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Kormányrendeletek

A Kormány 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelete
a babaváró támogatásról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12. § és a 18. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében az e rendelet alapján nyújtott kölcsönhöz
(a továbbiakban: kölcsön) kapcsolódóan az e rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként
a)
kamattámogatás és
b)
gyermekvállalási támogatás
[az a) és b) pont szerinti támogatások a továbbiakban együtt: babaváró támogatás] vehető igénybe.
(2) A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés (a továbbiakban: kölcsönszerződés)
2022. december 31-éig köthető meg.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek
kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől
(a továbbiakban: magzat), valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek,
2.
hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet,
3.
igénylők: azok a házastársak, akik – együttes igénylőként – kölcsönszerződés megkötése iránti kérelmet
(a továbbiakban: kölcsönkérelem) nyújtanak be a hitelintézetnél,
4.
megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek az egészségi állapota – a rehabilitációs hatóság hatályos
határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye alapján – legfeljebb 50%-os,
5.
támogatott személyek: azok az igénylők, akikkel a hitelintézet kölcsönszerződést köt,
6.
ügyleti kamat: a kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelintézet által érvényesített, a kölcsönösszeg
éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.
(2) E rendelet alkalmazásában az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett
magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: lakcím) az igénylőével megegyezik.

3. §

(1) Az e rendelet szerinti, a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokban az együttes igénylők, illetve
a támogatott személyek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal
megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye vagy a főváros területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező igénylők esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala
(a továbbiakban együtt: járási hivatal) jár el első fokon.
(2) A járási hivatal e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a másodfokú hatóság és a felügyeleti szerv – országos
illetékességgel – Budapest Főváros Kormányhivatala.
(3) A járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala e rendelet szerinti hatósági eljárásában
a)
az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is fel lehet hívni,
b)
az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti, és
c)
az ügyintézési határidő 30 nap.
(4) A járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala a hitelintézetnek az igénylők, illetve a támogatott személyek
hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat
nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.
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2. Igénybevételi feltételek
4. §

(1) A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem
benyújtásának időpontjában
a)
a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
b)
mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
c)
legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan
ca)
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a alapján biztosított,
cb)
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali
képzésben tanulmányokat folytat, vagy
cc)
az f ) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél kereső tevékenysége alapján valamely
más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik,
d)
a bíróság
da)
egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg az 1. melléklet szerinti bűncselekmény
elkövetése miatt, vagy
db)
valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény
elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
e)
egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
f)
mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
fa)
magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján
magyar állampolgárnak kell tekinteni,
fb)
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
fc)
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak
alapján hontalan jogállásúnak ismerték el,
g)
abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik
házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel
érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
h)
egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése
szerinti, a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott tartozása,
i)
esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan
lehetetlennek tekinthető, és
j)
vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott
gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában
neveli.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti 3 éves időszak számítása során
a)
az (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egymást követő időszakokat össze kell számítani,
b)
folyamatosnak kell tekinteni az időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve
a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok
befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál
hosszabb megszakítás nincs,
c)
a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy
e)–j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, és
d)
a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.
(3) Nem magyar állampolgár támogatott személlyel kölcsönszerződés a három hónapot meghaladó tartózkodási
jogosultság fennállásának időtartama alatt köthető.
(4) Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt
kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
(5) Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.
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3. A kölcsönkérelem elbírálása
5. §

(1) A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani.
(2) A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban
hozzájárulnak ahhoz, hogy
a)
a kölcsönre és a babaváró támogatásra vonatkozó adatokat, valamint a saját és kiskorú gyermekeik
aa)
nevét,
ab)
születési nevét,
ac)
anyjuk nevét,
ad)
születési helyüket és idejüket,
ae)
állampolgárságukat vagy hontalan jogállásukat,
af )
lakcímüket,
ag)
értesítési címüket,
ah)
személyazonosító igazolványuk, úti okmányuk vagy kártyaformátumú vezetői engedélyük számát,
ai)
személyi azonosítójukat és
aj)
adóazonosító jelüket
a kölcsönkérelem elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel
ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje, és továbbítsa a kincstár, az állami adóhatóság, a járási hivatal és Budapest
Főváros Kormányhivatala részére, és
b)
az a) pont szerinti adataikat a kincstár, az állami adóhatóság, a járási hivatal és Budapest Főváros
Kormányhivatala az e rendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá a kincstár
a babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa.
(3) A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű
magánokiratban nyilatkoznak
a)
a fennálló házasságról, továbbá a 4. § (1) bekezdés g) pontja esetében a jogosultsági feltétel fennállásáról,
illetve arról, hogy a korábbi házasság a volt házastárs halálával szűnt meg,
b)
a 4. § szerinti egyéb jogosultsági feltételek fennállásáról, és
c)
arról, hogy az általuk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy azokat
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervek ellenőrizhessék.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmazza
a)
a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési helyüket és idejüket, valamint a házasságkötés helyét és
idejét,
b)
a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel esetében az igénylők írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy
a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság, a járási hivatal és Budapest
Főváros Kormányhivatala a kölcsönre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége
ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
(5) A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultsághoz a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl
a)
a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal, úti okmánnyal vagy kártyaformátumú
vezetői engedéllyel,
b)
a bejelentett lakcímet az azt igazoló hatósági igazolvánnyal,
c)
a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,
d)
a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeknek való megfelelést a fővárosi és megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított
igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű
fordításával,
e)
az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal,
f)
a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes
tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,
g)
a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági
igazolással
kell igazolni.
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(6) Az igénylők által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a hitelintézettől elvárható gondosság tanúsítása
mellett azok hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel – vélelmezni kell.
(7) A hitelintézet az igénylők erre irányuló kérelme és hozzájáruló nyilatkozata esetén beszerzi a fővárosi és megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalától a Tbj. szerinti
biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokat.
6. §

(1) A kölcsönkérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylők a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti
igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtják a hitelintézet
részére.
(2) A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek,
amelyben tájékoztatja a kölcsönkérelem elbírálásának folyamatáról és időtartamáról.
(3) Ha a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől – legfeljebb 10 napos határidő tűzésével –
a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.
(4) A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, amelybe nem számít bele
a (3) bekezdés szerinti kiegészítésre biztosított időtartam és az 5. § (7) bekezdése szerinti adatok hitelintézet általi
beszerzéséhez szükséges időtartam.
(5) A kölcsönszerződés megkötésére való jogosultságot a kölcsönkérelem benyújtásakor fennálló személyi és egyéb
körülmények alapján kell megállapítani. Az e rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség
meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
(6) A hitelintézet a kölcsönkérelemnek az igénybevételi feltételek nem teljesülése miatt történt elutasítása esetén
az igénylőket írásban tájékoztatja a kölcsönkérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő igénybevételi
feltételekről és a 8. § szerinti eljárásról.
(7) A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és
a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat
fel.

7. §		
A hitelintézet a kölcsönkérelem benyújtását, valamint az elbíráláshoz szükséges nyilatkozatok és okiratok
bemutatását követően az igénylők 5. § (2) bekezdés szerinti adatait haladéktalanul megküldi a kincstár részére.
A kincstár a megküldött adatok alapján a kölcsönkérelmet benyújtó igénylőkről a 4. § (5) bekezdésben foglalt
feltétel érvényesítése érdekében a feltétel ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet.
8. §

(1) Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételek – ide nem értve a 4. § (1) bekezdés
h) pontja szerinti feltételt – hiánya miatt utasította el, az igénylők – az erről szóló írásbeli tájékoztatás
kézhezvételétől számított 15 napon belül – a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelés
megállapítása iránt kérelmet nyújthatnak be a járási hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a kölcsönkérelem
elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.
(2) A járási hivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a járási hivatalnak a kölcsönkérelem
elutasítását megalapozó iratok másolatát.
(3) Ha a járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának véglegessé vált határozata megállapítja, hogy
az igénylő a kölcsönkérelem hitelintézethez történő benyújtásakor a 4. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételeknek
megfelelt, a hitelintézet e feltételek hiányára hivatkozással a kölcsönszerződésnek az igénylőkkel történő
megkötését és a kölcsön folyósítását nem tagadhatja meg.

4. A kölcsönszerződés
9. §

(1) Az e rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség megléte esetén a hitelintézet az igénylőkkel
megköti a kölcsönszerződést.
(2) A kölcsönszerződés tartalmazza a támogatott személyek
a)
hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermekük születését, illetve örökbefogadását a hitelintézet megkeresésére
a kincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már
rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – ellenőrizze,
b)
nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját
a várandósgondozási könyvvel igazolják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez,
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c)

d)

nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy ha a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem
igényelnek családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igénylik, a vér szerinti
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát,
illetve örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot, valamint
az örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát bemutatják,
valamint büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a közös
háztartásban élésről, illetve halva születés vagy vetélés esetén az ennek megtörténtét igazoló okiratot
legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez, és
nyilatkozatát, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését – ha e rendelet
másként nem rendelkezik – 30 napon belül bejelentik a hitelintézetnek.

10. §

(1)
(2)
(3)
(4)

11. §

(1) A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.
(2) A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését
vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.
(3) A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja
meg az 50 000 forintot.
(4) A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.

A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 000 000 forintot.
A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.
A kölcsön forintalapú, a díj és az ügyleti kamat megfizetése és a tőketartozás törlesztése csak forintban történhet.
A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet
magasabb, mint az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves
névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és
közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott
mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke. Az állampapírátlaghozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap harmadik munkanapjáig közzéteszi.
A közzétett állampapír-átlaghozamot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.
(5) Az ügyleti kamat (4) bekezdésben meghatározott mértékét a kölcsönszerződésben rögzített kamatperiódus
fordulónapján kell alkalmazni azzal, hogy a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente
változhat.
(6) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet
szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönökre – az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az Fhtv. 17/B. §
(2) bekezdése, 17/C. §-a és 17/D. §-a nem alkalmazható.

12. §		
A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai
szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére. A kezesség beváltására az állam által vállalt
kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5. Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése
13. §

(1) A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában
az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
(2) A kamattámogatás igénybevételéhez külön kérelmet nem kell benyújtani, az igénylők a kamattámogatásra
a kölcsönszerződés megkötésétől – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a kölcsön teljes futamidejére
jogosultak.
(3) A kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem
vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön egyhavi törlesztőrészletet meghaladó
előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg
havi időarányos része.
(4) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében
tájékoztatja a támogatott személyeket.
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14. §

(1) A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
a)
a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés
megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától
számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
b)
az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott
gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de
legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
(2) A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már
magyarországi lakcímmel.
(3) A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő második
gyermekre tekintettel is jogosultak.
(4) A törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9. §
(2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott iratokat.
(5) Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés
szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
(6) Az (5) bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
a)
vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot
is –,
b)
örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően
nyújtható be.
(7) A törlesztés
a)
az (5) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott kérelem esetén a kölcsönszerződés megkötését követő
naptól, de legkésőbb a 6. § (4) bekezdésében meghatározott elbírálási határidő lejártát követő naptól,
b)
a (6) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott kérelem esetén annak hitelintézet általi kézhezvételét követő
naptól
számított 3 évig szünetel.
(8) A törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik.

15. §

(1) Ha
a)

a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik a 14. §
(1) bekezdésében foglaltakat, akkor az 5 éves időszak lejártát követő naptól,
b)
a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó
magyarországi lakcím megszűnését követő naptól,
c)
a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már
a saját háztartásában, akkor a gyermeknek a szülők háztartásából való kikerülését követő naptól
a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamata
a (9) bekezdésben foglaltak szerint módosul, és – a 17. §-ban foglalt esetek kivételével – az addig igénybe vett
kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján
vissza kell fizetni a kincstárnak.
(2) Ha a támogatott személyek egyike a kamattámogatással érintett kölcsön folyósításától számított 5 éven belül,
a házasságuk fennállása alatt meghal, és a támogatott személyek nem teljesítik a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat,
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kamattámogatás a házastárs halálától számított 6 hónapos időszak
lejártáig nem szűnik meg, és ezen időtartam lejártáig a törlesztési kötelezettség szünetel, továbbá az addig
igénybevett kamattámogatás összegének utólagos felszámítására a kamattámogatással érintett időszak lejártát
követően nem kerül sor.
(3) Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül a 4. §-ban
meghatározott feltételeknek megfelelő újabb házasságot köt, a 14. § (1) bekezdésében foglalt időtartam számítása
újrakezdődik, és
a)
az ezen időtartamon belül teljesített, a 14. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén
– a kamattámogatással érintett időszak (2) bekezdés szerinti lejártát követően is – érvényesíthető
a kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése, és
b)
érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás.
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(4) A hitelintézet a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről és – ha a kamattámogatást vissza kell
fizetni – a visszafizetendő összegről
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidő lejártát megelőző hónap 15. napjáig,
b)
az a) pontban nem említett esetben a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülményről való
tudomásszerzést követő 30 napon belül
tájékoztatást küld a támogatott személyeknek.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben a támogatott személy a kamattámogatásra ismételten jogosultságot szerez,
a hitelintézet az erről való tudomásszerzést követő 15 napon belül tájékoztatást küld a támogatott személynek
a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről.
(6) Ha a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat nem teljesítő támogatott személyek a kamattámogatással érintett kölcsönt
a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek
az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük.
A kamattámogatás visszafizetendő összegéről a hitelintézet az előtörlesztést követő hónap 15. napjáig tájékoztatást
küld a támogatott személyeknek.
(7) Ha a támogatott személyek a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy
iratait megküldi a kincstárnak. A kincstár – a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével – hivatalból határoz
a visszafizetésről.
(8) Az e rendeletben foglalt, a hitelintézet felé teljesített, babaváró támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezettség
kapcsán hozzá beérkezett összeget a hitelintézet a kincstár által megjelölt számlára utalja át.
(9) Ha a támogatott személyek visszafizették a (6) bekezdés szerinti összeget, de utóbb, a kölcsön folyósításától
számított 5 éven belül teljesítik a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, és ezt a várandósság 12. hetének betöltését,
a gyermek születését, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon
belül igazolják a kincstár felé, továbbá rendelkeznek magyarországi lakcímmel, a kincstár a visszafizetett
kamattámogatást egy összegben megtéríti a részükre.
(10) A kamattámogatás megszűnését követően a támogatott személyek által fizetendő ügyleti kamat mértéke nem
lehet magasabb, mint az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző naptári hónapban
tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama
számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott aukciókon
elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke.
16. §

(1) Ha a támogatott személyek közötti házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják vagy érvénytelenné
nyilvánítják, az erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától
a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek a 15. § (10) bekezdésében foglalt mértékű ügyleti
kamatot fizetnek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a 17. §-ban foglalt esetek kivételével – a megelőző időszakban igénybe vett
kamattámogatás összegét egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a házasság jogerős felbontásától
vagy érvénytelenné nyilvánításától számított 120 napon belül, ha a támogatott személyek a kölcsönszerződés
megkötésétől a házasság felbontásáig vagy érvénytelenné nyilvánításáig terjedő időszakban nem teljesítették
a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat.
(3) A támogatott személyek a házasság felbontásáról, illetve érvénytelenné nyilvánításáról – a jogerős bírósági
ítélet kézhezvételétől számított 30 napon belül, a jogerős bírósági ítélet másolatának megküldésével – értesítik
a hitelintézetet.
(4) A hitelintézet a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatja a támogatott
személyeket a kamattámogatás megszűnéséről, és az igénybe vett, egy összegben visszafizetendő kamattámogatás
összegéről, valamint a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről.
(5) Ha a támogatott személyek a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy
iratait megküldi a kincstárnak. A kincstár – a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével – hivatalból határoz
a visszafizetésről.
(6) Ha a támogatott személy a házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását követően, a kölcsön
folyósításától számított 5 éven belül a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő újabb házasságot köt, a 14. §
(1) bekezdése szerinti időtartam számítása újrakezdődik, és
a)
az ezen időtartamon belül teljesített, a 14. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén érvényesíthető
a kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése, és
b)
érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás.
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(7) Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a támogatott személy a kamattámogatásra ismételten jogosultságot szerez,
a hitelintézet az erről való tudomásszerzést követő 15 napon belül tájékoztatást küld a támogatott személynek
a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről.
17. §

(1) A támogatott személy – a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát megelőzően benyújtott –
kérelmére a korábban igénybe vett kamattámogatásnak a 15. § (1) bekezdése és 16. § (2) bekezdése szerinti
megszűnése és visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági
eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha
a)
a támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé
vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták,
b)
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998.
(VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú
melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a támogatott személyek
ba)
a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás
keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet
[a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) – a kötelező
egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vettek, vagy
bb)
a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben a reprodukciós eljárás
megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet
1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján
a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf ) alpontja szerinti egyik reprodukciós
eljárásra sem alkalmas, vagy
c)
a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti
a kizáró ok megállapításának időpontját azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és a megállapítás időpontján
kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.
(3) A támogatott személy kérelmére a 15. § (1) és 16. § (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre a járási
hivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott személy igazolja, hogy
számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is
tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

18. §

(1) A támogatott személyek a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján
a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke
évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a.
(2) A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés
megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel
a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét.
(3) A hitelintézet a megfizetett kezességvállalási díjat 5 napon belül átutalja a kincstár által meghatározott számlára.

6. Gyermekvállalási támogatás
19. §

(1) A támogatott személyek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő
a)
második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
b)
harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű
vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.
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(2) A gyermekvállalási támogatás
a)
a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén,
a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
b)
az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott
gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését
követően válik véglegessé.
(3) Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg,
a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
(4) A (3) bekezdésben nem említett esetben a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem
a)
vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot
is –,
b)
örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően
nyújtható be.
(5) A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 9. §
(2) bekezdés b), illetve c) pontjában meghatározott iratokat.
(6) Ugyanazon magzat, illetve gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.
(7) A jogosultsági feltételek teljesülését a benyújtott igazolások alapján a hitelintézet állapítja meg.
(8) A gyermekvállalási támogatás magzatra tekintettel történő igénybevétele esetén a gyermekvállalási támogatás
megállapításakor meg kell jelölni a szülés várható időpontját.
(9) A hitelintézet a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem elutasítása esetén a támogatott személyeket részletesen,
írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő feltételekről és a 20. § szerinti eljárásról.
(10) A támogatott személyek nem jogosultak gyermekvállalási támogatásra, ha egyikük sem rendelkezik már
magyarországi lakcímmel.
20. §

(1) Ha a hitelintézet a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet elutasítja, a támogatott személyek a járási hivatalhoz
fordulhatnak a gyermekvállalási támogatásra való jogosultság megállapítása iránt. A kérelemhez csatolni kell
a gyermekvállalási támogatás elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.
(2) A járási hivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a járási hivatalnak a gyermekvállalási
támogatás iránti kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.
(3) Ha a járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala véglegessé vált határozata megállapítja
a gyermekvállalási támogatás iránti jogosultságot, az a hitelintézetre nézve kötelező.

21. §

(1) A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak
csökkentésére kell felhasználni.
(2) A gyermekvállalási támogatást a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor kell előtörlesztésként
elszámolni. A gyermekvállalási támogatás elszámolt összegének megállapításánál az alábbi összegek közül
az alacsonyabbat kell alapul venni:
a)
a várandósság 12. hetének betöltésekor, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé
válásának időpontjában vagy
b)
a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor
fennálló, nem lejárt tőke- és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege.
(3) Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül
számolt tartozás után kell megállapítani. A meg nem fizetett hátralékot a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
(a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint, a fennmaradó összeget pedig a (2) bekezdése szerinti előtörlesztésként kell
elszámolni.
(4) A gyermekvállalási támogatás összegét az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet számára annak
elszámolása alapján.
(5) A gyermekvállalási támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén – amennyiben még van fennmaradó
tartozás – a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 10 napon belül a hitelintézet köteles változatlan
futamidő mellett a támogatott személyek havi törlesztőrészleteit újraszámolni, és arról a támogatott személyeket
értesíteni.
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(6) Az (5) bekezdés szerinti értesítésben, és azt követően a kölcsönszerződés fennállásának időtartama alatt évente
legalább egy alkalommal a hitelintézet tájékoztatja a támogatott személyeket arról, hogy mekkora összegű
babaváró támogatásban részesültek, a babaváró támogatás igénybevétele nélkül mekkora összegű lenne a fennálló
tartozásuk, továbbá hogy a babaváró támogatást Magyarország Kormánya biztosította.

7. A jogosultság ellenőrzése és a visszafizetés
22. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett
a)
babaváró támogatást és a meg nem fizetett kezességvállalási díjat az államháztartásról szóló törvény szerinti
késedelmi kamattal növelt összegben – a visszafizetést, megfizetést előíró határozat véglegessé válását
követő 120 napon belül – kell visszafizetni, illetve megfizetni,
b)
szüneteltetés esetén az elmaradt törlesztőrészleteket a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben
– a hitelintézet felhívásának kézhezvételét követő 120 napon belül – kell a hitelintézetnek megfizetni.
(2) Ha magzat után igénybe vett babaváró támogatás, illetve szüneteltetés esetén a támogatott személyek a gyermek
születését, a halvaszületést, illetve a vetélést a szülés várható időpontját követő 60 napon belül nem igazolják,
a hitelintézet – a határidő lejártát követő 15 napon belül – értesíti erről a kincstárat. Ha a gyermekre vonatkozóan
a családok támogatásáról szóló törvény szerinti egységes szociális nyilvántartásban nem található adat, a kincstár
erről haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot.
(3) Az állami adóhatóság a kölcsön és a babaváró támogatás igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát
a támogatott személyeknél – a kölcsönszerződés megkötésétől a futamidő végéig – hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálhatja.
(4) Ha az állami adóhatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy
jogosulatlanul vette igénybe a babaváró támogatást, illetve a törlesztés szüneteltetését, erről 5 napon belül
értesíti a hitelintézetet, és határozatban rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett babaváró támogatás összegének
visszafizetése, a visszafizetés elmaradása esetén a jogosulatlan igénybevételből származó követelés adók módjára
történő behajtása iránt.
(5) Az állami adóhatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet
írásban tájékoztatja.

8. A hitelintézet elszámolása és felelőssége
23. §

(1) A babaváró támogatásokat a hitelintézet számolja el a kincstárral.
(2) A hitelintézet a babaváró támogatásokat a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban:
eAdat) elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(3) A hitelintézetet az e rendelet szerinti feladatok ellátásáért az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után
0,8%-os mértékű, a december 31-én fennálló állomány után február 28-áig 0,3%-os mértékű költségtérítés illeti
meg, amelyet a babaváró támogatásokkal együtt számol el a kincstárral.
(4) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban ténylegesen kifizetett és elszámolt babaváró
támogatásokkal azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(5) A hitelintézet elszámolását a kincstár ellenőrzi.
(6) A kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt babaváró támogatások kifizetését az elszámolás beérkezése
hónapjának 20. napját követő 8 munkanapon belül indítja a hitelintézetnek az eAdaton történő regisztrációja során
megjelölt számlája javára.
(7) A hitelintézet az elszámolás keretében a babaváró támogatások részére történő megfizetését vagy általa történő
visszafizetését jogcímenként összesítve számolja el, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.
(8) A kincstár az ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és jogosult a szükséges
információkat, dokumentumokat bekérni, vagy azokba a helyszínen betekinteni.
(9) Ha a kincstár az ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, azt a hitelintézet
– a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követő 30 napon belül – a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a kincstár által megjelölt számlára megfizetni.
(10) Ha a kincstár az ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással
kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
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(11) Az elszámolási kötelezettséget a hitelintézet megbízásából másik hitelintézet is teljesítheti. A megbízási
szerződésnek ki kell terjednie a megbízott hitelintézet felelősségére.
24. §

(1) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség
megsértésével keletkezett. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben általában elvárható.
(2) A hitelintézet a neki felróható okból a támogatott személyeknek okozott kárért a támogatott személyekkel szemben
köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

9. Adatszolgáltatás
25. §

(1) A babaváró támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket a kincstár üzemelteti és fejleszti.
(2) A kölcsönt és a babaváró támogatást nyújtani kívánó hitelintézetnek regisztrálnia kell az eAdaton.

26. §

(1) A hitelintézet – az eAdaton található útmutató szerinti formában, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig –
ellenőrzési célból megküldi a kincstár részére
a)
a kölcsönszerződés megkötésének, módosításának vagy megszűnésének adatait,
b)
az új támogatott személyek
ba)
természetes személyazonosító adatait,
bb)
lakcímét,
bc)
értesítési címét,
bd)
személyazonosító igazolványának, úti okmányának vagy kártyaformátumú vezetői engedélyének
számát és
be)
adóazonosító jelét, valamint
c)
azon gyermekek
ca)
nevét,
cb)
személyi azonosítóját és
cc)
adóazonosító jelét,
akikre tekintettel a babaváró támogatásokat igénybe veszik.
(2) A hitelintézet negyedévente – a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával egyidejűleg – elektronikus úton
személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. Az adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött
támogatási szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által benyújtott elszámolás
keretében lehívott babaváró támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az adatszolgáltatását az (1) bekezdés szerinti esetben a kincstár, a (2) bekezdés szerinti esetben
a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatást ismételten megküldi.
(4) A miniszter az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
a)
nem teljesítése esetén a babaváró támogatások teljes összegének,
b)
hiányos teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett babaváró támogatások összegének
a hitelintézet részére történő folyósítását felfüggesztheti.
(5) Ha a hitelintézet az elmulasztott vagy hiányos adatszolgáltatást pótolja, a babaváró támogatásokat
– az adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg – ismételten folyósítani kell.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézetnek az adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
babaváró támogatásokra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
(7) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a hitelintézet megbízásából másik hitelintézet is teljesítheti. A megbízási
szerződésnek ki kell terjednie a megbízott hitelintézet felelősségére.

27. §		
A hitelintézet köteles a babaváró támogatással nyújtott kölcsönre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi
szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró
támogatással nyújtjuk.”
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10. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez
Büntetőjogi kizáró feltételek
A kamattámogatás akkor nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság
a)
bűntett,
b)
a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással
összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel
vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény
311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. §
(1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],
c)
a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi
jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének
megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi
IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés],
számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény
esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés],
gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés],
visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. §
(1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés
elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény
316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978.
évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés],
hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége
[1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés],
jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi
IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy
d)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés],
kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás
megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés],
lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége
[Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. §
(2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. §
(1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [Btk. 379. §
(2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. §
(1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének
vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának
vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §],
tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]
miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól.
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A Kormány 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelete
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 15. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása, valamint a három- vagy többgyermekes családok
megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében az e rendeletben
meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési
támogatás) vehető igénybe.
2. §		
E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed
a)
a magyar állampolgárra és arra a személyre, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar
állampolgárnak kell tekinteni,
b)
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó személyre, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát
Magyarország területén gyakorolja, vagy
c)
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján
hontalanként elismert személyre.
3. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
élettárs: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint a nevelési
ellátásra jogosultság szempontjából élettársként figyelembe vehető személy;
b)
megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a kérelem benyújtásának időpontjában a közúti járművek
műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és
jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi, amelyben – a vezető
ülését is beleértve – legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ide nem értve
a lakóautó jellegű járművet;
c)
megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy: aki a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti járműnyilvántartásban a b) pont szerinti személygépkocsi
tulajdonosaként vagy üzemben tartójaként szerepel;
d)
nagycsaládos: a Cst. szerint
da)
legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult személy, vagy
db)
legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult
várandós nő, a várandósság betöltött 12. hetét követően, vagy a várandós nő vele közös
háztartásban élő házastársa vagy élettársa,
azzal, hogy a gyermekek számába nem számít be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, továbbá
a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott személyt
életkorától és a családi pótlékra való jogosultságtól függetlenül kell figyelembe venni;
e)
támogatással érintett személy: a nagycsaládos házastársa vagy élettársa;
f)
zártvégű pénzügyi lízingszerződés: olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben
meghatározott pénzügyi lízingszerződés, amelynél a lízingbevevő a szerződésben meghatározott lízingdíj
összegének megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi.

2. A szerzési támogatás szabályai
4. §

(1) A szerzési támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához – ideértve a hitelintézeti
kölcsön igénybevételével történő szerzés esetét is –, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján
történő megszerzéséhez (a továbbiakban együtt: megszerzés) vehető igénybe.
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(2) A szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár
50%-a.

3. A szerzési támogatásra való jogosultság
5. §

(1) Szerzési támogatásra jogosult a nagycsaládos, ha
a)
ő, vagy a támogatással érintett személy „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel rendelkezik, és nem
áll e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya
alatt,
b)
az állami adó- és vámhatóságnál, vagy az önkormányzati adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
c)
büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság nem állapította
meg jogerősen, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
d)
sem ő, sem a támogatással érintett személy – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – nem részesült korábban
szerzési támogatásban, és
e)
Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körülményeknek a kérelem benyújtásakor kell fennállniuk.
(3) Ha a nagycsaládos és a támogatással érintett személy házassága vagy élettársi kapcsolata megszűnt, és
a megszűnést követően a szerzési támogatással megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsival
rendelkező személy korábbi házas- vagy élettársa a 3. § d) pontja szerint továbbra is nagycsaládosnak minősül,
a szerzési támogatást ismételten igényelheti.
(4) A szerzési támogatás iránti kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség.

4. A szerzési támogatás igénylése és megállapítása
6. §

(1) A szerzési támogatás iránti kérelemben fel kell tüntetni
a)
azt, hogy a szerzési támogatás iránti kérelmet benyújtó nagycsaládos (a továbbiakban: igénylő) a szerzési
támogatást milyen összegben, valamint hogy adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez
igényli,
b)
az igénylő, a támogatással érintett személy, valamint – a magzat kivételével – a szerzési támogatás
megállapításánál figyelembe venni kívánt gyermekek adóazonosító jelét,
c)
azt, hogy az 5. § (3) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek fennállnak-e.
(2) A szerzési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
a)
az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát
aa)
az 5. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek fennállásáról,
ab)
arról, hogy a megfelelő befogadóképességű személygépkocsit a 6. alcím szerinti feltételeknek
megfelelően használja, és
b)
a 3. § d) pont db) alpontja szerinti esetben a várandósság 12. hetének betöltését igazoló várandósgondozási
könyv másolatát vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és fennállása idejéről szóló
igazolást.
(3) A személyazonosság igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt, útlevelet vagy kártyaformátumú vezetői
engedélyt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
(4) A szerzési támogatással kapcsolatos eljárásokban a Magyar Államkincstár központi szerve (a továbbiakban: Kincstár)
jár el.
(5) A szerzési támogatás iránti kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a Kincstárnál vagy
a kormányablaknál lehet benyújtani.
(6) A szerzési támogatás igénylésekor a nagycsaládos és a támogatással érintett személy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és
ellenőrzésének céljából és időtartamára az illetékes hatóságtól a szükséges adatokat és okiratokat beszerezze, és
az azokban foglalt személyes adatokat kezelje.
(7) Ha a szerzési támogatást magzatra tekintettel állapítják meg, a határozat tartalmazza a szülés várható időpontját.
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5. A szerzési támogatás felhasználása
7. §

(1) A megfelelő befogadóképességű személygépkocsi a szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító határozat
véglegessé válását követően szerezhető meg.
(2) Ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon
belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható.
(3) Az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés egy példányát az igénylő a Kincstárnak megküldi.
A Kincstár a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a belföldi
kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével üzletszerűen foglalkozó, adószámmal rendelkező
más szervezet vagy személy (a továbbiakban: autókereskedő) részére. A szerződésben a támogatás összegét fel kell
tüntetni.
(4) A személygépkocsinak a határozat véglegessé válása előtti megszerzése esetén a szerzési támogatás nem
folyósítható.

8. §

(1) A szerzési támogatás felhasználása az autókereskedővel kötött adásvételi szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés
keretében történik.
(2) A szerzési támogatás felhasználása során az adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződést az igénylővel kell megkötni.
(3) Az autókereskedő az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a megszerzett megfelelő
befogadóképességű személygépkocsit az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett „Családbarát
Magyarország” logóval ellátja.
(4) A (3) bekezdés szerinti „Családbarát Magyarország” logó megfelelő befogadóképességű személygépkocsin történő
elhelyezésének költsége az autókereskedőt terheli.
(5) Az igénylő a (3) bekezdésben meghatározott „Családbarát Magyarország” logót a 9. § (1) bekezdése szerinti
időtartamig köteles a személygépkocsin feltüntetni.

6. Használati feltételek
9. §

(1) A szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi
lízingszerződés hatálybalépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, továbbá
a jármű átalakítása – ide értve a szállítható személyek száma vagy a járműkategória megváltoztatását – nem
engedélyezhető. Pénzügyi lízingszerződés esetén az elidegenítési tilalom a szerzési támogatásra való jogosultságot
megállapító határozatban megjelölt jogosult (a továbbiakban: jogosult) mint lízingbevevő tulajdonjogszerzését
nem akadályozza.
(2) A jogosult a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát
a támogatással érintett személyen kívül az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártáig más személy
részére nem engedheti át. Pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó a szerzési támogatás igénybevételével
megszerzett személygépkocsi üzembentartói jogát – a lízingszerződés megszűnésének esetét kivéve – a jogosulton
kívül az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártáig más személy részére nem engedheti át.
(3) A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál
indított eljárásban a jogosult jár el. A közlekedési igazgatási hatóság a jogosult által benyújtott adásvételi vagy
pénzügyi lízingszerződés alapján az (1) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a járműnyilvántartásba a Kincstár
javára hivatalból bejegyzi. A jogosult a személygépkocsi forgalomba helyezésére irányuló eljárás során köteles
nyilatkozni arról, hogy a személygépkocsit szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg.
(4) Az elidegenítési tilalom bejegyzéséről és lejártának időpontjáról a közlekedési igazgatási hatóság a bejegyzéstől
számított öt napon belül értesíti a jogosultat és a Kincstárt.

10. §

(1) Ha az elidegenítési tilalom időtartama letelt, valamint ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti
forgalomból véglegesen kivonták, a Kincstár a jogosultnak, illetve örökösének kérelmére kezdeményezi
az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlését a járműnyilvántartásból. Ha a kérelemhez nem mellékelték
a törlésre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratok másolatát, a Kincstár adatszolgáltatási kérelemmel
fordul a közlekedési igazgatási hatósághoz. A jogosultnak vagy örökösének a forgalomból való kivonást tartalmazó
határozatot a Kincstár részére is be kell mutatnia.
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(2) Ha az elidegenítési tilalom időtartama letelt, és az (1) bekezdés szerinti törlésre nem került sor, az elidegenítési
tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a jogosult vagy örököse, illetve még
fennálló pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó részére kérelmére ki kell adni.
(3) A jogosult vagy örököse – pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a lízingbevevő kivételével – másnak a Kincstár
hozzájárulásával az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el,
ha a szerzési támogatás időarányos részét a Kincstár részére visszafizette, illetve pénzügyi lízingszerződés esetén
a lízingbeadó a szerzési támogatásnak megfelelő összeg időarányos részét a Kincstár részére megfizette.
(4) A Kincstár határozatban rendelkezik a (3) bekezdés szerinti összeg időarányos részének 15 napon belül történő
visszafizetéséről, illetve megfizetéséről. A Kincstár az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való törlését és
a törzskönyvnek a jogosult vagy örököse, vagy pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingbeadó részére történő
kiadását akkor kezdeményezi a közlekedési igazgatási hatóságnál, ha a visszafizetés, illetve a megfizetés megtörtént.
11. §

(1) Amennyiben a személygépkocsi megszerzésére pénzügyi lízingszerződés keretében került sor, a Kincstárt
a személygépkocsin a szerzési támogatást megállapító határozatban meghatározott összeg arányos része erejéig
zálogjog illeti meg az elidegenítési tilalom lejártáig.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a személygépkocsi a pénzügyi lízingszerződésnek
– a lízingdíj nem fizetése vagy más ok miatt – a személygépkocsi tulajdonjogának a lízingbevevő vagy örököse
általi megszerzése nélkül, az elidegenítési tilalom lejártát megelőzően történő megszűnése folytán a lízingbeadó
birtokába visszakerül, a zálogjog megszűnésére csak akkor kerülhet sor, ha a zálogtárgy birtokosa a Kincstár részére
a zálogtárgy (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő ellenértékét megtéríti.

7. A szerzési támogatás visszafizetése
12. §

(1) A szerzési támogatást – az a) pontban foglaltak fennállása esetén az államháztartásról szóló törvény szerinti
késedelmi kamattal növelten – vissza kell fizetni, ha
a)
megállapítására a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságnak meg nem felelő tartalma alapján
került sor,
b)
a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti,
c)
a szerzési támogatással megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy
az adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül házasságának
felbontása vagy élettársi kapcsolatának – nem az élettársa halála miatt bekövetkezett – megszűnése miatt
már nem minősül a 3. § d) pontja szerinti nagycsaládosnak, vagy
d)
azt örökbefogadott gyermekre tekintettel állapították meg, és a gyermek vonatkozásában az örökbefogadást
a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsira vonatkozó adásvételi vagy pénzügyi
lízingszerződés megkötésének napjától számított két éven belül felbontják.
(2) A jogosult az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti körülményeket a bírósági ítélet jogerőre emelkedését, az élettársi
kapcsolat megszűnését, vagy a gyámhatósági határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kincstárnak
bejelenti.
(3) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti körülmények vagy azok valamelyikének fennállását a tudomásszerzéstől számított
90 napon belül határozatban állapítja meg.
(4) Ha a visszafizetésre kötelezett a visszafizetésre kötelező, (3) bekezdés szerinti határozat véglegessé válásától
számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Kincstár felhívja a kötelezettet a tartozás
megfizetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a Kincstár a követelést a kötelezett részére folyósított
társadalombiztosítási ellátásból történő letiltással érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai
szerint. A követelés a kötelezett keresetéből is levonható. A keresetből történő levonás érvényesítése során
a kincstári számfejtési körbe tartozók esetében a Kincstárt munkáltatónak kell tekinteni.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedések nem vezetnek eredményre, a fennmaradó tartozás végrehajtását az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdésének megfelelően kell foganatosítani.
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(6) Ha a visszafizetésre kötelezett igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való megfizetése családi,
jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának vagy a tartásra szoruló hozzátartozójának
aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a Kincstár a kérelemben megjelölt időtartamú, de
legfeljebb
a)
12 hónapos fizetési halasztást, vagy
b)
36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést
engedélyezhet.
(7) A (6) bekezdés szerinti fizetési kedvezmény érvényét veszti és a tartozás – annak járulékaival együtt – egy összegben
esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett a kedvezményes fizetési feltételeknek nem tesz eleget.
(8) Az, akivel szemben a szerzési támogatás visszafizetését rendelték el, az elrendelésről szóló határozat véglegessé
válásától számított három évig nem részesíthető szerzési támogatásban.

8. Adatigénylés
13. §		
A Kincstár a szerzési támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából adatszolgáltatást igényelhet
a)
a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából az igénylő vezetői engedélyének száma alapján
aa)
a természetes személy vezetői engedélyének kategóriájára, valamint
ab)
a vezetői engedély érvényességének és visszavonásának tényére,
b)
a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából az igénylő, házastársa vagy élettársa
ba)
tulajdonjoga és üzembentartói joga kezdetének, valamint megszűnésének időpontjára,
bb)
a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén – a tulajdonszerző bejelentéséig terjedő
időtartam alatt – a korábbi tulajdonos által teljesített bejelentés alapján a tulajdonszerző
tulajdonjoga kezdetének időpontjára, természetes személyazonosító adatára, lakcímére,
bc)
bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjoga tényére, továbbá
bd)
a tulajdonába tartozó és az általa a szerzési támogatás felhasználásával megszerezni kívánt jármű
azonosító és műszaki adataira, a műszaki érvényessége időtartamának végére vagy a műszaki
alkalmatlanságának tényére, valamint motorkódjára,
c)
a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából az elidegenítési tilalom bejegyzésének ellenőrzése
céljából az elidegenítési tilalom jogosultjára, kezdetére és végére
vonatkozóan.

9. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
15. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A törzskönyv nem adható ki)
„f ) a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendelet 9. § (1) bekezdésében
meghatározott időpontig, ha a járművet a tulajdonos az állam által nyújtott személygépkocsi-szerzési támogatás
felhasználásával szerezte meg.”
(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a járművet a tulajdonos a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló
kormányrendeletben (a továbbiakban e bekezdés vonatkozásában: kormányrendelet) meghatározott, az állam
által nyújtott személygépkocsi-szerzési támogatás felhasználásával szerezte meg, a közlekedési igazgatási hatóság
a kormányrendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a járműnyilvántartásba történő bejegyzéssel
egyidejűleg a forgalmi engedély „Hivatalos feljegyzések” rovatába bejegyzi a jármű átalakítására vonatkozó tilalmat
és a tilalom lejártának időpontját.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez
Büntetőjogi kizáró feltételek
A szerzési támogatás akkor nem igényelhető, ha az igénylő vagy házas-, illetve élettársa büntetőjogi felelősségét
a bíróság
a)
bűntett,
b)
a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással
összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel
vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény
311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. §
(1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],
c)
a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi
jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének
megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi
IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés],
számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény
esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés],
gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés],
visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. §
(1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés
elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény
316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi
IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag
kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi
IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan
elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. §
(2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy
d)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés],
kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás
megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés],
lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége
[Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. §
(2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. §
(1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [Btk. 379. §
(2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. §
(1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének
vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának
vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §],
tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]
miatt jogerősen megállapította, és az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól.
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A Kormány 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelete
az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés 9. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
új lakás:)
„a) a meglévő épület vagy épületrész átalakításának kivételével az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha
a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó
jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely
elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi
vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles,
ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
aa) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további,
legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá
fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
ab) közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
ac) egyedi fűtési móddal rendelkezik,
ad) közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves
szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel
ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
ae) közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves
vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy”
2. §

(1) Az R1. 12. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál
nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem
benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt
megelőlegező kölcsön összegét.”
(2) Az R1. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyermekvállalásra tekintettel a (2) bekezdés szerinti, ugyanazon igénylők által korábban igénybe vett
támogatás esetén a 6. alcím szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény – a 17. §-ban foglaltakat is
figyelembe véve – akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.”

3. §		
Az R1. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és
a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez
kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra
az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.
Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését a családi otthonteremtési
kedvezményt folyósító hitelintézet kérelmezi.”
4. §		
Az R1. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés
megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat
vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött
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új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell benyújtani
a hitelintézethez.”
5. §		
Az R1. 72. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A (11) bekezdésben foglaltaktól eltérően az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtásának
időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének
megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazolással vagy az építésügyi hatósági engedélyezési
eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által generált visszaigazolással vagy az elektronikus
építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel,
használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentummal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület
felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, gazdálkodó szervezet által
természetes személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett új lakás esetében az otthonteremtési
kamattámogatással érintett kölcsön teljes összege a használatbavételi engedély, a használatbavétel
tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének
megtörténtéről szóló hatósági dokumentum bemutatását megelőzően is folyósítható, azzal, hogy ebben
az esetben a kamattámogatási időszak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló
hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági
bizonyítvány bemutatását követő napon kezdődik.”
6. §		
Az R1.
a)
30. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, valamint 31. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „kereső
tevékenysége” szövegrész helyébe az „az 5. § a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége” szöveg,
b)
30. § (2) bekezdésében, valamint 31. § (3) bekezdésében a „hivatala ápolási díjat megállapító végleges
határozata alapján” szövegrész helyébe a „hivatalának végleges határozata alapján gyermekek
otthongondozási díjában vagy” szöveg,
c)
31. § (2) bekezdésében az „e)–i) pontja” szövegrész helyébe az „e)–j) pontja” szöveg,
d)
59. § (2) bekezdés b) pontjában az „egy évvel” szövegrész helyébe a „két évvel” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
30. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában és (3) bekezdésében, valamint 31. § (1) bekezdés b) pont
bc) alpontjában és (4) bekezdésében az „Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes”
szövegrész,
b)
44. § (10) bekezdése.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál
nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem
benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt
megelőlegező kölcsön összegét.”
(2) Az R2. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve
a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe, a 8. alcím szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény
akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.”

9. §		
Az R2. 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A családi otthonteremtési kedvezmény az (1) bekezdésben foglalt feltétel hiányában is igényelhető, ha
a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt feltétel az igénylő
elhunyt házastársa vagy élettársa esetében fennállt, és a lakásban az elhunyt házastárs vagy élettárs kiskorú
gyermeke legalább 50%-ot elérő mértékben tulajdonjogot szerzett.”
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10. §		
Az R2. a következő 14a. alcímmel egészül ki:

„14a. Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
51/A. § Ezen alcím alkalmazásában:
a) igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek
szerint igénylő nagykorú személy,
b) lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem
mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,
c) támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának
igénybevételére támogatási szerződést köt,
d) ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített,
a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás,
e) nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett
kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója, és az 51/C. § szerinti feltételeket teljesíti.
51/B. § (1) A 11. § b), c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy
a Magyarország területén lévő használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön)
kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban:
otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti.
(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 51/D. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat
3 százalékponttal csökkentett mértéke.
(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes
futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja.
(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat.
(5) A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg
a) a 11. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében
a 10 000 000 forintot,
b) a 11. § c) vagy d) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy esetében
a 15 000 000 forintot.
(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által
folyósított kölcsönhöz nyújtható.
(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és
az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.
(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható
a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított
lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,
b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és
c) lejárt tőketartozás esetén.
(9) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan
feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül
bevonásra.
(10) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében
közli a támogatott személlyel.
(11) Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás
igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), vagy
az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette.
51/C. § Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként
abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban
a) nyilatkozik arról, hogy nem kötött e rendelet szerinti kölcsönszerződést,
b) vállalja, hogy
ba) a későbbiekben sem köt e rendelet szerinti kölcsönszerződést,
bb) nem támogatott személy hiteladósként további e rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és
bc) nem létesít lakóhelyet az e rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és
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c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára
vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát,
adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű
igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a járási hivatal és a Kincstár részére.
51/D. § (1) A szerződésszerű teljesítés esetén – az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban – a hitelintézet kizárólag
olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése
során felszámított ügyleti kamat éves mértéke – az 51/B. § (3) bekezdése szerinti időszakban – nem haladja meg:
a) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző
3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott
aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt
mértékét, vagy
b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor
az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján
kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra
vonatkozó számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus
fordulónapján kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló
kormányrendeletnek megfelelően számított – állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint
számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi.
Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti
ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.
(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési
kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.
(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb
az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított
kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése
esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos
része.
(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám
360 nap.
(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó,
e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében – az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel –
az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)–(12) bekezdésben meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) A hitelintézet – a támogatás időtartama alatt – a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem
jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.
(9) A hitelintézet által – az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján –
érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.
(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet
alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre
az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott
kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.
(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul
a (8)–(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt
kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.
(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát
követően a hitelintézet
a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. §
(2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy
b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza
tovább
ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy
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bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át,
a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.
51/E. § Az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtásakor a hitelintézet átadja az igénylőnek a miniszter
tájékoztatóját a hatályos lakástámogatások feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szükséges
dokumentumokról.
51/F. § A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor
a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig,
az 51/B. § (3) bekezdés szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés
alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.
51/G. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike
a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem
benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült,
a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és
a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását
követően jogosult.
(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike
a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem
benyújtásakor a 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott
személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy
az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel
nem jogosult.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 14. § (1) bekezdés c) pontjában
foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését
a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan
való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság
továbbra is fennmarad.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget
a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan
való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési
kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés
módosításának időpontjáig a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott
személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes – az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt –
visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem
jogosult.
51/H. § Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás
igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal
érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy lakóhelye szerint
illetékes állami adóhatóság – jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén – előírja az igénybe vett
otthonteremtési kamattámogatás – az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt –
összegének visszatérítését.
51/I. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1–3. §-ban, a 6–10. §-ban, a 12–13. §-ban, a 17–25. §-ban,
valamint – a 45. § (2) bekezdés kivételével – a 28–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.
(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi
szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.””
11. §		
Az R2.
a)
1. § (2) bekezdésében a „vásárlása vagy bővítése érdekében” szövegrész helyébe a „vásárlása vagy bővítése
érdekében, továbbá a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását veheti igénybe lakás
vásárlása érdekében” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés 5. pontjában a „253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)” szövegrész
helyébe a „253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 46. pontja” szöveg,
c)
7. § (3a) bekezdésében az „új” szövegrész helyébe az „újabb” szöveg,
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d)
e)
f)
g)
h)
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14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „kereső tevékenysége” szövegrész helyébe az „a 12. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége” szöveg,
14. § (2) bekezdésében a „hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata alapján” szövegrész helyébe
a „hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy” szöveg,
14. § (3) bekezdés g) pontjában az „a kérelem benyújtását követően” szövegrész helyébe az „a bővítési
munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően” szöveg,
43. § (2) bekezdés b) pontjában az „egy évvel” szövegrész helyébe a „két évvel” szöveg,
53. §-ában a „kedvezményre” szövegrész helyébe a „kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra”
szöveg

lép.
12. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
8. § (3) bekezdés első mondata,
b)
14. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában, valamint (10) bekezdésében az „Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes” szövegrész,
c)
14. § (1) bekezdés f ) pontja,
d)
14. § (3) bekezdés f ) pontja,
e)
18. §-a,
f)
19. § (5) bekezdésében a „ , legfeljebb a (3) bekezdés alapján” szövegrész,
g)
23. § (1) bekezdésében az „ , azzal, hogy lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény nem
haladhatja meg a 19. § (3) bekezdésében meghatározott bekerülési költséget” szövegrész,
h)
43. § (1) bekezdésében az „– a lakás építéséhez vagy vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési
kedvezményre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő öt év elteltével –” szövegrész.

3. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
13. §

(1) A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017.
(XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekszám számításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:)
„a) gyermeknek – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, a halva
született gyermek, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül,”
(2) Az R3. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Annak tényét, hogy a gyermek az igénylővel közös háztartásban él,
a) a gyermek nagykorúvá válását követően és
b) a gyermek halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása esetében
nem kell figyelembe venni.”

14. §		
Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás összege
a) a második – 6. § (1) bekezdése szerinti – gyermek esetén 1 000 000 forint,
b) a harmadik vagy további – 6. § (1) bekezdése szerinti – gyermek esetén 4 000 000 forint,
c) a b) pont szerinti összegű támogatás igénybevételét követően született minden egyes további – 6. §
(1) bekezdése szerinti – gyermek esetén 1 000 000 forint.”
15. §		
Az R3. 11. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„b) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.)
Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerinti okirattal, az élve született gyermek halálát halotti anyakönyvi kivonattal,”
16. §		
Az R3. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti értesítésben és azt követően évente legalább egy alkalommal a pénzügyi intézmény
tájékoztatja a támogatott személyt arról, hogy az e rendelet szerinti előtörlesztéssel összefüggésben – megjelölve
a támogatás összegét és az előtörlesztés díját is – a támogatott személy mekkora összegű támogatásban részesült,
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a támogatás igénybevétele nélkül mekkora lenne a fennálló tartozásának az összege, továbbá hogy a támogatást
Magyarország Kormánya biztosította.”
17. §		
Az R3. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § (1) Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási összeg
a Módr. hatálybalépésének napján és azt követően született vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekre, valamint
a Módr. hatálybalépésének napján és azt követően benyújtott kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság
legalább 12. hetét betöltött magzatra tekintettel igényelhető.
(2) A Módr. által megállapított 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási összegre vagy a 2019. július 1-jétől,
illetve az azt megelőzően hatályos támogatási összegek különbözetére nem jogosult az, aki ugyanazon gyermekre
tekintettel a 2019. június 30-án hatályos 7. § (1) bekezdése szerinti összegű támogatást már igénybe vette, vagy
a 2019. június 30-án hatályos 7. § (1) bekezdése szerinti összegű támogatás iránti kérelmet nyújtott be.”
18. §		
Az R3. 1. § (1) bekezdésében a „harmadik” szövegrész helyébe a „második” szöveg lép.

4. Záró rendelkezés
19. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel
összefüggő módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 4., 11., 35. és 39. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 1. pontjában és 281. § (6) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjában a „kormányzati szolgálati
jogviszony, állami szolgálati jogviszony,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony,
politikai szolgálati jogviszony,” szöveg, az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony,” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony,” szöveg lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közhasznú kölcsönző által kölcsönbeadott közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben,
melynek ellátására törvény közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati
vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítését írja elő.”

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. §
(2) bekezdése” szöveg lép.

4. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 70/2009. Korm. rendelet) 1. § c) pont ca) alpontjában az „a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya,” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony,” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a 70/2009. Korm. rendelet 1. § c) pont ca) alpontjában az „állami szolgálati jogviszony,” szövegrész.

5. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
6. §		
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
az „az állami tisztviselőkről szóló törvény,” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény,” szöveg,
az „az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,” szövegrész helyébe az „az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény,”
szöveg lép.
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6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
módosítása
7. §		
A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a)
8/A. § (2) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszonyban” szöveg,
b)
9. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszony” szöveg
lép.

7. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
8. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1/B. § (3) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében és 51. § (1b) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész
helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg,
2.
11. § (7) bekezdésében az „állami vezetője” szövegrész helyébe a „politikai felsővezetője, valamint
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (7) bekezdés
a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezetője” szöveg,
3.
52. § (4) bekezdés d) pontjában az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Kit.
10. § (1) bekezdése” szöveg,
4.
62/B. § (1) bekezdés c) pontjában az „a számfejtéshez” szövegrész helyébe az „az illetmény- és
egészségbiztosítási pénzbeli ellátások számfejtéséhez” szöveg,
5.
62/C. § (2) bekezdésében a „foglalkoztató rögzíti és állapítja meg az ahhoz kapcsolódóan kifizetésre”
szövegrész helyébe a „foglalkoztató a tárgyhónap utolsó munkanapjáig rögzíti és állapítja meg a kifizetésre”
szöveg,
6.
62/H. § (1) bekezdésében a „megállapításával és elszámolásával kapcsolatos” szövegrész helyébe
a „megállapításával kapcsolatos” szöveg,
7.
62/H. § (3) bekezdésében az „igazolást és az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok alapján elkészített elszámolást
az annak” szövegrész helyébe az „igazolást az annak” szöveg,
8.
167/C. § (1a) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „kormányzati főhivatal” szöveg,
9.
179. § (3) bekezdésében a „helyi önkormányzat foglalkoztató” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat és
intézménye, valamint a nemzetiségi önkormányzat és intézménye foglalkoztató” szöveg
lép.

8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése” szöveg lép.
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10. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, piacfelügyeleti típusú központi hivatalként működő,
központi költségvetési szerv. A Felügyelet gazdasági szervezettel rendelkezik.”

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet a következő 7/A–7/D. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Kit. 71. § (11) bekezdésének alkalmazása során
a) kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot,
b) kinevezés módosítása alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okirat módosítását
kell érteni.
(2) A Kit. 285. § (2) bekezdésében a kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot
kell érteni. A jogviszonynak a Kit. 285. § (1) bekezdése alapján történő átalakulásáról az érintetett a – Kit. 285. §
(2) bekezdése alapján – a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.
(3) A Kit. 3. § (7) bekezdés d) pontja és a Kit. 3. § (8) bekezdés a) pontja szerinti tisztségviselő jogviszonyának
átalakulásáról az érintettet a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.
7/B. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlását – a Kit. 81. (3) bekezdésében
meghatározott jogkörök kivételével – írásban átruházhatja a kormányzati igazgatási szerv államtitkárára.
7/C. § (1) A kormánymegbízott szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a közigazgatásszervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közszolgálatért felelős államtitkára gyakorolja.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett
a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő
katonák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába
tartozó, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnál munkát végző kormánytisztviselők esetében a munkáltatói
jogok gyakorlásának szabályait külön jogszabály határozza meg.
(3) A járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási
hivatal kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről
a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel
szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki
kormánytisztviselőnek, kormányzati ügykezelőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.
(4) A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati
ügykezelői és munkavállalói tekintetében
a) munkaidő-beosztás meghatározására,
b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,
c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására
vonatkozó munkáltatói jogokat.
(5) A kormánymegbízott a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói tekintetében
a (4) bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény bekövetkezte
esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja.
A kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Ha
az intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.
7/D. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony
kezdőnapját a jogviszonynak a Kit. 285. § (1) vagy (10) bekezdése alapján történő átalakulása vagy átalakítása.”
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12. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló
29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában,” szövegrész helyébe
az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 110. §-ában,” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. Egységes rovatrend
a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz pont, K1–8. Költségvetési kiadások alpont, K1. Személyi
juttatások pont, K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai alpont, K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek
pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
„a) köztisztviselők, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak,
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a honvédelmi alkalmazottak, a bírák, az ügyészek,
az igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak – besorolási osztály, fizetési fokozat, előmeneteli fokozat, besorolási
fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási,
kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka)
növelt – illetményét,
b) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (2) és (5) bekezdése, valamint 3. § (7) bekezdés
a) és b) pontja szerinti tisztségviselő, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő,
az a) alpontba nem tartozó vezetőjének illetményét,”
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások miniszterének 6/2019. (III. 12.) EMMI rendelete
a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi
CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi
miniszterrel és 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Jr.) 28. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A javítóintézet biztosítja a fiatalkorú számára a Bv. tv. 357. § (8) bekezdésében meghatározott kapcsolattartás
különböző formáinak gyakorlásához szükséges feltételeket, és ennek érdekében kijelöli a fiatalkorú által
használható telefonkészüléket. Ha a fiatalkorúnak nincs letéti pénze, engedélyezett kapcsolattartója részére hetente
egy alkalommal az intézet költségére küldhet levelet.”
(2) A Jr. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a fiatalkorúval szemben büntetőeljárás van folyamatban, és nem rendelkezik letéti pénzzel, számára
a) a büntetőeljárással kapcsolatos levelezés,
b) a jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a védővel való telefonon történő kapcsolatfelvétel
költségét a javítóintézet biztosítja.”

2. §

(1) A Jr. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elbocsátás előkészítése során az utógondozó részlegen való elhelyezés lehetőségéről és az elhelyezés
megszüntetéséről – a Bv. tv. 384. § (1) és (3) bekezdése, illetve a Gyvt. 66/Q. § (2) bekezdése szerint – a fiatalkorút
tájékoztatni kell. A fiatalkorú írásban nyilatkozik a tájékoztatás megtörténtéről és arról, hogy kéri-e az utógondozó
részlegen való elhelyezését. A fiatalkorú kérelmében feltünteti az utógondozó részlegen való elhelyezés indokait.”
(2) A Jr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az utógondozó részlegen elhelyezett fiatalkorú számára a javítóintézet biztosítja a korábban megkezdett
oktatásban, képzésben való részvételt. Az utógondozó segítséget nyújt a fiatalkorú számára a lakhatási és
megélhetési feltételek megteremtéséhez, valamint a fiatalkorú önálló életének megkezdéséhez.”

3. §		
A Jr. 56. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fiatalkorú befogadásáról a 17. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl értesíteni kell]
„c) a vádemelés előtt az ügyészséget.”
4. §		
A Jr. 57. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a fiatalkorú nem rendelkezik letéti pénzzel, a javítóintézet biztosítja számára a büntetőeljárással kapcsolatos
levelezés, valamint a jogorvoslatra vonatkozó jognyilatkozat megtétele miatt a védővel való telefonon történő
kapcsolatfelvétel költségét. A fiatalkorú ezen túl az engedélyezett kapcsolattartójának hetente egy alkalommal
az intézet költségére küldhet levelet.
(3) A Bv. tv. 414. § (2) bekezdése esetén a fiatalkorút a rendőri szerv szállítja és kíséri.”
5. §		
A Jr.
a)
1. § b) pontjában és 11. § (1) bekezdésében az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe
az „a letartóztatás” szöveg,
b)
2. § b) pontjában az „az előzetes letartóztatás” szövegrészek helyébe az „a letartóztatás” szöveg,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

11. § (2) bekezdésében és 13. § (5) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek”
szöveg,
14. § (1) bekezdésében a „Bv. tv. 347. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Bv. tv. 347. § (5) bekezdése”
szöveg,
14. § (5) bekezdésében a „Bv. tv. 347. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „Bv. tv. 347. § (5) bekezdés
a) pontja” szöveg,
20/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az előzetes letartóztatásról” szövegrész helyébe az „a letartóztatásról”
szöveg,
38. § (1) bekezdésében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „elektronikus levelezés keretében”
szöveg,
40. § (2) bekezdésében az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,
45. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg, valamint a „gondozóként”
szövegrész helyébe az „a fiatalkorú gondozását ellátó személyként” szöveg,
III. fejezetének címében az „AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS” szövegrész helyébe az „A LETARTÓZTATÁS” szöveg,
26. alcímének címében, 54. §-ában és 28. alcímének címében az „Az előzetes letartóztatás” szövegrész
helyébe az „A letartóztatás” szöveg,
55. § (1) bekezdésében és 56. § a) pontjában az „az előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe
az „a letartóztatást” szöveg,
55. § (3) bekezdés b) pontjában a „vádirat benyújtásáig az ügyészt” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt
az ügyészséget” szöveg,
55. § (3) bekezdés c) pontjában a „vádirat benyújtását követően” szövegrész helyébe a „vádemelés után”
szöveg,
62. §-ában a „fiatalkorú előzetes letartóztatására” szövegrész helyébe a „fiatalkorú letartóztatására” szöveg,
63. § (1) bekezdésében a „Bv. tv. 414. § (2)–(5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Bv. tv. 372. §
(3)–(5) bekezdésében – a Bv. tv. 413. § (7) bekezdésének figyelembevételével – ” szöveg,
63. § (2) bekezdésében az „előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „letartóztatás” szöveg,
65. §-ában az „Az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „A letartóztatott” szöveg,
66. §-ában az „az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „a letartóztatott”, valamint az „az előzetes
letartóztatás” szövegrész helyébe az „a letartóztatás” szöveg,
1. melléklet 1. pontjában a „Vezető beosztások” szövegrész helyébe a „Vezetői munkakörök” szöveg,
1. melléklet 2. pontjában a „Munkakörök” szövegrész helyébe a „Szakmai munkakörök” szöveg,
3. melléklet 2. pontjában az „Előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „Letartóztatás” szöveg,
4. mellékletében az „intézeti gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg, az „Előzetes
letartóztatásba” szövegrész helyébe a „Letartóztatásba” szöveg, az „Előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe
a „Letartóztatás” szöveg, valamint az „Előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe a „Letartóztatást” szöveg

lép.
6. §		
Hatályát veszti a Jr. 68. §-a.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1110/2019. (III. 12.) Korm. határozata
a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről
1. A Kormány elfogadta a családvédelmi akciótervet, és egyetért
a)
a bölcsődei ellátás – 2022. június 30-áig – 70 000 férőhely rendelkezésre állásához szükséges fejlesztéssel,
ennek keretében
aa)
további új bölcsődei férőhelyek kialakításával,
ab)
a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosításával,
ac)
a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben
biztosított támogatás fajlagos összegének megemelésével,
ad)
a nem állami fenntartású bölcsődei ellátások szerepének növelésével,
ae)
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet
felülvizsgálatával a bölcsődei ellátás feltételeinek egyszerűsítése érdekében;
b)
a négy vagy több gyermeket szült vagy örökbe fogadott és saját háztartásában nevelő vagy felnevelt
többgyermekes anyák személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség alóli, a jogosultat az összevont
adóalapjába tartozó, munkával szerzett jövedelme után megillető mentességének 2020. január 1-jétől
történő bevezetésével;
c)
azzal, hogy 2020. január 1-jétől a gyermekgondozási díj a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján
a nagyszülő részére is megállapítható legyen olyan módon, hogy a nagyszülői gyermekgondozási díj összege
a nagyszülő jövedelme alapján kerül megállapításra, egyidejűleg több, nem ugyanazon várandósságból
született unokájáról történő gondoskodás esetén többszörös összegben jár, valamint a gyermekgondozási
díjban részesülő nagyszülő az ellátás folyósítása alatt fizetés nélküli szabadságban és felmondási védelemben
részesül, továbbá az ellátás folyósításának időszaka a társadalombiztosítási nyugellátás szempontjából
szolgálati időnek minősül, ha
ca)
az ellátásra való jogosultság szempontjából figyelembe vett gyermek gondozása, nevelése a szülő
háztartásában történik, és a gyermek a szülő gondozásából a nagyszülő gondozásába rendszeres
jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki,
cb)
a szülők mindegyike keresőtevékenységet folytat, ugyanakkor a nagyszülői gyermekgondozási
díjban részesülő nagyszülő nem, vagy kizárólag az otthonában folytat keresőtevékenységet,
cc)
a nagyszülő a gyermekgondozási díjra való általános jogosultsági feltételeknek megfelel, és
a gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő társadalombiztosítási nyugellátásban vagy azzal
egy tekintet alá eső ellátásban nem részesül, és
cd)
a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben nem részesül.
2. A Kormány felhívja
a)
a pénzügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek
előterjesztést az 1. pont b) alpontja szerinti intézkedésekhez kapcsolódó jogszabály-módosításokról;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. április 30.
b)
az emberi erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek
előterjesztést az 1. pont c) alpontja szerinti intézkedésekhez kapcsolódó jogszabály-módosításokról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. április 30.
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c)

a pénzügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek
előterjesztést a kisgyermekes anyák foglalkoztatását támogató, valamint az 1. pont c) alpontjában
meghatározott nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos munkajogi tárgyú javaslatokról;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. június 30.
d)
az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek előterjesztést
a kismamaszövetkezet bevezetéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. június 30.
e)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – készítsen
előterjesztést az 1. pont ae) alpontja szerinti intézkedéshez kapcsolódó jogszabály-módosításról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – biztosítsa
a szükséges forrásokat
a)
az 1. pont szerinti intézkedések megvalósításához;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. pont aa) alpontja esetében 2019. június 30.
az 1. pont aa)–ad), b) és c) alpontja esetében a 2020. évre vonatkozó központi költségvetés
tervezésekor
b)
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatási
rendszer működéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019-es év tekintetében 2019. június 30., a további években az adott évre vonatkozó központi
költségvetés tervezésekor
c)
a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kölcsönkonstrukcióhoz kapcsolódó költségvetési
támogatásokhoz a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019-es év tekintetében 2019. június 30., a további években az adott évre vonatkozó központi
költségvetés tervezésekor
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A Kormány 1111/2019. (III. 12.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről
1. A Kormány a Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pont c) alpontja
végrehajtása érdekében
1.1. a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében egyetért a szegedi atlétikai központ (a továbbiakban:
Beruházás) előkészítésére vonatkozó fejlesztési koncepcióval, amely állami beruházásként kerül
megvalósításra az alábbiak szerint
a)
a Szeged belterület 20323/1 helyrajzi számú ingatlanon kialakításra kerül egy új atlétikai centrum,
b)
a Szeged belterület 25853/1 helyrajzi számon található atlétikai pálya felújításra kerül;
1.2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítési fázisainak megvalósítója a Nemzeti Sportközpontok
(a továbbiakban: NSK) legyen, amellyel összefüggésben mentesíti az NSK-t a Kormány irányítása alá
tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
1. pontjában foglalt tilalom alól;
1.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NSK útján, a Magyar Atlétikai Szövetséggel, a Szegedi
Tudományegyetemmel, valamint a Szegedi Vasutas Sport Egyesülettel együttműködve tegye meg
a szükséges intézkedéseket a Beruházás előkészítése, az engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése
érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
1.4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami magasépítési
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervek
elkészültét követően tegye meg a szükséges intézkedéseket a Beruházás megvalósítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a kiviteli tervek elkészültét követően azonnal
1.5. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítése a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai
centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 4. pontjában foglalt 60 000 000 forint költségvetési támogatáson felül
további 32 000 000 forint forrásból valósuljon meg;
1.6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Beruházás előkészítéséhez a 2019. évben szükséges többletforrásként 32 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. A Korm. határozat 4. pontjában a „Beruházás” szövegrész helyébe a „szegedi atlétikai központ (a továbbiakban:
Beruházás)” szöveg lép.
3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 1–3. és 6. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1090

1. melléklet az 1111/2019. (III. 12.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

358951
XX.

298224

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

1

78

3

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-32 000 000

Dologi kiadások
Beruházások

K3
K6
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

600 000
31 400 000
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
358951
78
Modern Városok Program
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
298224
3
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
30

A módosítás jogcíme

1

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
1 példány
egyéb: azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-32 000 000
32 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
32 000 000

I.n.év
32 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Magyar Államkincstár

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve
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A Kormány 1112/2019. (III. 12.) Korm. határozata
a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány az informatikai beszerzések egységesítésének biztosítása érdekében, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan érvényesülése
céljából
1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján 550 000 000 forint pénzbeli hozzájárulással gondoskodjon a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) 50 000 000 forintos
alaptőkével és 500 000 000 forintos tőketartalékkal az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként
történő megalapításáról;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a DKÜ Zrt.
tulajdonosi joggyakorlójaként a Miniszterelnöki Kabinetiroda kerüljön kijelölésre;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a társaság cégbejegyzését követően haladéktalanul
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok
címmel, 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel,
1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az 5. pontban megjelölt célból – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter bevonásával – kezdeményezze 450 000 000 forint forrás átcsoportosítását a 3. pont szerinti
előirányzat javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. július 31.
5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a DKÜ Zrt. tőketartalékának 450 000 000 forinttal
történő növeléséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a 4. pont teljesülését követően azonnal
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A miniszterelnök 25/2019. (III. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az agrárminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről
szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az agrárminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az agrárminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az agrárminisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy az Egyezmény
létrehozását követően a szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

