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Az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Házszabály 94. §-ának (1)
bekezdése és 102. §-ának (2) bekezdése alapján a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
T/18636. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a következő

bizottsági módosító javaslatot

nyújtja be :

1 . A Javaslat 5 . §-ának (1) és (2) bekezdése következők szerint módosul:

[(1) Az életkezdési támogatásra való jogosultságról az anyakönyvvezető az
anyakönyvi másolatnak a bejegyzést követő 8 munkanapon belül történő megküldésével
értesíti a kiutalót .]

„(1) Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez -kormányrendeletben
meghatározott módon és rendszerességgel -

a)a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala a
gyermek adóazonosító jelének megállapítása céljából az adózás rendjéről szóló 2003 . évi
XCII. törvényben előírt adatokról az állami adóhatóság részére, egyéb esetekben az e törvény
szerint szükséges adatokról a kiutaló részére adatot szolgáltat ;

b)az állami adóhatóság a gyermek adóazonosító jelét és természetes azonosító adatait a
kiutaló részére megküldi, továbbá az adóigazolványt a szülő kérésére kiállítja és kiadja .

(2) A kiutaló az (1) bekezdésben említett értesítést követő] b)pontja szerint kapott
adatok alapján 8 munkanapon belül a gyermek nevén az életkezdési támogatás
nyilvántartására szolgáló kincstári számlát (a továbbiakban : kincstári számla) nyit, amelyen az
első utalási összeget, valamint a gyermek jogosultsága esetén - ha Start-számlával nem
rendelkezik - a második és a harmadik utalási összeget nyilvántartja mindaddig, amíg a szülő
vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján - 16 . életévének betöltését követően - a gyermek
azt Start-számlára nem helyezi vagy ameddig a (7) bekezdés szerinti jogosultsággal a jogosult
nem él."
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2. A Javaslat 5. §-a (4) bekezdésének c) pontja a következők szerint módosul : .

/A (3) bekezdés szerinti esetben a számlavezető/

„c) Start-számla megnyitásáról, valamint a kincstári számlán nyilvántartott követelés
áthelyezéséhez szükséges egyéb adatokról [8 munkanapon belül] a kiutalót havonta értesíti ."

3. A Javaslat 7. §-ának (2), (3) és (4) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Start-számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tpt . szerint nyilvánosan
forgalomba hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható .

(3) Az 5. § (3) bekezdése alapján tett választásától függetlenül a szülő, vagy a szülő
egyetértő nyilatkozata alapján - 16 . életévének betöltését követően - a gyermek bármikor
jogosult a Start-számlán nyilvántartott követelésre vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti
megtakarítási, illetőleg befektetési lehetőségek [közül választani] között a Start-számla
állományát vagy annak egyes elemeit átcsoportosítani, illetve magát a teljes állományt
[valamint azt] más számlavezető[höz] nél nyitott Start-száml[a nyitásával]ára áthelyezni.
Amennyiben az áthelyezés betétgyűjtésre nem jogosult számlavezetőnél megnyitott Start-
számlára történik, dönteni kell arról, hogy az áthelyezéssel felmondott bankbetét összege
milyen más, a (2) bekezdés szerinti befektetési formába kerüljön .

(4) A Start-számlával rendelkező gyermek javára átutalt, befizetett összegeket, fizetett
késedelmi kamatokat, továbbá a (2) bekezdés szerinti választás alapján elért kamatokat,
hozamokat a számlavezető a gyermek javára haladéktalanul bankbetétbe helyezi, illetőleg-
habetétgyűjtésre nem jogosult - [a Tpt. szerint] nyilvánosan forgalomba hozott állampapírba
vagy -amennyiben az összeg nagysága miatt állampapír vásárlása nem lehetséges - tőke-
vagy hozamgarantált befektetési jegybe fekteti mindaddig, amíg a szülő vagy a gyermek a (3)
bekezdésében foglaltjogosultságával nem él ."

4. A Javaslat 7. §-a (5) bekezdésének b) pontja a következők szerint módosul :

/A (3) bekezdés alapján történő áthelyezés esetén/

„b) a korábbi számlavezető az ígérvény alapján a nála vezetett Start-számlát [a Hpt. és a
Tpt. szabályai szerint] megszünteti, és annak állományát [a gyermeket a Start-számla
követelés alapján megillető összeget] haladéktalanul - felróható késedelem esetén [az utalás
összege után] napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten - a választott új számlavezetőhöz
[utalja] áthelyezi ;"

S. A Javaslat 7 . §-ának (7) bekezdése a következők szerint módosul :
„(7) Start-számlával összefüggésben felmerülő költségek miatt (megbízási díj,

számlavezetési díj, jutalék stb . címen) a számlavezető[t] évenként gyermekenként a Start-
számla [követelés] éves átlagos állománya legfeljebb 1 százalék[a]ának megfelelő díjat
számíthat fel jilleti meg] . E rendelkezést a gyermek 18 . életéve betöltésének napjáig kell
alkalmazni."

INDOKOLÁS

1 . Az állami támogatáshoz, valamint a számlanyitáshoz szükséges a magánszemély
adóazonosító jele, ezért gondoskodni kell annak hivatalból történő intézményes
megállapításáról . Ezzel egyidejűleg a törvényjavaslat szerinti, az anyakönyvvezetőt terhelő
papíralapú adatszolgáltatás helyett a meglévő elektronikus kapcsolati rendszerben történő
adattovábbítás érdekében a Javaslat a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatalát kötelezi arra, hogy



- egyrészt a gyermek adóazonosító jelének megállapításához szükséges adatokat küldje
meg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak, amely azt ennek alapján megállapítja és az
adatokat továbbítja a Magyar Államkincstárnak ;

- másrészt a támogatások jóváírásához szükséges adatokról (azok változásáról) rendszeres
információt adjon a kiutaló Magyar Államkincstárnak.

2 . Az egyszerűsítés és a hatékonyság növelése érdekében a Kincstár és a számlavezető
közötti kapcsolatra (adatközlés) havi rendszerességet fogalmaz meg a Javaslat .

3 . A választható befektetési formák közül a törvényjavaslatban szereplő, bármilyen
befektetési jegy rendkívül kockázatossá teszi a Start-számlán lévő eszközök értékének
megőrzését. Ezért indokolt a befektetési jegyek közül csak a tőke- vagy hozamgarantált
jegyekbe történő befektetés lehetőségét biztosítani .

4. A Javaslat rendelkezik arról, hogy a számlavezető váltás esetén a Start-számlán lévő
állomány (pénz és más formában lévő eszköz) áthelyezése ne befolyásolja a követelés értékét
(azaz például ne legyen szükség az állampapírok, befektetési jegyek eladására) .

5 . A Javaslat pontosan meghatározza - a számla éves átlagos állományával-felszámítható
díj vetítési alapját .

Budapest, 2005 . december,,	"
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