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A nemzetgazdasági miniszter 5/2018. (II. 28.) NGM rendelete
a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok
értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A rendelet hatálya az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.)
alapján az állami adó- és vámhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokra terjed ki.

2. Közreműködő szervezetek névjegyzéke
2. §

(1) Ha az Avt. szerinti meghatározott cselekmény végrehajtásához olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz
szükséges, amellyel a végrehajtást foganatosító állami adó- és vámhatóság nem rendelkezik, és a beszerzés
nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, az állami adó- és vámhatóság az e célból létrehozott
névjegyzékben (a továbbiakban: névjegyzék) nyilvántartott közreműködő szervezetet vesz igénybe.
(2) A közreműködő szervezetek névjegyzékéről az állami adó- és vámhatóság elektronikus nyilvántartást vezet,
amelyben az állami adó- és vámhatóság által meghatározott tevékenységi körök szerint tartja nyilván a közreműködő
szervezeteket.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a közreműködő szervezet
a)
nevét, elnevezését,
b)
adóazonosító számát,
c)
természetes személy esetén lakcímét,
d)
jogi személy és egyéb szervezet esetén nyilvántartási számát, székhelyét,
e)
regisztrációs kérelmében ellátni vállalt tevékenységi köröket.
(4) A közreműködő szervezetek nyilvántartásba történő felvételére a közreműködő szervezet által benyújtott regisztrációs
adatlap alapján kerülhet sor.
(5) A regisztrációs adatlapon több tevékenységfajta megjelölésére is lehetőség van.
(6) A közreműködő szervezet kérheti a névjegyzékben szereplő azon tevékenységi köreinek módosítását, amelyek
tekintetében a meghatározott cselekmény elvégzését vállalta. A módosításra a regisztrációra vonatkozó szabályok
alkalmazandóak.
(7) A közreműködő szervezet haladéktalanul köteles kezdeményezni a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását,
ha
a)
elveszti a névjegyzékben rögzített engedélyköteles tevékenységi kör végzésére való jogosultságát, vagy
b)
valamely tevékenységi kör tekintetében a továbbiakban nem kíván lehetséges ajánlattételre felhívottként
szerepelni.
(8) A közreműködő szervezetet az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ha a
a)
közreműködő szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisból törlésre került,
b)
nem természetes személy közreműködő szervezet jogutód nélkül megszűnt, vagy a természetes személy
közreműködő szervezet elhunyt,
c)
közreműködő szervezet az ajánlattételi eljárásban ismételten elmulasztotta az árajánlat benyújtását,
d)
közreműködő szervezet a kijelölés ellenére a végzésben foglaltakat – neki felróható okból – nem teljesítette,
vagy
e)
közreműködő szervezet a névjegyzékből való törlését maga kérte.
(9) Ha a közreműködő szervezetet az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ennek tényéről a közreműködő
szervezetet a törléstől számított 8 napon belül értesíti.
(10) Ha a közreműködő szervezet a (8) bekezdés c) vagy d) pontja alapján került törlésre a névjegyzékből, a szervezet
a törlés napjától számított 12 hónapon belül a névjegyzékbe nem vehető fel újra.
(11) Az állami adó- és vámhatóság honlapján negyedévente, az adott negyedévre vonatkozóan közzéteszi a névjegyzékben
szereplő
a)
közreműködő szervezetek nevét és adóazonosító számát,
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jogi személyek és egyéb szervezetek nyilvántartási számát és székhelyét,
természetes személyek lakcímét.

3. Közreműködő szervezet kiválasztása
3. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezetek névjegyzékében szereplő, a végrehajtandó meghatározott
cselekményhez szükséges szakértelemmel rendelkező szervezetek közül véletlenszerű – külső befolyástól mentes –
kiválasztással az adott tevékenységfajtát ellátók köréből három közreműködő szervezetet jelöl ki ajánlattételre.
(2) Ha az adott tevékenységre vonatkozóan nem szerepel a nyilvántartásban háromnál több közreműködő szervezet,
akkor az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban az adott tevékenységi kör tekintetében szereplő szervezetet
vagy szervezeteket jelöli ki ajánlattételre.
(3) Az ajánlattételre történő felhívásban meg kell jelölni a feladat ellátásának végső határidejét. Az ajánlattételre történő
felhívás mellékletét képezi a meghatározott cselekmény elvégzését elrendelő döntés, a végrehajtás iránti megkeresés,
valamint az állami adó- és vámhatóság eljárása során keletkezett, az ajánlattétel szempontjából releváns iratok, így
különösen a helyszíni eljárásról készült jegyzőkönyvek és azok mellékletei.

4. Az ajánlattétel szabályai
4. §		
Ha az ajánlattételre felhívott közreműködő szervezet az ajánlattételi határidőn belül a névjegyzékből törlésre
kerül, akkor a névjegyzékből törölt ajánlattételre felhívott szervezet helyett az állami adó- és vámhatóság a 3. §
alkalmazásával választ ki ajánlattételre másik közreműködő szervezetet.
5. §

(1) Ha az ellátandó feladat jellege indokolja, az állami adó- és vámhatóság az ajánlattételi határidőn belül, az ajánlattételre
kiválasztott közreműködő szervezetek kérésére helyszíni szemlét tart, amelyen a közreműködő szervezetek jelen
lehetnek, megtekinthetik a helyszínt és felmérhetik az elvégzendő cselekményt.
(2) A helyszíni szemlét úgy kell megszervezni, hogy egyidejűleg csak egy ajánlattételre kiválasztott közreműködő
szervezet legyen jelen.

6. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezet feladatellátásra történő kijelölése során kizárólag azon
határidőben érkezett ajánlatokat veszi figyelembe, amelyek a végrehajtandó cselekmény egészére vonatkoznak.
(2) Ha háromnál kevesebb figyelembe vehető ajánlat érkezett, akkor az állami adó- és vámhatóság a feladatellátásra
a figyelembe vehető ajánlatok alapján jelöli ki a közreműködő szervezetet.
(3) Ha a meghatározott cselekmény elvégzésére kijelölt, de azt még nem teljesítő közreműködő szervezet a névjegyzékből
törlésre került, akkor a feladatra történő kijelölését vissza kell vonni. Ha a közreműködő szervezet a meghatározott
cselekmény elvégzését már a feladatra történő kijelölésének visszavonását megelőzően megkezdte, a felmerülő
költségek tekintetében a közreműködő szervezettel el kell számolni, majd a feladat ellátására újabb közreműködő
szervezetet kell kijelölni a 3. §-ban foglaltak szerint.

5. A romlandó dolgok értékesítésében közreműködő kereskedők névjegyzéke
7. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság az Avt. alapján a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedőkről
névjegyzéket vezet (a továbbiakban: kereskedői névjegyzék).
(2) A kereskedői névjegyzék egy elektronikus nyilvántartás, amelyben az állami adó- és vámhatóság a közreműködő
kereskedőket az általuk meghatározott termékkörök szerint tartja nyilván.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a közreműködő kereskedő
a)
nevét, elnevezését,
b)
adóazonosító számát,
c)
nem jogi személy esetén lakcímét,
d)
jogi személy és egyéb szervezet esetén nyilvántartási számát, székhelyét,
e)
regisztrációs kérelmében megjelölt termékköröket.
(4) A közreműködő kereskedő nyilvántartásba történő felvételére az általa benyújtott regisztrációs adatlap alapján
kerülhet sor. A regisztrációs adatlapon több termékkör megjelölésére is lehetőség van.
(5) A közreműködő kereskedő kezdeményezheti a névjegyzékben szereplő azon termékkörök módosítását, amelyek
tekintetében az értesítését kéri. A módosításra a regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
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(6) A közreműködő kereskedő haladéktalanul köteles kezdeményezni a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását,
ha valamely termékkör tekintetében a továbbiakban nem kíván a romlandó dolog árverésén részt venni.
(7) A közreműködő kereskedőt az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ha
a)
ezt a közreműködő kereskedő maga kérte,
b)
a jogi személy vagy egyéb szervezet közreműködő kereskedő jogutód nélkül megszűnt, vagy
c)
a nem jogi személy közreműködő kereskedő elhunyt.
(8) Ha a közreműködő kereskedőt az állami adó- és vámhatóság a névjegyzékből törli, erről a szervezetet a törléstől
számított 8 napon belül értesíti.

6. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

2018. évi IV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi CXCI. törvény módosításáról*

1. §		
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
CXCI. törvény a következő 16–18. §-sal egészül ki:
„16. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – ideértve annak szerveit is – (a továbbiakban: MNB), a hatáskörébe tartozó
döntések ellen 2018. január 1-jét megelőzően indított, jogerősen még el nem bírált bírósági eljárásban – ide nem
értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás során a keresetlevélben állított, valamint
az MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az eljárást befejező határozat meghozataláig eljárást
indíthat.
(2) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárásának megindításáról – a jogsérelem pontos megjelölésével – haladéktalanul
értesíti a bíróságot és az ügyfelet. Az MNB az eljárásban kizárólag az értesítésben megjelölt jogsérelmek orvoslása
érdekében szükséges eljárási cselekményeket végezhet. A bíróság eljárását az MNB eljárásának befejezéséig
felfüggeszti.
(3) Az MNB az (1) bekezdés szerinti eljárása során a megtámadott döntést annak megsemmisítése vagy visszavonása
helyett, a hatályvesztés időpontjának pontos megjelölésével hatályon kívül helyezheti. Ez esetben a hatályon kívül
helyezés időpontjára tekintettel – azzal megegyező időpontban – hozza meg új döntését, kivéve, ha az új döntés
meghozatala okafogyottá vált. A döntéseket az MNB egybefoglalhatja.
(4) Az MNB (3) bekezdés szerinti döntései a megtámadott döntéshez képest
a) kötelezettséget nem tehetnek terhesebbé,
b) nem állapíthatnak meg a megtámadott közigazgatási döntésben foglalt kötelezettségen túli egyéb kötelezettséget,
c) nem állapíthatják meg a megtámadott közigazgatási döntésben foglalt magatartáson túli egyéb magatartás
jogellenességét, valamint
d) nem vonhatnak el vagy korlátozhatnak jogosultságot.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. február 20-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Ha a megtámadott döntés fizetési kötelezettséget ír elő, az új döntésben az MNB akként rendelkezhet, hogy
a fizetési kötelezettség megfizetettnek tekintendő a megtámadott döntés folytán teljesített fizetési kötelezettség
erejéig.
(6) Az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében hozott döntéséről haladéktalanul értesíti a bíróságot. Az értesítéshez
csatolni kell a döntés másolatát.
(7) Ha az MNB a jogsérelem orvoslása érdekében indított eljárást harminc napon belül nem fejezi be, erről és a megtett
eljárási cselekményekről tájékoztatja a bíróságot. A tájékoztatás tartalma alapján vagy annak elmaradása esetén
a bíróság az eljárást folytathatja. Ha az MNB a felfüggesztő végzés közlésétől számított harminc napon belül nem ad
tájékoztatást, a bíróság az eljárást folytatja. A tájékoztatás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(8) A bíróság az MNB-nek a jogsérelem orvoslására tett cselekményére tekintettel nyilatkozattételre hívja fel a felperest.
Ha a felperes nyilatkozata szerint a cselekmény a kereseti kérelemnek nem tesz eleget, a felperes a keresetét
a jogsérelem orvoslása érdekében tett cselekményre is kiterjesztheti.
(9) Ha a felperes a bíróság által meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, és a jogsérelem orvoslása érdekében
tett cselekmény a kereseti kérelemnek eleget tett, a bíróság az eljárást megszünteti, és az alperest a felperes
perköltségének megfizetésére kötelezi. Az eljárás részben való megszüntetése folytán az MNB-t terhelő költségek
megfizetéséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.
(10) Az e § szerinti, első fokon folyamatban lévő perekben a Fővárosi Törvényszék jár el. Az ügyeket a közigazgatási és
munkaügyi bíróság megküldi a Fővárosi Törvényszéknek.
17. § Az MNB hatáskörébe tartozó döntések ellen 2018. január 1-jét követően indított közigazgatási perben
– ide nem értve a felülvizsgálati eljárást –, valamint az e perek kapcsán indított perújítás esetén a keresetlevélben
állított, valamint az MNB által hivatalból észlelt jogsérelem orvoslása érdekében az eljárást befejező határozat
meghozataláig eljárást indíthat, amely során a 16. § (2)–(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
18. § (1) Az MNB-nek a döntés saját hatáskörben történő visszavonása esetén a 16. § (2)–(3) és (5) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.
(2) A 16. § (2)–(5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jogosult az MNB a döntés közlésétől számított egy éven túl,
de legkésőbb öt éven belül a döntés saját hatáskörben történő módosítására vagy visszavonására.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

A Kormány 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelete
a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak
rendkívüli állami kárrendezéséről
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. §		
A SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (a továbbiakban: SZEVIÉP
Zrt.) fizetésképtelensége miatt kárt szenvedett mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat megillető ellenszolgáltatás
rendkívüli és méltányosságon alapuló, mielőbbi megtérítése érdekében a magyar állam rendkívüli állami kárrendezést
(a továbbiakban: állami kárrendezés) nyújt az e rendeletben foglaltak szerint.
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2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. §
5a. pontja szerinti vállalkozás,
b)
csekély összegű támogatás: az Atr. 2. § 1. pont a), c) és d) pontja szerinti csekély összegű támogatás,
c)
támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
d)
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti összeg.
3. §

(1) Állami kárrendezés keretében támogatásra jogosult az a mikro-, kis- vagy középvállalkozás (a továbbiakban együtt:
károsult), amely
a)
a SZEVIÉP Zrt.-vel a felszámolási eljárás megindulását megelőzően a Polgári Törvénykönyv Hatodik Könyv
XV–XVIII. Címe szerinti kötelmi jogi jogviszonyok valamelyikében állt, és
b)
az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a részére ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően
e rendelet hatálybalépése napján a SZEVIÉP Zrt.-vel szemben
ba)
a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett követelése van,
bb)
olyan elismert követelése áll fenn, amelynek behajthatatlanságáról a felszámoló e rendelet
hatálybalépését megelőzően igazolást adott ki,
bc)
a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igénye van, vagy
bd)
olyan követelése áll fenn, amelynek érvényesítése iránt polgári eljárás van folyamatban
(a továbbiakban együtt: követelés).
(2) Nem jogosult állami kárrendezés keretében támogatásra
a)
a SZEVIÉP Zrt.-nek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozása,
b)
a pénzügyi intézmény és
c)
a pénzforgalmi szolgáltató.

4. §

(1) Ha a követelés azért nem felel meg a 3. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, mert a követelést annak jogosultja
harmadik fél részére engedményezte, e jogosult tekintetében az állami kárrendezés legfeljebb a követelés eredeti
összegének és a követelés engedményezéséért kapott összegnek a különbözetére terjedhet ki. Ebben az esetben
e jogosult állami kárrendezésére egyebekben – a károsultat megillető követelés átszállásának kivételével – a károsultra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az állami kárrendezés nem terjed ki azon követelésre, amelyet üzletszerűen követelésvásárlási tevékenységet
folytató harmadik személyre engedményeztek. Ez nem érinti a károsult azon jogát, hogy az (1) bekezdésben foglalt
különbözetre nézve állami kárrendezésben részesülhessen.

5. §

(1) Az 1. § szerinti állami kárrendezés az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak
minősül.
(2) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon
odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat szerinti támogatást,
valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(3) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
(a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának
összegét kell figyelembe venni.
(4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben
vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy
összeget.
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6. §

(1) Az állami kárrendezés iránti igény a károsult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) jelenthető be 2018. március 31-ig. A határidő jogvesztő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőn belül az állami kárrendezés iránti igény bármely kormányablaknál is előterjeszthető.

7. §

(1) Az állami kárrendezés iránti igénybejelentéshez a károsult csatolja a rendelkezésére álló, a követelését alátámasztó
dokumentumokat, különösen
a)
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonya fennállására,
b)
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonya alapján a SZEVIÉP Zrt. részére teljesített, a Polgári Törvénykönyv
szerinti szolgáltatásra,
c)
a követelése felszámolási eljárásban, büntetőeljárásban vagy polgári eljárásban történő érvényesítésére és
d)
– amennyiben a követelés engedményezésére sor került – a követelés engedményezésére
vonatkozó dokumentumokat.
(2) A károsult az igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában tett teljes bizonyító erejű
magánokiratban nyilatkozik arról, hogy
a)
a szerződésben foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, illetve részleges teljesítés esetén
mekkora a teljesítés aránya,
b)
a SZEVIÉP Zrt. a szerződésben foglalt ellenszolgáltatást nem teljesítette, illetve részleges teljesítés esetén
mennyi a teljesített ellenszolgáltatás összege,
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
kincstár) és az állami adóhatóság a jelen rendeletben meghatározott feladatai ellátása érdekében kezelje,
d)
hozzájárul ahhoz, hogy a kormányhivatal, a kincstár és az állami adóhatóság az igénybejelentésben foglaltakat
vizsgálja,
e)
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek
teljesítésének megállapítására alkalmas módon – az igénybejelentés évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben részére nyújtott csekély összegű támogatásoknak mekkora a támogatás tartalma,
f)
hozzájárul ahhoz, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi
kamattal növelt összege vele szemben – önkéntes teljesítés hiányában – végrehajtásra kerüljön,
g)
sor került-e a követelés engedményezésére, engedményezés esetén mekkora a követelés engedményezéséért
kapott összeg,
h)
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül, valamint
i)
megfelel az e Korm. rendeletben foglalt egyéb jogosultsági feltételeknek.
(3) A károsult az igénybejelentésben az állami kárrendezés kifizetése érdekében adatot szolgáltat a pénzforgalmi fizetési
számlájáról.

8. §

(1) Az igénybejelentést a károsult székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal bírálja el. A kormányhivatal
a hiányos igénybejelentés kiegészítésére, az egyes adatok és nyilatkozatok közötti ellentmondások tisztázására, és
további adatok szolgáltatására vagy nyilatkozattételre hívhatja fel a károsultat.
(2) A 7. §-nak megfelelő, hiánytalan igénybejelentés benyújtásától vagy a kormányhivatal felhívása esetén annak
hiánytalan teljesítésétől számított 8 napon belül a kormányhivatal az állami kárrendezésről támogatási okiratot
bocsát ki. A támogatási okirat tartalmazza a károsult adatait és az állami kárrendezés összegét. A támogatási okiratot
a kormányhivatal megküldi kifizetés céljából a kincstár, az ellenőrzés érdekében az állami adóhatóság, továbbá
– a 7. § (1) bekezdésében megjelölt, a károsult által a kormányhivatalnak benyújtott iratokkal együtt – az állami
vagyonért felelős miniszter részére.
(3) Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a károsult nem jogosult kárrendezésre, vagy az igénybejelentés a felhívás
ellenére nem felel meg a 7. §-ban foglaltaknak, erről tájékoztatja az igénylőt.
(4) A kincstár a támogatási okirat kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a kárrendezés károsult részére
átutalással történő kifizetéséről.
(5) A károsultat megillető követelés a támogatási okiratban meghatározott kárrendezési összeg és járulékai erejéig
e rendelet alapján a magyar államra száll át.
(6) A kincstár a károsult feltüntetésével a kifizetés megtörténtét igazoló iratokat az állami vagyonért felelős miniszter
részére haladéktalanul megküldi.
(7) Az állami vagyonért felelős miniszter felel a károsulttól a magyar államra szállt követelések és azok járulékai SZEVIÉP
Zrt.-vel szemben történő érvényesítésért, valamint gyakorolja a károsultat az átszállást megelőzően megillető
követelések érvényesítéséhez szükséges jogokat.
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(8) A kormányhivatal, az állami adóhatóság vagy a kincstár megkeresésére a SZEVIÉP Zrt. felszámolója köteles az állami
kárrendezés megállapításával, kifizetésével kapcsolatban, illetve a kárrendezésre történő jogosultság hatósági
ellenőrzéséhez a megkeresés beérkezésétől számított 8 napon belül adatot szolgáltatni vagy nyilatkozatot tenni.
9. §

(1) Az állami adóhatóság az állami kárrendezés igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi
támogatottnál, hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2) Ha az állami adóhatóság a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy
a)
a magyar állam által kifizetett állami kárrendezés összege arra jogosulatlan részére került kifizetésre, vagy
b)
a magyar állam által a jogosult részére kifizetett állami kárrendezés összege magasabb, mint amekkora összeg
a követelése alapján megillette volna,
az állami kárrendezésben részesült az állami adóhatóság felszólítására köteles a jogosulatlanul igénybe vett állami
kárrendezést a magyar állam részére visszatéríteni.
(3) A visszatérítést az állami adóhatóság felszólításában megjelölt kincstári számlára átutalással kell teljesíteni.
A visszatérítés mértéke
a)
jogosulatlan részére történt kifizetés esetén az állami kárrendezés késedelmi kamattal növelt összege, vagy
b)
a követelés alapján a jogosultat megilletőnél magasabb összegű kifizetés esetén a jogosultat jogszerűen
megillető és az igénybe vett állami kárrendezés különbözetének késedelmi kamattal növelt összege.
(4) Önkéntes teljesítés hiányában az állami adóhatóság gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett állami kárrendezés
késedelmi kamattal növelt összegének érvényesítéséről.

10. §		
A kincstár az állami kárrendezés összegének euróra történő átváltásánál e kormányrendelet kihirdetését megelőző
hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
forint/euró devizaárfolyamot alkalmazza.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §		
E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.), hatálya alá
tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a bürokráciacsökkentés érdekében gondoskodjon arról,
hogy a közigazgatási hatóságok által meghozott döntésekben szereplő, a központi költségvetést megillető fizetési
kötelezettségek nyilvántartása országosan egységesen történjen, e fizetések egyetlen számlára legyenek teljesíthetők,
és e számla tekintetében – a végrehajtás elrendelésétől függően – kizárólag az állami adó- és vámhatóság ellenőrizze
a befizetések megtörténtét.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2019. január 1.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK
Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvény-
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telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.
(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző
A körbélyegzőn az alábbi feliratok látszanak:
Magyar Államkincstár
Baranya Megyei Igazgatóság
Címer
4/4
körbélyegző elveszett, használata 2018. február 14-től
érvénytelen.

Érvénytelenített iratok
Bálint Úszó Egyesület bejelentése (2030 Érd, Lóránd u. 8.)
PLB6NB 66333351–6633400
PL6NB 6633401–6633450
sorszámú nyugtatömbök elvesztek, használatuk 2018.
január 24-től érvénytelen.
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A Kormány 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelete
munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
helyszíneken megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő,
a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
az 1. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási
eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat érintik.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben az 1. melléklet szerinti kormánymegbízottakat
jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.
3. §		
A Beruházásokkal összefüggésben
a)
– a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó építési tevékenység esetében – a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell
szerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez
A

B

1.

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

2.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74351 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

3.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74348 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

4.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74352 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

5.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74332 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

6.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
74350 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Fővárosi Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

7.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75100/2 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

8.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75100/7 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

9.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75100/6 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

10.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
76491/8 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

11.

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő,
75845 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

12.

Kisvárda közigazgatási területén elhelyezkedő,
3188/1 helyrajzi számú ingatlan

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

13.

Hajdúböszörmény közigazgatási területén
elhelyezkedő, 7828 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

14.

Hajdúböszörmény közigazgatási területén
elhelyezkedő, 7830 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

15.

Hajdúböszörmény közigazgatási területén
elhelyezkedő, 829/13 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

16.

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
638 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

17.

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
4386/6 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

18.

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
0482/2 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

19.

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
264 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

20.

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
4001/4 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

21.

Nagykanizsa közigazgatási területén elhelyezkedő,
0447 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

22.

Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő,
4955 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

23.

Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő,
24232 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

24.

Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő,
697/16 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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25.

Vác közigazgatási területén elhelyezkedő,
4165/5 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

26.

Vác közigazgatási területén elhelyezkedő,
4164 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

27.

Győr közigazgatási területén elhelyezkedő,
5474/1 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

28.

Győr közigazgatási területén elhelyezkedő,
5474/2 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott

29.

Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
763/4 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

30.

Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
763/3 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

31.

Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
774 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

32.

Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő,
0855/9 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

33.

Belezna közigazgatási területén elhelyezkedő,
0198/6 helyrajzi számú ingatlan

Zala Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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2. melléklet a 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelete
a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 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. §

(1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 2. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az e rendelet alapján a járási hivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre
ruházott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában meghatározott,
valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja.”
(2) Az R1. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet alapján Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel
összefüggésben az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott, az Áht. 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.”

2. §		
Az R1. 3. § (1) bekezdése a következő 10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan
a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon
épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen
bejárattal rendelkezik, vagy
b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és
épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.”
3. §

(1) Az R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok
szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek
után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával
teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési
kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem
térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt.”
(2) Az R1. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (2) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi
otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után
az igénylő korábban a (2) bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.”

4. §		
Az R1. 13. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelősség
vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi
azonosítóját, születési adatait, valamint a házasságkötés helyét és idejét.
(5) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan,
büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat
tartalmazza a nyilatkozattevő és – ha a gyermek már megszületett – a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési
adatait, örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés
időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése esetén a gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését,
a döntés időpontját is.
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(6) A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett,
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.
(7) Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel
érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos
használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglaltan nyilatkozik.”
5. §		
Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének feltétele, hogy az igénylő büntetőjogi felelősségét
a bíróság
a) az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg vagy
b) az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény
igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól már mentesült.
(2) A büntetlen előéletről az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító
erejű magánokiratban nyilatkozik, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz,
hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi
otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének
céljából és időtartamára kezelje.”
6. §		
Az R1. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylőnek ne legyen az állami
adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A köztartozás-mentességről – ha az igénylő nem szerepel az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes
bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.”
7. §		
Az R1. 16. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti, illetve a fiatal házaspár által vállalt gyermek után igényelt családi
otthonteremtési kedvezmény esetén a támogatási szerződés tartalmazza a támogatott személy]
„b) nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást,
vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli,
ba) a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban bejelenti, továbbá a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
bb) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot
a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatja.”
8. §		
Az R1. 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő
után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési
kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban
– a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is
szerezhet tulajdont.”
9. §		
Az R1. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban
az esetben köthető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó
szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. A feltételnek való megfelelésről
az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.”
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10. §

(1) Az R1. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Egy vagy két gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor
igényelhető, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában
a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított –
ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá
tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb
30 nap megszakítás van –
ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, és
ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan
nyilatkozik, vagy
bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással
igazolja.
(1a) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint b) pont bb) alpontja szerinti nyilatkozat tartalmazza az igénylő személyes
adatait, az oktatási intézmény azonosító adatait és a képzésre vonatkozó információkat, ideértve a tanulmányok
megkezdésének és várható befejezésének időpontját is.”
(2) Az R1. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az 5. § a) pontja szerinti igénylő – házastársak, fiatal
házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége
alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül
a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.”

11. §

(1) Az R1. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához
akkor igényelhető, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában
a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási
jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelésioktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap
megszakítás van –
ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan
nyilatkozik, vagy
bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással
igazolja.
(1a) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint b) pont bb) alpontja szerinti nyilatkozat tartalmazza az igénylő személyes
adatait, az oktatási intézmény azonosító adatait és a képzésre vonatkozó információkat, ideértve a tanulmányok
megkezdésének és várható befejezésének időpontját is.”
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(2) Az R1. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az 5. § a) pontja
szerinti igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának
időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított
igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés
megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.”
12. §		
Az R1. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági
vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét is. A gyermekvállalás
teljesítését
a) örökbefogadás esetén a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával tett – az örökbefogadó és
az örökbefogadott személyes adatait, az örökbefogadás időpontját, a döntést hozó hatóság megnevezését tartalmazó
– teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,
b) bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került gyermek esetén – a gyermek személyes
adatait, a határozathozatal időpontját, a döntést hozó bíróság, hatóság megnevezését tartalmazó – teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal
kell igazolni.”
13. §		
Az R1. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet,
valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja
a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és
a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (3a) bekezdés
szerinti időtartamáról és a (3b) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és
a becsatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról
a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.
(3a) A kérelmet
a) új lakás vásárlása esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,
b) új lakás építése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül
kell elbírálnia a hitelintézetnek.
(3b) Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését
kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (3a) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.”
14. §		
Az R1. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát,
valamint a 30. § (3) bekezdése és a 31. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését
valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 23. § (1) bekezdésében és a 26. §
(1) bekezdésében meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2) A járási hivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(3) Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a járási hivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés
során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt,
határozatban intézkedik a támogatás – az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt
összegének – visszatérítése iránt.
(4) Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben, a járási hivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás
eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.”
15. §		
Az R1. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles
tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.
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(5) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a járási hivatal a kérelembeli nyilatkozatokban
foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze,
az azokban foglalt személyes adatait kezelje.
(6) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett e rendelet
szerinti nyilatkozat helyett – választása szerint – a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság
feltételeinek meglétét:
a) a házasságot anyakönyvi kivonattal,
b) a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését – ideértve a közös
szülői felügyeletet is – a jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági
döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező
határozatával,
c) a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal,
d) a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával,
e) a köztartozásmentességet – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban – nemleges adóigazolással,
f ) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által
kiállított igazolással, vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles
másolat bemutatásával,
g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,
h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását
ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet és a járási hivatal a családi
otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,
i) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési
kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének
használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
j) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”
16. §

(1) Az R1. 57. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben – illetve ha a gyermek, aki után a családi otthonteremtési kedvezményt
igénylik, megváltozott munkaképességű – a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy
büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza
a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését,
a döntés időpontját.”
(2) Az R1. 57. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm.
rendelet 3. melléklete szerinti okirattal, a gyermek (6) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös
és összetett betegségét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással igazolja a támogatott személy.”

17. §		
Az R1. 59. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési
kedvezménnyel épített, illetve vásárolt új lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési
kedvezmény (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület
alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.”
18. §

(1) Az R1. 69. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban
részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás
vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 30. § szerinti igazolásától el kell tekinteni. Az e bekezdés szerinti
ellátások igénybevételét az igénylő − együttes igénylők esetén legalább az egyik fél − az ellátás megállapításáról
rendelkező közigazgatási határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.”
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(2) Az R1. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák
benyújtása esetén vehető igénybe. A 44. § (2) bekezdése szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél
az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.”
19. §		
Az R1. 71. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„e) nem támogatott személy hiteladós: a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával
érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója és a 72/A. § szerinti feltételeket teljesíti.”
20. §		
Az R1. a következő 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A. § 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
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.”
21. §		
Az R1. a következő 85. és 86. §-sal egészül ki:
„85. § (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez
kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr2.) megállapított 20. § (3a) bekezdését, 59. § (5a) bekezdését és 69. § (4) bekezdését a Módr2. hatálybalépését
megelőzően benyújtott támogatás iránti kérelmekre – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel –, megkötött támogatási
szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. E rendeletnek
a Módr2.-vel hatályon kívül helyezett 69. § (6) bekezdése és 72. § (9) bekezdése a Módr2. hatálybalépését megelőzően
benyújtott támogatási kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint
folyamatban lévő eljárásokra nem alkalmazható.
(2) Ha a hitelintézet a Módr2. hatálybalépését megelőzően a kérelmet kizárólag az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerint termékértékesítésre hivatkozással utasította el, az igénylő a 36. §
(3) bekezdése szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének
ismételt elbírálását.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben az igénylő az elutasított kérelem benyújtását követően a lakáscélját már
megvalósította, a hitelintézet az adó-visszatérítési támogatás összegét támogatott személy fizetési számlájára teljesíti.
(4) A (3) bekezdés szerint jár el a hitelintézet akkor is, ha a (2) bekezdés szerinti feltétel a támogatási szerződés
megkötését vagy a támogatás folyósítását akadályozta és időközben a lakáscél megvalósult vagy a hátralévő
munkálatok nem teszik lehetővé a támogatás teljes összegének felhasználását.
86. § A Módr2. hatálybalépését követően a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint
menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult családi otthonteremtési kedvezményre.
A Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított
támogatásokra e rendeletnek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
22. §		
Az R1.
1.
3. § (1) bekezdés 5. pontjának nyitó szövegrészében az „az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalommeghatározásának
keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési
egységen belül találhatók” szövegrész helyébe az „a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő
helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege” szöveg,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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12. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés” szöveg,
12. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti korábbi igénybevételt” szövegrész helyébe az „a korábbi
igénybevételt” szöveg,
12. § (5) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti korábbi igénybevétel” szövegrész helyébe az „a korábbi
igénybevétel” szöveg,
12. § (6) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti esetben” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés szerinti
esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén” szöveg,
20. § (1) bekezdésében a „lakásban” szövegrész helyébe a „lakásban – a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt
kivétellel –” szöveg,
24. § (1) bekezdésében az „a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági
bizonyítvány vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét” szövegrész
helyébe az „a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy egyszerű
bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét” szöveg,
24. § (2) bekezdésében az „új lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt” szövegrészek
helyébe az „új lakás építésére felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint
az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári
kölcsönt” szöveg,
30. § (2) bekezdésében és 31. § (3) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
36. § (2) bekezdésében a „ , teljeskörűen köteles ellenőrizni.” szövegrész helyébe a „teljeskörűen
– a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva – köteles ellenőrizni. A hitelintézet
a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan
nem felelnek meg a valóságnak.” szöveg,
37. § (1) bekezdésében a „120 napon belül” szövegrész helyébe a „180 napon belül” szöveg,
43. § (1) bekezdése b) pontjában a „lakóhelyet és” szövegrész helyébe a „lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal vagy – a 30. § (3) bekezdése és a 31. § (4) bekezdése szerinti esetben – azzal egyenértékű, külföldi
hatóság által kiállított okirattal,” szöveg,
43. § (1) bekezdés k) pontjában a „könyvvel” szövegrész helyébe a „könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított,
a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással” szöveg,
43. § (2) bekezdésében az „a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét
tartalmazó adóigazolványát köteles a hitelintézet részére bemutatni. Az okiratok benyújtásáról” szövegész
helyébe az „a gyermekvállalás teljesítését bejelenti a hitelintézetnek. A bejelentésről” szöveg,
44. § (10) bekezdésében az „Új lakás építése esetén” szövegrész helyébe az „Új lakás építése esetén
– az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivitelével –” szöveg,
59. § (6) bekezdés b) pontjában a „60. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „60. § (7) bekezdésében”
szöveg,
61. § (12) bekezdésében az „a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen” szövegrész helyébe
az „az eAdaton” szöveg,
63. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az„új igénybevevőinek” szövegrész helyébe az„új igénybevevőinek
és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik,” szöveg,
63. § (1) bekezdés f ) pontjában az „adóazonosító jele” szövegrész helyébe a „neve, személyi azonosítója és
adóazonosító jele” szöveg,
72. § (3) bekezdésében az „a kölcsön futamidejének első huszonöt évében” szövegrész helyébe az „a kölcsön
teljes futamidejére, de legfeljebb huszonöt évre” szöveg,
78. §-ában a „37. § (1)–(3)” szövegrész helyébe a „37. § (1)–(3b)” szöveg, valamint az „a 46–67. §-ban” szövegrész
helyébe az „– a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a 46–67. §-ban” szöveg

lép.
23. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
5. § e) pontja,
b)
38. §-a,
c)
43. § (1) bekezdés b) pontjában a „lakcímet és” szövegrész,
d)
43. § (1) bekezdés d) pontjában az „a menekült jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal,
az oltalmazott jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal,” szövegrész,

3. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

359

43. § (1) bekezdés e)–i), l), m), o)–r), u), v) és z) pontja,
43. § (1) bekezdés j) pontjában az „és gyermeke” szövegrész,
43. § (1) bekezdés s) pontjában a „tulajdonjog fennállását 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
másolattal,” és az „és 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal” szövegrész,
43. § (2) bekezdésében az „– a kiállítást követő 60 napon belül –” szövegrész,
44. § (1) bekezdésében az „– a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó –” szövegrész,
69. § (6) bekezdése,
72. § (9) bekezdése.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy bővítés esetén a kérelem
benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.”
25. §

(1) Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok
szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek
után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával
teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési
kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem
térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt.”
(2) Az R2. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (2) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi
otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után
az igénylő korábban a (2) bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.”

26. §

(1) Az R2. 4. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az e rendelet alapján a járási hivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre
ruházott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában meghatározott,
valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja.”
(2) Az R2. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az e rendelet alapján Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel
összefüggésben az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott, az Áht. 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint
a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.”

27. §

(1) Az R2. 5. § (1) bekezdés 7. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:
lakás: a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:)
„d) közműves szennyvízelvezetéssel, 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
e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás,
a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;”
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(2) Az R2. 5. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan
a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon
épített egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen
bejárattal rendelkezik, vagy
b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és
épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.”
28. §		
Az R2. 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő
után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési
kedvezmény igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban
– a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is
szerezhet tulajdont.”
29. §

(1) Az R2. 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy)
„a) az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította
meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította,
de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült; és a büntetlen előéletről az igénylő
a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, amely
nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes
adatokat a hitelintézet és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának
céljából és időtartamára kezelje;
b) az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása, és a köztartozás-mentességről – ha
az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő
büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik;”
(2) Az R2. 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben
a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén]
„mb) vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését – a gyermek nevét,
születési adatait, adóazonosító jelét tartalmazó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelősség
vállalásával tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül bejelenti, bemutatja a gyermek
lakcímét igazoló hatósági igazolványát vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot
a hitelintézet részére;”
(3) Az R2. 14. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelősség
vállalásával teljes bizonyító erejű magánokirattal nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi
azonosítóját, születési adatait, a házasságkötés helyét és idejét.
(7) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan,
büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat
tartalmazza a nyilatkozattevő és – ha a gyermek már megszületett – a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési
adatait, örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés
időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése esetén a gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését,
a döntés időpontját is.
(8) A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelősség vállalásával tett,
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.
(9) Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel
érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos
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használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglaltan nyilatkozik.
(10) Az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 12. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának
időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított
igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés
megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.”
30. §		
Az R2. 20. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást vagy azt a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. §
(4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését – a gyermek
neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával –
büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és
– a gyermek születését követő 60 napon belül – a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet
részére bemutatja. A gyermek halva születését – a gyermek születését követő 60 napon belül – a halottvizsgálatról
és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal igazolja
a támogatott személy.”
31. §		
Az R2. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési
feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet
a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról
igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4a) bekezdés szerinti időtartamáról és
a (4b) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és a becsatolt dokumentumokat
a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli
tájékoztatást.
(4a) A kérelmet
a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,
b) lakás bővítése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül
kell elbírálnia a hitelintézetnek.
(4b) Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését
kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4a) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.”
32. §		
Az R2. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles
tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.
(4) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a járási hivatal a kérelembeli nyilatkozatokban
foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze,
az azokban foglalt személyes adatait kezelje.
(5) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozat
helyett – választása szerint – a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:
a) a házasságot anyakönyvi kivonattal,
b) a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését – ideértve a közös
szülői felügyeletet is – a jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági
döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező
határozatával,
c) a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal,
d) a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával,
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e) a köztartozásmentességet – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban – nemleges adóigazolással,
f ) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által
kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles
másolat bemutatásával,
g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,
h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását
ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési
kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,
i) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési
kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének
használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
j) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”
33. §		
Az R2. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát,
valamint a 14. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott
személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 14. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott időszak végéig
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2) A járási hivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
(3) Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a járási hivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés
során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt,
határozatban intézkedik a támogatás – az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt
összegének – visszatérítése iránt.
(4) Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a járási hivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás
eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.”
34. §		
Az R2. 39. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben – illetve, ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési
kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy – a megváltozott munkaképességű személlyé
válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.
A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó
hatóság megnevezését, a döntés időpontját.”
35. §		
Az R2. 43. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési
kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési
kedvezmény (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület
alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.”
36. §		
Az R2. a következő 58. és 59. §-sal egészül ki:
„58. § E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez
kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 26/2018. (II. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr2.) megállapított 7. § (3a) bekezdését és 43. § (5a) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott
támogatás iránti kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított támogatásokra, valamint folyamatban
lévő eljárásokra is alkalmazni kell.
59. § A Módr2. hatálybalépését követően a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak szerint
menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy nem jogosult családi otthonteremtési kedvezményre.
A Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmekre, megkötött támogatási szerződésekre, folyósított
támogatásokra e rendeletnek a Módr2. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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37. §		
Az R2.
1.
3. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti esetben” szövegrész helyébe az „A (2) bekezdés szerinti
esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén” szöveg,
2.
5. § (1) bekezdés 5. pontjának nyitó szövegrészében az „a következő helyiségek hasznos alapterületének
összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók” szövegrész helyébe
az „a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított −
hasznos alapterületének összege” szöveg,
3.
5. § (2) bekezdésében az „az országos településrendezési és az építési követelményekről szóló
kormányrendeletben” szövegrész helyébe az „az OTÉK-ban” szöveg,
4.
7. § (1) bekezdésében a „lakásban” szövegrész helyébe a „lakásban – a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel
–” szöveg,
5.
8. § (2) bekezdésében az „ideértve” szövegrész helyébe az „ideértve az igénylővel közös háztartásban élő”
szöveg,
6.
14. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „folytat, vagy” szövegész helyébe a „folytat és erről büntetőjogi
felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait,
a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot
tesz, vagy” szöveg,
7.
14. § (1) bekezdés g) pontjában az „az igénylő az adásvételi szerződést” szövegrész helyébe az „az igénylő
az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést” szöveg,
8.
14. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala” szöveg,
9.
14. § (3) bekezdés c) pontjában a „nyilatkozik arról,” szövegrész helyébe az „– és azt megelőzően a kérelemben
is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról,” szöveg,
10.
14. § (3) bekezdés f ) pontjában a „lakás bővítése során” szövegrész helyébe a „lakás bővítése során
– az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivételével –” szöveg,
11.
16. § (1) bekezdésének záró szövegrészében a„lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú
hitelintézeti, lakástakarék-pénztári kölcsönt” szövegrész helyébe a „lakás építése, bővítése vagy vásárlása
érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül
szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt” szöveg,
12.
18. § a) pontjában az „ingatlan” szövegrész helyébe a „lakás” szöveg,
13.
24. § (2) bekezdésében a „teljeskörűen köteles ellenőrizni.” szövegrész helyébe a „teljeskörűen
– a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva – köteles ellenőrizni. A hitelintézet
a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan
nem felelnek meg a valóságnak.” szöveg,
14.
26. § (1) bekezdés a) pontjában és 26. § (2) bekezdés a) pontjában a „120” szövegrész helyébe a „180” szöveg,
15.
30. § (1) bekezdés 2. pontjában a „lakóhelyet és a személyi azonosítót a lakcímet és” szövegrész helyébe
a „lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy – a 14. § (6) bekezdése szerinti esetben – azzal
egyenértékű okirattal, a személyi azonosítót a” szöveg,
16.
30. § (1) bekezdés 10. pontjában a „könyvvel” szövegrész helyébe a „könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított,
a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással” szöveg,
17.
45. § (12) bekezdésében az „a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen” szövegrész helyébe
az „az eAdaton” szöveg,
18.
47. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az„új igénybevevőinek” szövegrész helyébe az„új igénybevevőinek
és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik,” szöveg,
19.
47. § (1) bekezdés f ) pontjában az „adóazonosító jele” szövegrész helyébe a „neve, személyi azonosítója és
adóazonosító jele” szöveg
lép.
38. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
6. § b) pontjában az „– a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett –” szövegrész,
b)
12. § (1) bekezdés e) pontja,
c)
14. § (1) bekezdés e) pontja,
d)
19. § (3) bekezdése,
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30. § (1) bekezdés 4. pontjában az „a menekült jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal,
az oltalmazott jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal,” szövegrész,
30. § (1) bekezdés 5–8., 11., 13–16. és 18–21. pontja,
30. § (1) bekezdés 9. pontjában az „és gyermeke” szövegrész,
30. § (1) bekezdés 17. pontjában az „a tulajdonjog fennállását 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap
másolattal,” és az „és 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal” szövegrész,
30. § (1a) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
39. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági miniszter 3/2018. (II. 28.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		 A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

„10.

járadék megtérítése.

Igazgatóság által fizetett

A Nyugdíjfolyósító

megtérítése.

kapcsolatos költségek

illetve a peres eljárással

meghatározott kártérítések,

jóváhagyó iratban

peren kívüli egyezséget

ítéletben, végzésben vagy

képező jogerős bírósági

fizetési kötelezettség alapját

által képviselt állam számára

A nemzetgazdasági miniszter

Előirányzat célja

F

kárrendezés forrásbiztosítása.

alapján nyújtott állami

488/2017. Korm. rendelet)

rendelet (a továbbiakban:

488/2017. (XII. 29.) Korm.

állami kárrendezéséről szóló

károsultjainak rendkívüli

valamint a Czeglédy-ügy

III. 1. pontja szerinti igények,

(VI. 11.) OGY határozat

szóló 33/2010.

megillető kártérítésekről

jogsértések áldozatait

az állam nevében elkövetett

mulasztások, illetve

név

Jogcím-

E

személyek kártérítése

(A

Áht. azonosító

Az állami vezetői

B

Cím

Magán- és egyéb jogi

C

Alcím

031028

D

Jogcímcsoport

magánszemélyek.

részesülő

kárrendezésben

döntés alapján állami

által meghozott

a kormányhivatal

rendelet esetében

A 488/2017. Korm.

magánszemélyek.

részesülő

által kártérítésben

alapján az állam

jóváhagyó iratok

kívüli egyezséget

határozatok, peren

Az egyes bírósági

Kifizetésben részesülők köre

G

módja

sításának

bizto-

Támogatás

H

1. A Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) NGM rendelethez

előleg

gatási

Támo-

I

a Kincstár végzi.

döntés alapján

által meghozott

a kormányhivatal

rendelet esetében

A 488/2017. Korm.

iratok alapján.

jóváhagyó

kívüli egyezséget

ítéletek, peren

határozatok,

A jogerős bírósági

módja

Rendelkezésre bocsátás

J

határideje

fizetés

Vissza-

K

Biztosíték

L

a Kincstár”

esetében

rendelet

Korm.

A 488/2017.

Kezelő szerv

M

szerv

Lebonyolító

N

O

szervezete)

közreműködő

támogatás

költségvetési

finanszírozott

forrásból

Európai uniós
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„66.

B

Cím

(A

Áht. azonosító

Központi Maradványelszámolási Alap

Jogcímnév

C

Alcím

374873

E

D

Jogcímcsoport

központi kezelésű
előirányzatok

jelentkező egyéb
forrásbiztosítások
kezelése.

előirányzatok,

fejezeti kezelésű

illetve évközben

Költségvetési szervek,

következő,

sításának

köre
módja

bizto-

Támogatás

H

Kifizetésben részesülők

G

döntésekből

Kormányzati

Előirányzat célja

F

2. A Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 66. sorral egészül ki:

előleg

gatási

Támo-

I

alapján.”

egyedi határozata

a Kormány

Átcsoportosítással

bocsátás módja

Rendelkezésre

J

ideje

határ-

fizetés

Vissza-

K

Biztosíték

L

szerv

Kezelő

M

szerv

Lebonyolító

N

szervezete)

közreműködő

támogatás

költségvetési

finanszírozott

forrásból

Európai uniós

O
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A Kormány 43/2018. (III. 13.) Korm. rendelete
a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Dorog közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti külterület 0298/7 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási
eljárás végleges befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő autóalkatrész-gyártó
üzem létesítésére, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló
beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének
beindításához szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni, és
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 43/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
	  1.
	  2.
	  3.
	  4.
	  5.
	  6.
	  7.
	  8.
	 9.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

3. szám

ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. szám
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A Kormány 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelete
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról
A Kormány 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:
1. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
rendbírság fizetésére kötelezi
a)
azt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az Flt. 56/A. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott kötelezettségszegést követ el, vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény 75. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően – a csoportos
létszámcsökkentéssel kapcsolatban – a kormányhivatal részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem
vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;
b)
azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki
ba)
az Flt. 6. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,
bb)
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem a Korm.
rendeletben foglaltak szerint vagy valótlan adattartalommal tett eleget;
c)
azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást
elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
2. §		
A kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendbírság fizetésére kötelezi
a)
azt az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az álláskeresési járadék és álláskeresési
segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetve nem vagy nem az előírt
időpontban teljesítette,
b)
az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,
az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi
központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott
bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
c)
azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást
elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
3. §

(1) Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a rendbírságot a kötelezettségszegés előfordulási
gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a rendbírságnak
az Flt. 56/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként kell alkalmazni.
(2) A rendbírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a rendbírság újból kiszabható.

4. §

(1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelete
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége
felülvizsgálatának szabályairól
A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijelölési eljárás
1. §		
E rendelet alkalmazásában kijelölő hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter.
2. §		
A kijelölési eljárás kérelemre indul, amelyet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, elektronikus formában kell
benyújtani a kijelölő hatósághoz.
3. §

(1) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell
a)
a megfelelőségértékelési tevékenysége során szükséges dokumentumok – így különösen az EU-típusvizsgálati
tanúsítvány, az ellenőrzési jegyzőkönyv, a vizsgálati jegyzőkönyv –, valamint a megfelelőségértékelési
tevékenységével összefüggő eljárásának a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumai angol
nyelvű fordításával,
b)
a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, káreseményenként legalább 10 millió forintnak
megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.
(2) Ha a kérelmező nem rendelkezik a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény
6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek végzésére való
felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozattal, a kijelölő hatóság a kérelmező szervezet
alkalmasságának és felkészültségének megítéléséhez vizsgálja, hogy
a)
a megfelelőségértékelési tevékenységet végző műszaki személyzet rendelkezik-e szakirányú, legalább
középfokú műszaki képesítéssel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal,
b)
a megfelelőségértékelési tevékenységet végző műszaki személyzetben legalább 1 fő rendelkezik-e angol
nyelvű, legalább középfokú nyelvvizsgával,
c)
a műszaki személyzet ismeri-e a megfelelőségértékelési eljárásokat és az értékelt egyéni védőeszközre
vonatkozó gyártástechnológiát,
d)
ha a kérelmező szervezet tanúsításra is benyújtotta kérelmét, a vizsgálólaboratórium, a vonatkozó előírások,
szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök rendelkezésre állnak-e, valamint
e)
a megfelelőségértékeléshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásának feltételei fennállnak-e.

4. §		
A kijelölő hatóság a kérelmező szervezet részére az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítése esetén
határozatlan időre szóló engedélyt bocsát ki.

2. A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége
5. §

(1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről írásbeli jelentést készít
(a továbbiakban: éves jelentés), amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a kijelölő hatóságnak.
(2) Az éves jelentés az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
a)
egyéni védőeszköz típusok és megfelelőségértékelési eljárások szerint a megrendelő gazdasági szereplők
cégjegyzék szerinti nevét, címét, a részükre adott évben kiadott, a visszavont és az érvényüket vesztett
EU-típusvizsgálati tanúsítványok azonosító számát, valamint az ellenőrzési jegyzőkönyvek azonosító számát,
b)
az alvállalkozó 1. melléklet szerinti kérelem 4. pontjában feltüntetett adataiban bekövetkezett változást,
c)
a tervezett és megvalósult külső és belső képzések felsorolását, azok témájának rövid ismertetését, a kijelölt
szervezet részéről résztvevők felsorolását,
d)
a megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá a kijelölt szervezetek
koordináló és ágazati csoportjának tevékenységében való részvételről szóló tájékoztatást, ideértve az adott
évben megvalósuló ülések felsorolását, amelyeken a kijelölt szervezet képviselője vagy meghatalmazottja
útján részt vett, valamint meghatalmazott útján való képviselet esetén a meghatalmazás másolatát,
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vizsgálólaboratóriumok közötti összehasonlításban vagy jártasságvizsgáló programokban való részvétel
esetén a részvételt igazoló dokumentumokat,
a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és a kivizsgálás
eredményét,
az egyéni védőeszköz forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben
a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő
szervezeteknek küldött tájékoztatásokat.

3. A kijelölt szervezetek kijelölést követő felülvizsgálata
6. §

(1) A kijelölő hatóság a kijelölés feltételeinek való megfelelést évente felülvizsgálja.
(2) A kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének felülvizsgálata kiterjed arra, hogy
a)
a kijelölt szervezet a kijelölt tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint
a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,
b)
az előző felülvizsgálat óta a szakmai, személyi, műszaki és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges
változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,
c)
az előző felülvizsgálat óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban
történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e,
valamint
d)
a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

7. §		
A kijelölő hatóság soron kívüli felülvizsgálatot végezhet
a)
az első alkalommal kijelölt szervezeteknél a kijelölés után fél évvel,
b)
ha a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panasz érkezett, valamint
c)
ha a kijelölt szervezet által tanúsított, illetve ellenőrzött egyéni védőeszközzel kapcsolatban piacfelügyeleti
intézkedés indokolt.

4. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2018. április 21-én lép hatályba.
9. §

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő kijelölési eljárásokban az egyéni védőeszközök
megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R1.) foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az R1. alapján kiadott kijelölő okiratok 2023. április 21. napjáig hatályosak.

10. §		
Ez a rendelet az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez
Kérelem
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelöléséhez és tevékenysége
felülvizsgálatához
1. A kérelmező szervezet adatai
a)
Elnevezése:
b)
Székhelye:
c)
Elérhetőségei:
Telefon:
E-mail:
Honlapcím:
d)
Képviselője:
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
e)
A cégbejegyzés adatai:
Bejegyző cégbíróság:
A cégbejegyzés kelte:
Cégjegyzékszám:
f)
A szervezet részéről a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy:
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
g)
A szervezet részéről az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős személy:
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
2. A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység megjelölése (aláhúzással több modul is megjelölhető)
TANÚSÍTÁS:
B. modul: EU-típusvizsgálat
ELLENŐRZÉS:
C2. modul: Véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzés
D. modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség ellenőrzése
3. A kérelmezett megfelelőségértékelési terület egyéni védőeszköz típus(ok) és megfelelőségértékelési eljárás(ok)
megjelölésével:
Kérelmezett megfelelőségértékelési eljárások meghatározása

Egyéni védőeszköz

Megfelelőségértékelési eljárás és arra vonatkozó szabály (szabvány, belső vizsgálati
utasítás stb.) megnevezése, leírása, a szabványok pontjaira történő hivatkozással
B. modul

C2. modul

D. modul
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4. Amennyiben a megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez a kérelmező szervezet alvállalkozót vesz igénybe:
a)
Az alvállalkozó szervezet adatai:
Elnevezése:
Székhelye:
Elérhetőségei:
Telefon:
E-mail:
Honlapcím:
Európai uniós regisztrációs száma: NB:
Akkreditációs okirat száma:
b)
A cégbejegyzés adatai:
Bejegyző cégbíróság:
A cégbejegyzés kelte:
Cégjegyzékszám:
c)
Alvállalkozó által végzett megfelelőségértékelési terület meghatározása:
Megfelelőségértékelési eljárások meghatározása

Egyéni védőeszköz

Megfelelőségértékelési eljárás és arra vonatkozó szabály (szabvány, belső vizsgálati
utasítás stb.) megnevezése, leírása, a szabványok pontjaira történő hivatkozással
B. modul

C2. modul

D. modul

5. A megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállaló
vagy megbízott személy adatai:
A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységnek megfelelően kérjük kitölteni!
B. modul

NÉV

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok,
oklevelek azonosító
számai, a kibocsátó
intézmények
és a végzettség
megjelölése)

SZAKMAI
TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint,
bizonyítványok
számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy
megbízott)

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok,
oklevelek azonosító
számai, a kibocsátó
intézmények
és a végzettség
megjelölése)

SZAKMAI
TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint,
bizonyítványok
számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy
megbízott)

C2. modul

NÉV

D. modul
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NÉV

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok,
oklevelek azonosító
számai, a kibocsátó
intézmények
és a végzettség
megjelölése)

SZAKMAI
TAPASZTALAT
(részletes leírása)

375

NYELVVIZSGA
(típus, szint,
bizonyítványok
számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy
megbízott)

6. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a)
a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv(ek),
b)
a működési és eljárási szabályzat,
c)
a felelősségbiztosítási szerződés másolata,
d)
a biztosító arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos,
e)
a személyzet minden (munkavállaló vagy megbízási szerződéssel tevékenykedő) tagjának összeférhetetlenségi
nyilatkozata,
f)
védjegyjogosultság megléte esetén a védjegyokirat és határozat másolata,
g)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás,
h)
kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kijelölés iránti kérelem elbírálásával kapcsolatosan keletkezett
szakértői költségeket a kérelmező vállalja,
i)
a kérelem tárgyát képező megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatos, más szerv által kibocsátott
határozatok.
Kelt: ............................................................
		
		

................................................................................
kérelmező szervezet képviselője

A nemzetgazdasági miniszter 4/2018. (II. 28.) NGM rendelete
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint
a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti, az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő
szervezetek kijelölési eljárásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.
(2) A kijelölésért fizetendő díj mértéke, ha a kérelem a megfelelőségértékelési tanúsítás végzésének engedélyezésére
irányul, 230 000 forint, ha a kérelem a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésének engedélyezésére irányul,
260 000 forint. A megfelelőségértékelési tanúsítás és megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésére is jogosító
engedély esetén 260 000 forintot kell megfizetni.
(3) A díjat a kijelölés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Nemzetgazdasági Minisztérium 1003200001460658-00000000 számú számlájára.
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2. §		
A díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdésében
foglaltakat, a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a díj
visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában foglaltakat kell alkalmazni
azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság
helyett a kijelölő hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. március 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–2. §, a 3. § (3) bekezdése és a 4. § b) és c) pontja 2018. április 21-én lép hatályba.
(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő bejelentési eljárásokban az egyéni védőeszközök
megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

4. §		
Hatályát veszti
a)
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet,
b)
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.)
SZMM rendelet, valamint
c)
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint
ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 6/2018. (III. 1.) NGM rendelete
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066
bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
2. §

(1) A MüM rendelet 4/a. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A MüM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066
bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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„4/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
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2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelethez
1. A MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A baleset földrajzi helye:
Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló munkabalesete bekövetkezett. Magyarországon történt munkabaleset
esetén szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím (irányítószám, helységnév, közterület, házszám)
megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a területi számjelrendszerről szóló miniszteri
rendeletben szereplő, az adott helységhez (településhez) tartozó településazonosító törzsszámot kell beírni.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A munkabaleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. szám alatti telephelye.
7. A baleset földrajzi helye: 5093 Vezseny, Fő út 23.

2

1

1

5

7

Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és egyértelműen nem állapítható meg a település, akkor
a munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét
és településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt munkabaleset esetén a közút számát és a km szelvényét
kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe
venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni.
Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a település
nevét. A kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott
NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a következő három kódnégyzetbe
a munkabaleset helyszíne szerinti megyekódot. Nem EU-tagállam esetén az első három kódnégyzetbe a NEU
kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabaleset földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést
kell beírni.
Például: ha a munkabaleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a rovatot az alábbiak szerint
kell kitölteni:
7. A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg
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