
T/18636/19 

 
 Az Országgyűlés 

 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló T/18636. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó   v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18636/14. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló, 
T/18636/14. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/18636/15-18. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 

1.  A Kormány az egységes javaslat 1. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"1.§ (2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban, illetőleg az 5. § (1) bekezdésében 
említett személyekre, tárgyi hatálya a gyermek 18. életévének betöltése napjáig a Start-
számlára terjed ki. 

 
(3) Az életkezdési támogatással kapcsolatos ellenőrzési feladatok – az összegét 

meghatározó állami támogatás, valamint az adómentesség összefüggésében – az állami 
adóhatóság hatáskörébe tartoznak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért
 
 

2.  A Kormány az egységes javaslat 2. § 5-6. pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/E törvény alkalmazásában/ 

"5. Start-számla: a számlavezető által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, 
értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetőleg [pénzforgalmi] bankszámla; 
_____________________ 
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6. számlavezető: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 

CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott hitelintézet, valamint a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) meghatározott befektetési 
szolgáltató, amely a Magyar Államkincstárral Start-számla vezetés[ére] vállalására szerződést 
kötött;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért
 
 

3.  A Kormány az egységes javaslat 3. § (1)-(3) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 

"3. § (1) A Start-számla 

a) vezetés vállalására vonatkozó szerződést a kiutaló azzal a számlavezetővel köt, 
amely az e törvényben, és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban előírt 
feltételeket elfogadja; 

b) [vezetésére] megnyitására vonatkozó megállapodás kizárólag írásban köthető. 

(2) Start-számlát a számlavezető az 1. § (1) bekezdése szerinti jogosultság [a] születési 
anyakönyvi kivonattal történő igazolása alapján vagy a Start-számla követelés 7. § (3) 
bekezdése szerint történő áthelyezésekor a számlavezető e törvény szerinti kötelezettségeinek 
teljesítése – így különösen a kincstári számlán lévő követelés áthelyezése, az állami támogatás 
igénylése – céljából, a gyermek adóazonosító jelének és/vagy természetes azonosítóinak 
rögzítésével, a választott befektetési forma szerint nyit. 

(3) Start-számla megnyitásának feltétele 

a) a szülő hozzájárulása a gyermek (2) bekezdésben említett adatainak a számlavezető 
által az e törvényben foglalt jogosultságok és kötelezettségek érvényesítése – így különösen 
utalási összegek áthelyezése, állami támogatás igénylése – céljából [a jogszabályoknak 
megfelelően] történő kezeléséhez;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért
 
 

4.  A Kormány az egységes javaslat 5. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/5. § (1) Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez – 
kormányrendeletben meghatározott módon és rendszerességgel – / 

 
"a) a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási 

Hivatala  

aa) a gyermek adóazonosító jelének megállapítása céljából az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvényben előírt adatokról az állami adóhatóság részére, [egyéb esetekben 
az] 
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ab) a kiutaló e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen a 
kincstári számlán lévő követelés áthelyezése, az állami támogatás kiutalása – céljából 
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." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért 
 
 

5.  Béki Gabriella képviselő az egységes javaslat 5. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

"(8) A [jogosult] fiatal felnőtt az [Start-számlán vagy ennek hiányában a kincstári 
számlán nyilvántartott követelés összegét] életkezdési támogatást a következő célokra 
fordíthatja: 

a) [felsőfokú tanulmánya költségeinek fedezése] tanulmányok; 
b) [lakhatási problémáinak megoldása] lakhatás; 
c) [vállalkozása elindítása] pályakezdés; 
d) gyermekvállalás feltételeinek megteremtése; 
e) jogszabályban meghatározott más cél." 

 
Indokolás: Lásd a T/18636/16. számú módosító javaslat 
(T18636/15. helyett) indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyetért 
 

 - a Kormány képviselője támogatja 
 
 

6.  A Kormány az egységes javaslat 6. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/„(1) 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) mértékéig tartalmazhat.] 
azzal, hogy az a) pont szerinti összeget meghaladó, valamint a gyermek külföldi 
letelepedésének időszakában történő befizetés Start-számlán nem írható jóvá, azt a 
számlavezető a befizetőnek visszautalja, továbbá azzal, hogy az önkormányzati rendelet az 
életkezdési támogatás felhasználására vonatkozó korlátozást csak az önkormányzat által 
befizetett összeg(ek) mértékéig tartalmazhat." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért 
 

 
 

7.  A Kormány az egységes javaslat 6. § (4)-(5) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 

/„(4) Az állami támogatást a kiutaló az igénylés kézhezvételétől számított 30 naptári 
napon belül a számlavezetőhöz utalja/ 

 
"b) a (2) bekezdés a)-b) pontja szerint, ha a gyermeknek a rendelkezésekben 

meghatározott magasabb összegű állami támogatásra való [jogosultságát igazoló] 
jogosultsága igazolása céljából az (5) bekezdésben említett iratot a számlavezető az 
igényléshez csatolta. 
 

(5) A (4) bekezdés b) pontjában [A jogosultságot igazoló, a (4) bekezdésben] említett 
jogosultság igazolására a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott  feltétel tényét rögzítő – 
a pénzügyminiszter rendeletében meghatározott tartalommal és formában kiállított – irat 
szolgál, amelyet [iratot] a szülő vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján – 16. életévének 
betöltését követően – a gyermek a számlavezető írásbeli megkeresése alapján a naptári év 
december 15-éig juttat[ja] el a számlavezetőhöz." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért 
 
 

8.  A Kormány az egységes javaslat 7. § (4)-(7) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja: 
 

"„(4) A Start-számlával rendelkező gyermek javára átutalt, befizetett összegeket, 
fizetett késedelmi kamatokat, továbbá a (2) bekezdés szerinti választás alapján elért 
kamatokat, hozamokat – a (7) bekezdésben meghatározott díj fedezetének visszatartásával – a 
számlavezető a gyermek javára haladéktalanul [bankbetétbe helyezi, illetőleg – ha 
betétgyűjtésre nem jogosult – nyilvánosan forgalomba hozott állampapírba vagy – 
amennyiben az összeg nagysága miatt állampapír vásárlása nem lehetséges – tőke- vagy 
hozamgarantált befektetési jegybe] a Start-számla megállapodásban meghatározott 
befektetési formába fekteti mindaddig, amíg a szülő vagy a gyermek a (3) bekezdésében 
foglalt jogosultságával nem él. 

 
(5) A (3) bekezdés alapján történő áthelyezés esetén 

… 
 
c) az új számlavezető – a befektetésre vonatkozó választást is figyelembe véve – a 

Start-számlát haladéktalanul megnyitja és erről [8 munkanapon belül] a kiutalót tájékoztatja. 

(6) [Ha a] A fiatal felnőtt [az életkezdési támogatás kifizetését nem kéri, a]18. 
életéve betöltésének napját, illetőleg a gyermek halála esetén elhunytának napját követően 

… 
 

(7) Start-számlával összefüggésben felmerülő költségek miatt (megbízási díj, 
számlavezetési díj, jutalék stb. címen) a számlavezető évenként gyermekenként a Start-számla 
éves átlagos állománya legfeljebb 1 százalékának megfelelő díjat számíthat fel. E 
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rendelkezést a gyermek 18. életéve betöltésének, illetőleg a gyermek halála esetén 
elhunytának napjáig kell alkalmazni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért 
 
 

9.  A Kormány az egységes javaslat 10. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/„(2) Felhatalmazást kap/ 
 
"a) a Kormány, hogy rendeletben szabályozza [a kiutalóra, a számlavezetőre] az e 

törvény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozóan az adatszolgáltatás, a tájékoztatás, a 
nyilvántartás[,] eljárási rendjét, valamint az életkezdési támogatással kapcsolatos utalások 
végrehajtási szabályait; [folyósításának rendjét.] 
 

b) a pénzügyminiszter, hogy rendeletet adjon ki a 6. § (5) bekezdés szerinti irat 
egységes tartalmi és formai követelményeiről." 
 

Indokolás: Lásd a T/18636/17/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért 
 
 

10.  A Kormány az egységes javaslat 10. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
módosítását: 
 

"(3) Nem lép hatályba a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi 
CXXVI. törvény 28. §-ának (12) bekezdése, valamint 17 §-ával megállapított a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. §-a (2) 
bekezdésének második mondata " 
 

ásd a T/18636/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 módosító javaslattal:  - az Alkotmányügyi biz. egyetért

Indokolás: L

 
A  

sszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 

Budapest, 2005. december 19. 
 

az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 
Ö
 
 

 
Dr. Vastagh Pál s.k.,  


