) törvényben meghatározott más cél." 

 
Indokolás: Lásd a T/18636/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz.  

- az Emberi jogi biz.  
- az Ifjúsági biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője  

 
 

7.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (8) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(8) A jogosult a Start-számlán vagy ennek hiányában a kincstári számlán nyilvántartott 
követelés összegét a következő célokra fordíthatja: 

a) felsőfokú tanulmánya költségeinek fedezése; 
b) lakhatási problémáinak megoldása; 
c) vállalkozása elindítása; 
d) jogszabályban meghatározott más cél." 

 
Indokolás: Lásd a T/18636/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Szociális biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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"6. § (1) [Start-számlán nyilvántartott követelés a Start-számlát vezető 
számlavezetőhöz természetes személy által történő befizetéssel évenként (utoljára a 
gyermek 18. születésnapjának betöltéséig), több befizető esetén is legfeljebb együttesen 
évi 120 ezer forint összeggel kiegészíthető. Az előzőeket meghaladó befizetés Start-
számlán nem írható jóvá, azt a számlavezető a befizetőnek visszautalja.] A Start-számla 
követelés – utoljára a gyermek 18. születésnapjának betöltéséig – kiegészíthető 

a) természetes személy által történő befizetéssel évenként több ilyen befizető esetén is 
legfeljebb együttesen évi 120 ezer forint összeggel azzal, hogy ezen összeget meghaladó 
befizetés Start-számlán nem írható jóvá, azt a számlavezető a befizetőnek visszautalja; 

b) az a) pont szerinti befizetéstől függetlenül – települési önkormányzat által a 
rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel, azzal, hogy a rendelet az 
életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást nem tartalmazhat." 
 

T/18636/4/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/4/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"6. § (1) [Start-számlán nyilvántartott követelés a Start-számlát vezető 
számlavezetőhöz természetes személy által történő befizetéssel évenként (utoljára a 
gyermek 18. születésnapjának betöltéséig), több befizető esetén is legfeljebb együttesen 
évi 120 ezer forint összeggel kiegészíthető. Az előzőeket meghaladó befizetés Start-
számlán nem írható jóvá, azt a számlavezető a befizetőnek visszautalja.] A Start-számla 
követelés – utoljára a gyermek 18. születésnapjának betöltéséig – kiegészíthető 

a) természetes személy által történő befizetéssel évenként több ilyen befizető esetén is 
legfeljebb együttesen évi 120 ezer forint összeggel azzal, hogy ezen összeget meghaladó 
befizetés Start-számlán nem írható jóvá, azt a számlavezető a befizetőnek visszautalja; 

b) az a) pont szerinti befizetéstől függetlenül – települési önkormányzat által a 
rendeletében meghatározott feltételekkel történő befizetéssel, azzal, hogy a rendelet az 
életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által 
befizetett összeg(ek) mértékig tartalmazhat." 
 
 

T/18636/5/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/5/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja
- a Szociális biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

10.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) Állami támogatás illeti meg 
 
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján történő befizetés esetén a befizetés évében a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket[,] a naptári évben befizetett 
összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 12 ezer forint összegben; 

b) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
befizetéstől függetlenül évi 12 ezer forint összegben; 

c) az a)-b) pontban nem említett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetés 
estén a naptári évben befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6 ezer forint 
összegben." 
 

T/18636/4/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18636/5/4. sz. módosító javaslattal (az 
ajánlás 11. pontja), eltérő összefüggései miatt azonban külön ajánláspontban szerepeltetjük. 

 
Indokolás: Lásd a T/18636/4/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(2) Állami támogatás illeti meg 
 
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján történő befizetés esetén a befizetés évében a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket[,] a naptári évben befizetett 
összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 12 ezer forint összegben; 

b) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
befizetéstől függetlenül évi 12 ezer forint összegben; 
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c) az a)-b) pontban nem említett gyermeket az (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetés 
estén a naptári évben befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6 ezer forint 
összegben." 
 

T/18636/5/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/18636/4/4. sz. módosító javaslattal (az 
ajánlás 10. pontja), eltérő összefüggései miatt azonban külön ajánláspontban szerepeltetjük. 

 
Indokolás: Lásd a T/18636/5/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Szociális biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

12.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 7. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(7) Start-számlával összefüggésben felmerülő költségek miatt (megbízási díj, 
számlavezetési díj, jutalék stb. címen) a számlavezetőt évenként a Start-számla követelés 
legfeljebb [1] 0,5 százaléka illeti meg. E rendelkezést a gyermek 18. életéve betöltésének 
napjáig kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Szociális biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) A kincstári számlán nyilvántartott követelés , illetőleg Start-számla követelés 
az 5. § (7) bekezdésében meghatározott időpontig nem fizethető ki, nem fogadható el hitel 
(kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei, befektetései nem vonhatók végrehajtás alá. Az ezzel 
ellentétes jognyilatkozat, cselekmény semmis." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/4/5. és a T/18636/5/5. számú 
módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja
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- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Start-számlával kapcsolatban a befektető-védelmi, csőd- és felszámolási ügyekben 
a Hpt., a Tpt., valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény rendelkezései az irányadóak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/4/6. T/18636/5/6. számú módosító 
javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

15.  Dr. Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/9. § (1) Mentes mindennemű adó, járulék és illeték alól/ 
 

"b) az 5. § (7) bekezdésében meghatározott időpontot követően is a fiatal felnőttnek az 
életkezdési támogatás kincstári számlán nyilvántartott összege, illetőleg a Start-számla 
követelés alapján az említett időpontra vonatkozóan meghatározott összegéből származó 
bevétele." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/4/7. T/18636/5/7. számú módosító 
javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 6. 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi  bizottság elnöke 

Bakonyi Tibor s.k., 
az Ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  bizottság elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi bizottság elnöke 

 


