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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2019. (II. 15.) MNB rendelete
10 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló
10/2008. (IX. 9.) MNB rendelettel kibocsátott, valamint az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű
bankjegy kibocsátásáról szóló 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 10 000 forintos
címletű bankjegyeket a forgalomból bevonja.
(2) A bevonás határnapja: 2019. december 31.

2. §		
Hatályát veszti az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról szóló 10/2008. (IX. 9.)
MNB rendelet.
3. §		
Ez a rendelet 2019. december 31-én lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2019. (II. 19.) MNB rendelete
a „Munkácsy Mihály” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója alkalmából – „Munkácsy Mihály”
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. február 20.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye alapján készült ábrázolás látható.
Az emlékérme szélén – az ábrázolásba illesztve –, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta, középen
a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel, lent, félköriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat
olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján Munkácsy Mihály félalakos portréjának ábrázolása látható, amely Munkácsy Mihály 1896-ban
készült Önarckép című – a festőt kezében festőpalettával ábrázoló – festménye alapján készült. A portré ábrázolásától
jobbra, fent, negyedköriratban a „MUNKÁCSY” felirat, középen az „1844–1900” felirat olvasható. Az emlékérme jobb
oldali szélén, lent, a festőpaletta ábrázolásába illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2019. február 20-án lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2019. (II. 19.) MNB rendelete
a „Munkácsy Mihály” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója alkalmából – „Munkácsy Mihály”
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. február 20.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye alapján készült ábrázolás látható.
Az emlékérme szélén – az ábrázolásba illesztve –, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta, középen
a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel, lent, félköriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat
olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján Munkácsy Mihály félalakos portréjának ábrázolása látható, amely Munkácsy Mihály 1896-ban
készült Önarckép című – a festőt kezében festőpalettával ábrázoló – festménye alapján készült. A portré ábrázolásától
jobbra, fent, negyedköriratban a „MUNKÁCSY” felirat, középen az „1844–1900” felirat olvasható. Az emlékérme jobb
oldali szélén, lent, a festőpaletta ábrázolásába illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2019. február 20-án lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2019. (II. 21.) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva, a 7. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés
9. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. kötegelt megbízás: az azonnali átutalás szempontjából kötegelt fizetési megbízásnak minősül minden olyan
átutalási megbízás, amikor a fizető féltől a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához egyidejűleg egynél több fizetési
megbízás érkezik be, vagy a fizető fél egyidejűleg egynél több fizetési megbízást hagy jóvá,”
2. §		
A Rendelet 4. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„4. § (1) A számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a rendelkezésre jogosult – amennyiben
a számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra mint
földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési címet, az állami
adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg a számlatulajdonos fizetési
számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál tett bejelentés útján (másodlagos számlaazonosító hozzárendelése).
A rendelkezésre jogosult – amennyiben a számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – a (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével bármikor kérheti a bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy törlését
a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően másodlagos számlaazonosító a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján megnyitott fizetési számlához,
valamint a kizárólag a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló fizetési
számlához, a számlatulajdonos és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodása alapján rendelhető hozzá.
(3) A rendelkezésre jogosult az (1) bekezdésben foglalt másodlagos számlaazonosító hozzárendelését, annak
módosítását vagy törlését a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a bejelentésre
meghatározott időtartam alatt teheti meg, amely időtartamról az ügyfeleket tájékoztatja.
(4) A rendelkezésre jogosult egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosítót is hozzárendelhet, azonban
egy adott másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához rendelhet hozzá.
(5) Akár a számlatulajdonos, akár egyéb rendelkezésre jogosult teszi meg az (1) bekezdés szerinti bejelentést, ahhoz
mellékelni kell a másodlagos számlaazonosítóval rendelkezni jogosult természetes személy hozzájárulását ahhoz,
hogy
a) neve, a bejelentésben foglalt fizetési számla IBAN-ja és a hozzárendelt másodlagos számlaazonosító a központi
adatbázist működtető szervezet részére átadásra kerüljön, amely ezen adatokat kezeli mindaddig, amíg a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a pénzforgalmi szolgáltató által lefolytatott rendszeres éves adatellenőrzés
sikertelenül zárul,
b) az a) pontban meghatározott adatait a központi adatbázist működtető szervezet a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtása és a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása, elszámolása
és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése, valamint a fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési
műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi
intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére továbbítsa.
(6) Amennyiben nem a természetes személy számlatulajdonos jogosult a másodlagos számlaazonosító kapcsán
az (5) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására, akkor a számlatulajdonos beszerzi a jogosult (5) bekezdés szerinti,
a másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatos hozzájárulását.
(7) A pénzforgalmi szolgáltató meggyőződik arról, hogy a rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító
ilyenként való használatára vagy egy bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására, törlésére jogosult-e.
(8) A (7) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító
bejelentésének befogadását vagy a bejelentett másodlagos azonosító módosítása, törlése iránti kérést visszautasítja.

3. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

381

(9) A pénzforgalmi szolgáltató a rendelkezésre jogosult (1) bekezdés szerinti bejelentésének adattartalmát –
természetes személy esetében az (5) bekezdés szerinti hozzájárulás alapján – a (7) bekezdésben foglaltak teljesítésétől
számított egy órán belül továbbítja a központi adatbázist kezelő szervezetnek, amely azt haladéktalanul rögzíti
a központi adatbázisban.
(10) A bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására irányuló kérést a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos
számlaazonosító bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kezeli.
(11) A bejelentett másodlagos számlaazonosító törlésére irányuló kérésről a pénzforgalmi szolgáltató
a (7) bekezdésben foglaltak teljesítésétől számított egy órán belül értesíti a központi adatbázist kezelő szervezetet,
amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
(12) A pénzforgalmi szolgáltató a rendelkezésre jogosult (1) bekezdés szerinti bejelentése átvételétől számítva
évente egyeztet a számlatulajdonossal vagy az általa az egyeztetés lefolytatására felhatalmazott egyéb rendelkezésre
jogosulttal a fizetési számlához rendelt másodlagos számlaazonosítók érvényességéről akként, hogy a rendelkezésre
jogosultnak a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére vonatkozó korábbi bejelentésének a megerősítését
a bejelentés átvétele napjának számánál fogva megfelelő napig beszerzi. A pénzforgalmi szolgáltató az évenkénti
egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően értesíti a számlatulajdonost az adategyeztetésről,
valamint az adategyeztetés elmaradásának a (13) bekezdésben foglalt következményéről.
(13) Amennyiben az adategyeztetés a pénzforgalmi szolgáltató (12) bekezdés szerinti értesítése ellenére az ott
meghatározott határidőben nem történik meg, a másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát követő napon 0
órakor érvényét veszti, amely tényt a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul jelzi a központi adatbázis működtetését
végző szervezetnek, amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.
(14) A pénzforgalmi szolgáltató a számlatulajdonos azon fizetési számlájának megszűnését, amelyhez másodlagos
számlaazonosítót rendelt, haladéktalanul bejelenti a központi adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely azt
a bejelentés átvételét követően haladéktalanul törli a központi adatbázisból.”
3. §

(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Rendelet 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Ha törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója
a fizetési megbízást sorba állítja, a fizetési megbízás átvételének időpontja – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel –
az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a 6. § (1) bekezdése szerinti munkanapon
a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll. Amennyiben a fedezet rendelkezésre állása a 6. § (4) bekezdése szerinti
időszakban következik be, a fizetési megbízás átvételének időpontja – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. §
(4) bekezdése szerinti munkanap kezdő időpontja.
(3a) Sorban álló hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés átvételének időpontja az az időpont, amikor
a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll, és az a belföldi
fizetési rendszer, amelynek útján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalást vagy az átutalási végzés
alapján történő átutalást teljesíti, üzemel.”
(2) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízás (1)–(5) bekezdés szerinti átvételi időpontját megelőzően
a fizető fél
a) fizetési számláját a fizetési megbízás összegével nem terhelheti meg, és
b) a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetési megbízás, a sorban álló hatósági átutalási megbízás, valamint
az átutalási végzés kivételével a fizetési számláján a fizetési megbízás összegét nem különítheti el.”

4. §		
A Rendelet 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„35. § (1) Azonnali átutalási megbízásnak minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha
a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,
b) összege legfeljebb 10 millió Ft,
c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,
d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával
kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem
igénylő módon dolgozza fel, valamint
e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.
(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek
megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül.
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(3) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója legkésőbb az azonnali átutalási megbízásnak minősülő fizetési megbízás
7. § (4) bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül eljuttatja a megbízás adattartalmát
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.
(4) Ha a fizető fél által benyújtott azonnali átutalási megbízás adattartalmán kívül a fizetési megbízás teljesítése során
egyéb, a fizetési művelethez kapcsolódó adat is megadásra került, a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljes
adattartalmával együtt ezen – nem a fizető fél által megadott – adatokat is továbbítja a fizetési művelet teljesítésében
közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.
(5) A pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé a részére egy
másik pénzforgalmi szolgáltató által továbbított fizetési művelet teljesítését – a visszautasítás okának közlésével –, ha
a 7. § (9) bekezdése alapján részére továbbított adatok szerint a fizetési megbízás fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója
által történt átvételének a 7. § (8) bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt időtartam a 20 másodpercet
meghaladja.
(6) Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató
által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a fizetési
művelet teljesítését, ha a fizetési megbízás átvételének a 7. § (8) bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt
időtartam a 20 másodpercet meghaladja.
(7) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletről történt értesülését követően haladéktalanul
elküldi a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak címzett, a fizetési művelet teljesítésének
visszautasításáról szóló – a visszautasítás okát is tartalmazó – vagy a fizetési művelet teljesítéséről szóló tájékoztatást.
(8) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (7) bekezdés szerinti tájékoztatást oly módon küldi meg, amely
mód biztosítja, hogy a tájékoztatás a fizetési műveletről történt értesülését követően legfeljebb öt másodpercen belül
megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
(9) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a fizető felet a fizetési művelet
teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (5) és (6) bekezdés szerinti és – törvény eltérő rendelkezése hiányában
– (7) bekezdés szerinti tájékoztatásról, annak beérkezését követően a keretszerződésben meghatározott módon,
a visszautasítás okának közlésével.
(10) Ha a fizető fél az azonnali átutalási megbízást a kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának
a feltüntetésével nyújtotta be, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. szerinti utólagos tájékoztatásban
a kedvezményezett adataként ezen másodlagos számlaazonosítót tünteti fel.”
5. §		
A Rendelet 41. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A csekkjogi szabályok szerinti leszámolóhelyi fizetés céljából a beszedési megbízás akkor is benyújtható, ha
a csekken fizetési helyként nem a leszámolóhely szerepel, de a csekken fel van tüntetve a leszámolóhely. Ha a csekken
nincs feltüntetve a leszámolóhely, a beszedési megbízás közvetlenül a leszámolóhelyre nyújtható be.
(4) Ha a csekket a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de az fedezethiány
miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a csekkben fizetési helyként megjelölt pénzforgalmi szolgáltató vagy
a csekkben megjelölt leszámolóhely a csekkjogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha
a kibocsátó a csekk szövegében felmentette a csekkbirtokost az óvás felvételének vagy azzal azonos hatályú
nyilatkozat kiállíttatásának kötelezettsége alól. Ha a csekkbirtokos a terhelendő számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem jogosult.”
6. §

(1) A Rendelet 46. § (1) bekezdésében a „Bankkártyával” szövegrész helyébe a „Fizetési kártyával” szöveg,
a „bankkártyahasználat” szövegrész helyébe a „fizetési kártya használatának” szöveg lép.
(2) A Rendelet 2. melléklet III.2. pontjában a „határozat számát és a határozatot” szövegrész helyébe a „dokumentum
megnevezését, annak számát vagy szám hiányában a dokumentum beazonosítását lehetővé tévő hivatkozást,
valamint határozat esetén az azt” szöveg lép.

7. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 34. § (6) bekezdésében és 51. § (6) bekezdésében a „vagy a Hpt.-ben meghatározottak
szerinti azonosított elektronikus úton” szövegrész.
(2) Hatályát veszti
a)
a tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és
szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 9/2009. (II. 27.) MNB rendelet,
b)
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 8/2011. (VII. 13.)
MNB rendelet.
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(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 7. § (1) bekezdése 2019. március 31-én lép hatályba.
(3) Az 1–4. § 2019. július 1-jén lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Kormány 26/2019. (II. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Áruexport e rendelet szerint akkor finanszírozható, ha a külkereskedelmi szerződés alapján teljesített ügylet
keretében kiszállításra kerülő áruk legalább fele magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését az Eximbank
a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet
az áruk származásának igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez
származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk
magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai
szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási
bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni.”
(2) Az R1. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján
ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több
alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését
követően az illetékes Kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és azt
az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni. A záradékkal ellátott
bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos – áru
vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak
magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében,
vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, a külkereskedelmi
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai
szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi
intézményhez nyújtja be.”
(3) Az R1. 6. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E § vonatkozásában külkereskedelmi szerződésnek minősül)
„b) ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott
országban nem jogosult a teljesítésre, úgy az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság, vagy”
(által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.)

2. §		
Az R1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A kamatkiegyenlítés alapjául szolgáló bázisköltséget az Eximbank javaslatára a CIRR Bizottság negyedévente
határozza meg a megelőző negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig. A CIRR Bizottság által megállapított banküzemi
költség nem haladhatja meg a jóváhagyott üzleti tervben szereplő mértéket. Minden hitel-, pénzkölcsön- és
követelésvásárlási szerződés kamatkiegyenlítésénél az adott negyedévben érvényes bázisköltség mértékét kell
alkalmazni, kivéve, ha az adott hitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási szerződés kamatkiegyenlítésére a Kormány
egyedi döntése szerinti esetben az Eximbank javaslatára a CIRR Bizottság egyedi bázisköltséget határoz meg.”
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3. §		
Az R1.
a)
6. § (2), (7) és (7a) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja” szövegrész helyébe az „a biztosítotti
jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében a „származási igazolást” szövegrész helyébe a „magyar hányad igazolást” szöveg
lép.

2. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére,
a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége
mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„y) külföldi székhelyű hitelbiztosító: minden olyan nemzetközi szervezet, amely vagy a Berni Unió tagja, vagy
legalább befektetési kategóriájú külső hitelminősítéssel rendelkező biztosító, vagy viszontbiztosító, vagy exporthitelügynökség, amely a rá irányadó jog szabályai szerint jogosult biztosítási vagy viszontbiztosítási vagy exporthitelügynökségi tevékenységet végezni;”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következő z) és zs) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„z) export szerződéses értéke: a vevő által vagy nevében az exportált árukért és szolgáltatásokért fizetendő, helyi
költséget nem tartalmazó összeg;
zs) helyi költség: a vevő országában felmerülő, azon árukért és szolgáltatásokért fizetendő, az exportőr képviselőjének
a vevő országában fizetendő jutalékát nem tartalmazó kiadás, amely az exportőr szerződésének teljesítéséhez vagy
az exportőr szerződését magában foglaló projekt megvalósításához szükséges.”

5. §

(1) Az R2. 7. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Áruexport esetén
a) az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó közép- és hosszú lejáratú ügyletek keretében a Mehib Rt.
kockázatviselésének feltétele, hogy a kockázatvállalása akkor terjedhet ki legfeljebb az OECD Megállapodásban foglalt
mértékig (ideértve az idegen tartalmat és a helyi költséget), ha a külkereskedelmi szerződésben az export szerződéses
értékének legalább fele – a (7) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén legalább 25%-a – magyar származásúnak
minősül, amit a Mehib Rt. a belső szabályzataiban előírt módon ellenőriz;
b) rövidlejáratú ügyletek tekintetében a Mehib Rt. kockázatvállalása az idegen tartalomra akkor terjedhet ki, ha
a külkereskedelmi szerződés keretében kiszállított áruk legalább fele – a (7) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén
legalább 25%-a – magyar származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését a Mehib Rt. belső szabályzatában
foglaltak szerint ellenőriz.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt esetekben a részteljesítést elfogadottnak kell tekinteni, ha az áruexport
részteljesítéskori tényleges magyar hányad mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre meghatározott teljesítési
ütemterv szerinti magyar hányadnak. Amennyiben a biztosítási kötvény nem tartalmazza az áruexport teljesítési
ütemtervét, és a külkereskedelmi szerződés keretében megvalósuló áruexport az e bekezdésben előírt magyar
hányadot nem éri el, a Mehib Rt. kockázatvállalása – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a tényleges magyar
hányadra terjedhet ki.
(3) A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására a Mehib
Rt. részére a biztosítási szerződésben előírt módon származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására
felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási
bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján
elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben
foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján ugyanazon
vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében több alkalommal
teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését követően
az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és a Mehib Rt.
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részére megküldeni. A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés, a vámtarifa szám és
a származási hely tekintetében azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport
tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását.
(5) Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában
vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, a biztosított a változást követő első
exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt a Mehib Rt. részére
megküldi.”
(2) Az R2. 7. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(8) bekezdésben foglaltak alkalmazása során külkereskedelmi szerződésnek minősül]
„b) ha a teljesítés helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott
országban nem jogosult a teljesítésre, úgy az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság, vagy”
(által aláírt, a magyar származású export mértékét is tartalmazó érvényes szerződés.)
(3) Az R2. 13. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Díjvisszatérítési tartalék
13. § (1) A Mehib Rt. a forgalmi típusú módozatok keretében végzett biztosítási tevékenységéhez kapcsolódóan
díjvisszatérítési tartalékot képezhet. A díjvisszatérítési tartalék a biztosítási szerződés szerint a biztosítottnak adható,
feltételekhez kötött díjvisszatérítés fedezetére szolgál.
(2) A díjvisszatérítési tartalékot a tárgyév mérleg fordulónapjával az érvényben levő szerződések alapján kell
megképezni. Ha valamely szerződésnél a mérlegforduló napján rendelkezésre álló információk alapján a biztosítási
időszak végén a díjvisszatérítés feltételei várhatóan fennállnak, akkor tartalékként a kötvény időszak megszolgált
díjából a várható díjvisszatérítési aránynak megfelelő részt kell megképezni.
(3) A tárgyévben képzett díjvisszatérítési tartalékot a díjvisszatérítés megtörténtekor fel kell használni, a tartalék
fennmaradó részét pedig legkésőbb a tárgyévet követő év mérleg fordulónapján a szükséges szintre kell módosítani.
(4) A díjvisszatérítési tartalék tárgyévi meghatározásának számítási módját és tárgyévi alakulását az éves beszámoló
kiegészítő mellékletében kell összesítve bemutatni.
(5) A Mehib Rt. díjvisszatérítési tartalék számítási módját és a felhasznált adatokat egyértelműen dokumentálja.
A tartalék képzési szabályait a biztosító által készített tartalékolási szabályzat tartalmazza.”
6. §		
Az R2.
a)
7. § (2) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja” szövegrész helyébe az „a biztosítotti jogviszony
nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá” szöveg,
b)
7. § (3) bekezdésében a „származási igazolást” szövegrész helyébe a „magyar hányad igazolást” szöveg
lép.

3. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az exporthitel garancia alapját képező export ügylet érték alapján a belföldi gazdálkodó szervezet által teljesített
exportügylet keretében kiszállított áruk legalább felének magyar származásúnak kell minősülnie, amely feltétel
teljesülését az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó
pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott kamarai
szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására
felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető származási
szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni.”
(2) Az R3. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján
ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több
alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését
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követően az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és
azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni. A záradékkal
ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében
azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően
igazolja annak magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru
megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be,
úgy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan
az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén
a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be.”
(3) Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgáltatásexporthoz e rendelet alapján akkor nyújtható garancia, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó
szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő
alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyban áll. A szolgáltatást nyújtó az e bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a biztosítotti
jogviszony nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá. A feltételek megvalósulását
az Eximbank a belső szabályzatában foglalt eljárásnak megfelelően ellenőrzi.”
8. §		
Az R3. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Eximbank akkor vállalhat kereskedelmi garanciát, ha)
„c) egy ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes mértéke nem haladja meg
a kereskedelmi ügylet szerződéses értékének 80%-át, továbbá”
9. §		
Az R3.
a)
4. § (3) bekezdésében a „származási igazolást” szövegrész helyébe a „magyar hányad igazolást” szöveg,
b)
4. § (6) bekezdésében az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
által kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja” szövegrész helyébe az „a biztosítotti jogviszony
nyilvántartásért felelős szerv által kiállított igazolással támasztja alá” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezés
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a látvány-csapatsportban működő
országos sportági szakszövetségeknek azon kérésére tekintettel, hogy a szabályozás ne csak a fejlesztésre fordítható támogatások
legmagasabb összegét, hanem a működésre fordítható keretet is meghatározza – a következőket rendeli el:
1. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint a 2019. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes
összege – ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §-a szerinti
kiegészítő sportfejlesztési támogatást – nem haladhatja meg a 2018. évben kiállított igazolások és támogatási
igazolások együttes összegét, azaz 124 900 000 000 forintot, amelyen belül
a)
az építési beruházások megvalósítására irányuló támogatások – ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pont
c)–f) alpontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat – együttes összege legfeljebb 44 200 000 000 forint lehet,
b)
az egyéb, alapvetően működési célt szolgáló támogatások – ideértve a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
3., 4. pontjában, 9. pont a), b), g), h) alpontjában, 11., 12. és 13. pontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat
– együttes összege legfeljebb 80 700 000 000 forint lehet.
2. §

(1) A sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a)
a látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetségeknek (a továbbiakban: szakszövetség)
minőségbiztosítási rendszerre (benchmark-rendszer) és követelményeire a Korm. rendelet szerint tett
javaslatainak értékelésével,
b)
az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével, valamint
c)
a szakszövetségeknek az 1. § szerinti keretösszegből a működésükkel érintett látvány-csapatsportág
részesedésének arányára vonatkozó javaslatai, a látvány-csapatsportágak adott időszakra vonatkozó stratégiai
fejlesztési koncepciója, terve, valamint a Kormány álláspontja figyelembevételével
megállapítja az 1. § szerinti keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztásának arányát.
(2) A miniszter az 1. § szerinti keretösszegnek a látvány-csapatsportágak közötti felosztásának arányáról értesíti
a szakszövetségeket. A szakszövetség honlapján közzéteszi a működésével érintett látvány-csapatsportágra
vonatkozó, az igazolások és támogatási igazolások együttes összegét.

3. §

(1) A szakszövetség a miniszternél írásban, indokolással kezdeményezheti az 1. § a) pontja szerinti támogatásnak
a működésével érintett látvány-csapatsportágra vonatkozóan megállapított összegének növelését az 1. § b) pontja
szerinti támogatásnak a működésével érintett látvány-csapatsportágra vonatkozóan megállapított összegének
azonos mértékű csökkentésével egyidejűleg.
(2) A miniszter a szakszövetség (1) bekezdés szerinti kezdeményezését véleményezés céljából megküldi
az államháztartásért felelős miniszter részére.
(3) A miniszter a szakszövetség (1) bekezdés szerinti kezdeményezését az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével hagyhatja jóvá.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
Hatályát veszti a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási
keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 40/2019. (III. 7.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és támogatási igazolásoknak
a Kormány által meghatározott összegének a sportági keretösszegére (a továbbiakban: sportági keretösszeg)
is figyelemmel dönt a sportfejlesztési program jóváhagyásáról. A szakszövetség meghatározza és érvényesíti
a sportfejlesztési programok jóváhagyása során a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges értékelési elveket.”
(2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként
megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem felel meg minden feltételnek, vagy
a sportfejlesztési program jóváhagyása a sportági keretösszegre figyelemmel nem lehetséges, úgy az (1) bekezdés
szerinti kérelmet elutasítja, és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.
Az elutasítás tényét a jóváhagyást végző szervezet honlapján is közzéteszi.”

2. §		
Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelem teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel megtagadható. A jóváhagyást végző szervezet
a kérelmet arányosan csökkentett összegekkel is jóváhagyhatja, ha az a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges.”
3. §

(1) Az R. 10. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Építési engedélyhez kötött, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, ha
az (1) bekezdés szerinti lemondásra a sportfejlesztési program lezárását vagy a sportfejlesztési program
meghosszabbításának véghatáridejét megelőzően kerül sor, a lemondástól számított öt éven belül a támogatott
szervezet a szükséges pénzügyi forrás igazolásával kérelmezheti a lemondással érintett sportfejlesztési program
folytatását a jóváhagyást végző szervezetnél. A lemondással érintett sportfejlesztési program folytatásának
a jóváhagyást végző szervezet által történő engedélyezése esetén a lemondás és a sportfejlesztési program folytatása
közötti időtartam a tárgyi eszköz beruházás üzembe helyezésének határidejébe nem számít bele, és az ezen időszak
alatt keletkezett számlákkal nem lehet elszámolni.”
(2) Az R. 10. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A (2), (4) vagy (6) bekezdés szerinti módosítási kérelemről a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre
figyelemmel dönt.”

4. §		
Az R. 11. §-a a következő (1d) és (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A kiegészítő sportfejlesztési támogatással annak végső felhasználója – az (1e) bekezdésben foglalt kivétellel –
az e rendeletben foglaltak szerint számol el az illetékes ellenőrző szervezet felé.
(1e) Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója támogatás igénybevételére jogosult szervezet,
de nem támogatott szervezet, akkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatással az állami sport célú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint kell elszámolnia a végső felhasználónak
az illetékes ellenőrző szervezet felé.”
5. §		
Az R. 14. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A sportfejlesztési program meghosszabbítása iránti kérelemről a jóváhagyást végző szervezet a sportági
keretösszegre figyelemmel dönt.”
6. §		
Az R. 15/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az utóellenőrzés lefolytatásáról való döntésnek halasztó hatálya van az utóellenőrzéssel érintett, visszafizetési
kötelezettséget megállapító döntésre.”
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(1) Az R. 16. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(24) E rendeletnek a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási
keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr8.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontját, 2. § (6) bekezdését, 6. § (3) bekezdését, 7. §
(2a) bekezdését, 10. § (1a), (6) és (6a) bekezdését, 11. § (1a)–(1c) és (4) bekezdését, 13. § (2), (4), (4a) bekezdését, 14. §
(13) és (14) bekezdését, 15/A. § (1) bekezdését, 15/B. §-át, 15/C. § (1) és (2) bekezdését, 5/D. és 5/E. alcímét a Módr8.
hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása, le nem zárt elszámolások ellenőrzése
és eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.”
(2) Az R. 16. §-a a következő (26)–(29) bekezdéssel egészül ki:
„(26) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 11. § (1) bekezdését a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegének
felhasználásáról történő elszámolással összefüggésben a 2019–2020-as támogatási időszaktól kell alkalmazni.
(27) E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 40/2019. (III. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 15/C. §
(3a) bekezdését a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(28) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 2. § (1) bekezdés 19. pontját, 2. § (9) bekezdését, 15. § (3a) és
(3b) bekezdését, valamint a Módr9.-cel megállapított 11. § (1d) és (1e) bekezdését, valamint 1. mellékletét
a 2019–2020-as támogatási időszaktól kell alkalmazni.
(29) E rendeletnek a Módr9.-cel megállapított 4. § (3a) és (6) bekezdését, 6. § (1a) bekezdését, 10. § (6b) bekezdését
és 14. § (6b) bekezdését a 2019. január 1-jén folyamatban lévő és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

8. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §

(1) Az R.
a)
2. § (3a) bekezdésében a „február 15. napjáig” szövegrész helyébe a „március 15. napjáig” szöveg,
b)
2. § (3b) bekezdésében a „támogatás, valamint” szövegrész helyébe a „támogatás, kiegészítő sportfejlesztési
támogatás, valamint” szöveg
lép.
(2) Az R. 2. § (3a) bekezdésében a „március 15. napjáig” szövegrész helyébe a „február 15. napjáig” szöveg lép.

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § (2) bekezdése 2019. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 40/2019. (III. 7.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Elszámolásért felelős személy neve és telefonszáma: ..............................................................................

Összesített elszámolási táblázat
Támogatott szervezet neve
Végső felhasználó kedvezményezett neve
Jóváhagyott sportfejlesztési program száma
Támogatási jogcím megnevezése
A jogcímen jóváhagyott közvetlen
támogatási összeg
A jogcímen jóváhagyott közvetlen
támogatási összeghez kapcsolódó önrész

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összege
Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási
nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)

Sorszám

Számla száma

Számla kibocsátója

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/,

Konkrét esemény,
feladat, tevékenység,
eszköz megnevezése

Számla kelte

2.) Nettó /ÁFA levonás/,

Számla teljesítésének
időpontja

A számla kifizetésének
időpontja

2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Számla bruttó értéke

A számlából elszámolni
kívánt érték
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A jogcímen lehívott közvetlen támogatási
összeg

A számlából elszámolni
kívánt közvetlen
támogatási összeg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
391
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10.
ÖSSZESEN:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek, és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) .....................................................................
iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek
felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.
Az elszámolás kelte: .....................................................................

P. H.
....................................................................
a képviseletre jogosult személy neve és aláírása”
PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2019. (III. 7.) MNB rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes
szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának
az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának
és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet 18. §
(1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele)
„12. 2018. október 17. napját megelőzően lakás-előtakarékossági szerződést kötött, amely alapján az éves elhelyezendő
megtakarítás összege nem haladja meg a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti legmagasabb összegű
éves állami támogatás maradéktalan igénybevételéhez szükséges összeget, vagy megkötött lakás-előtakarékossági
szerződéshez kapcsolódóan lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön szerződést kötött, vagy 2018. október 16. napját
követően saját vagy a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti kedvezményezett javára kötött szerződés
alapján személyenként egy-egy szerződés tekintetében havi húszezer forintot meg nem haladó betétet helyez el,”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

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

1. Általános rendelkezések
1. §

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

2. §

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

3. §

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

2. Igénybevételi feltételek
4. §

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

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

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

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

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

4. A kölcsönszerződés
9. §

(1) Az e rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség megléte esetén a hitelintézet az igénylőkkel
megköti a kölcsönszerződést.
(2) A kölcsönszerződés tartalmazza a támogatott személyek
a)
hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermekük születését, illetve örökbefogadását a hitelintézet megkeresésére
a kincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már
rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – ellenőrizze,
b)
nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját
a várandósgondozási könyvvel igazolják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez,
c)
nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy ha a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelnek
családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igénylik, a vér szerinti gyermek születési
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anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, illetve örökbefogadott
gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot, valamint az örökbefogadott gyermek
lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát bemutatják, valamint büntetőjogi felelősség
vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a közös háztartásban élésről, illetve halva
születés vagy vetélés esetén az ennek megtörténtét igazoló okiratot legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet
részére bemutatják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez, és
nyilatkozatát, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését – ha e rendelet
másként nem rendelkezik – 30 napon belül bejelentik a hitelintézetnek.

10. §

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

11. §

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

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

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

5. Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése
13. §

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

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

15. §

(1) Ha
a)

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

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

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

18. §

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

6. Gyermekvállalási támogatás
19. §

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

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

21. §

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

7. A jogosultság ellenőrzése és a visszafizetés
22. §

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

8. A hitelintézet elszámolása és felelőssége
23. §

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

404
24. §

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

3. szám

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

9. Adatszolgáltatás
25. §

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

26. §

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

27. §		
A hitelintézet köteles a babaváró támogatással nyújtott kölcsönre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi
szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró
támogatással nyújtjuk.”

10. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		
		

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

406

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

3. szám

A Kormány 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelete
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 15. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

2. A szerzési támogatás szabályai
4. §

(1) A szerzési támogatás a megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megvásárlásához – ideértve a hitelintézeti
kölcsön igénybevételével történő szerzés esetét is –, vagy tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján
történő megszerzéséhez (a továbbiakban együtt: megszerzés) vehető igénybe.

3. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

407

(2) A szerzési támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár
50%-a.

3. A szerzési támogatásra való jogosultság
5. §

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

4. A szerzési támogatás igénylése és megállapítása
6. §

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

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

8. §

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

6. Használati feltételek
9. §

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

10. §

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

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

7. A szerzési támogatás visszafizetése
12. §

(1) A szerzési támogatást – az a) pontban foglaltak fennállása esetén az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi
kamattal növelten – vissza kell fizetni, ha
a)
megállapítására a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat valóságnak meg nem felelő tartalma alapján
került sor,
b)
a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti,
c)
a szerzési támogatással megszerzett megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy
az adásvételi vagy pénzügyi lízingszerződés megkötésétől számított három éven belül házasságának
felbontása vagy élettársi kapcsolatának – nem az élettársa halála miatt bekövetkezett – megszűnése miatt már
nem minősül a 3. § d) pontja szerinti nagycsaládosnak, vagy
d)
azt örökbefogadott gyermekre tekintettel állapították meg, és a gyermek vonatkozásában az örökbefogadást
a szerzési támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsira vonatkozó adásvételi vagy pénzügyi
lízingszerződés megkötésének napjától számított két éven belül felbontják.
(2) A jogosult az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti körülményeket a bírósági ítélet jogerőre emelkedését, az élettársi
kapcsolat megszűnését, vagy a gyámhatósági határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kincstárnak
bejelenti.
(3) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti körülmények vagy azok valamelyikének fennállását a tudomásszerzéstől számított
90 napon belül határozatban állapítja meg.
(4) Ha a visszafizetésre kötelezett a visszafizetésre kötelező, (3) bekezdés szerinti határozat véglegessé válásától számított
15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Kincstár felhívja a kötelezettet a tartozás megfizetésére.
A felhívás eredménytelensége esetén a Kincstár a követelést a kötelezett részére folyósított társadalombiztosítási
ellátásból történő letiltással érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint. A követelés
a kötelezett keresetéből is levonható. A keresetből történő levonás érvényesítése során a kincstári számfejtési körbe
tartozók esetében a Kincstárt munkáltatónak kell tekinteni.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedések nem vezetnek eredményre, a fennmaradó tartozás végrehajtását az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdésének megfelelően kell foganatosítani.
(6) Ha a visszafizetésre kötelezett igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben való megfizetése családi,
jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának vagy a tartásra szoruló hozzátartozójának
aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a Kincstár a kérelemben megjelölt időtartamú, de
legfeljebb
a)
12 hónapos fizetési halasztást, vagy
b)
36 hónapos időtartamra szóló részletfizetést
engedélyezhet.
(7) A (6) bekezdés szerinti fizetési kedvezmény érvényét veszti és a tartozás – annak járulékaival együtt – egy összegben
esedékessé válik, ha a fizetésre kötelezett a kedvezményes fizetési feltételeknek nem tesz eleget.
(8) Az, akivel szemben a szerzési támogatás visszafizetését rendelték el, az elrendelésről szóló határozat véglegessé
válásától számított három évig nem részesíthető szerzési támogatásban.
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8. Adatigénylés
13. §		
A Kincstár a szerzési támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából adatszolgáltatást igényelhet
a)
a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából az igénylő vezetői engedélyének száma alapján
aa)
a természetes személy vezetői engedélyének kategóriájára, valamint
ab)
a vezetői engedély érvényességének és visszavonásának tényére,
b)
a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából az igénylő, házastársa vagy élettársa
ba)
tulajdonjoga és üzembentartói joga kezdetének, valamint megszűnésének időpontjára,
bb)
a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén – a tulajdonszerző bejelentéséig terjedő
időtartam alatt – a korábbi tulajdonos által teljesített bejelentés alapján a tulajdonszerző tulajdonjoga
kezdetének időpontjára, természetes személyazonosító adatára, lakcímére,
bc)
bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjoga tényére, továbbá
bd)
a tulajdonába tartozó és az általa a szerzési támogatás felhasználásával megszerezni kívánt jármű
azonosító és műszaki adataira, a műszaki érvényessége időtartamának végére vagy a műszaki
alkalmatlanságának tényére, valamint motorkódjára,
c)
a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából az elidegenítési tilalom bejegyzésének ellenőrzése
céljából az elidegenítési tilalom jogosultjára, kezdetére és végére
vonatkozóan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek előterjesztést
a kismamaszövetkezet bevezetéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Határidő:
2019. június 30.
e)
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – készítsen
előterjesztést az 1. pont ae) alpontja szerinti intézkedéshez kapcsolódó jogszabály-módosításról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – biztosítsa a szükséges
forrásokat
a)
az 1. pont szerinti intézkedések megvalósításához;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. pont aa) alpontja esetében 2019. június 30.
az 1. pont aa)–ad), b) és c) alpontja esetében a 2020. évre vonatkozó központi költségvetés
tervezésekor
b)
a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatási
rendszer működéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019-es év tekintetében 2019. június 30., a további években az adott évre vonatkozó központi
költségvetés tervezésekor
c)
a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti kölcsönkonstrukcióhoz kapcsolódó költségvetési
támogatásokhoz a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019-es év tekintetében 2019. június 30., a további években az adott évre vonatkozó központi
költségvetés tervezésekor
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2019. évi XI. törvény
a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank
Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett,
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és
1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között
a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY
REGARDING THE HEADQUARTERS OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT BANK IN HUNGARY
The International Investment Bank and the Government of Hungary;
Taking into account the provisions of the Agreement Establishing the International Investment Bank (including its
Charter);
Noting that the resolution of the Board of Governors dated 4th December 2018 provides that the principal office of
the International Investment Bank shall be located in Budapest;
Bearing in mind that the International Investment Bank has international legal personality and should be enabled to
function effectively;
Desiring to conclude an agreement regarding the establishment of the headquarters of the International Investment
Bank in the territory of Hungary and to provide for the status, immunities, privileges and facilities to be accorded to
the International Investment Bank as well as related matters;
HAVE AGREED as follows:
1.

DEFINITIONS
The following words, unless otherwise specifically provided, shall mean:
Agreement Establishing the Bank means the Agreement Establishing the International Investment Bank
(including the Charter of the International Investment Bank) of 10th July 1970, as amended and restated from
time to time;
Archives of the Bank means records, correspondence, documents, manuscripts, still and moving pictures, films,
sound recordings, electronic records including email, computer programs, written materials, video tapes or
discs, discs or tapes containing data, and any information contained therein stored in electronic form or any
other form whatsoever, belonging to, or held by the Bank;
Bank means the International Investment Bank and its subsidiary bodies;
Chairperson means the Chairperson of the Management Board of the Bank and, during his absence or
incapacity, the person authorised to act as Chairperson;
Dependents means spouses or domestic partners, parents and children of a person entitled to benefits under
this Agreement who are primarily dependent on such person for financial support;
Directors means representatives of the Members in the Board of Directors of the Bank and unless otherwise
specified, their deputies (alternates) and temporary deputies (alternates);
Experts and Consultants means persons who, not being staff of the Bank, have been contracted by the Bank for
the purpose of providing expertise and performing certain tasks of the Bank;
Government means the Government of Hungary;

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 5-i ülésnapján fogadta el.
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Governors means representatives of the Members in the Board of Governors of the Bank and unless otherwise
specified, their deputies and temporary deputies;
Hungary means Hungary and its territory;
Member means a member of the Bank as defined in the Agreement Establishing the Bank;
Other Representatives of Members means all accredited officials of delegations of Members;
Premises means the land, buildings and parts of buildings, including access facilities, used for the official
activities of the Bank and the official residence of the Chairperson;
Staff of the Bank or Staff means members of the Management Board, officers and persons employed by the
Bank.
2.

LEGAL STATUS
2.1
The Government recognises the international legal personality and full juridical personality of the
Bank within Hungary.
2.2
The Government shall guarantee to the Bank the autonomy and freedom of action to which it is
entitled as an international organisation.
2.3
The Bank shall have the right to use and display its flag, emblem and trademarks on its Premises and
the means of transport and on the official residence of the Chairperson.
2.4
The Bank shall have the capacity to contract, acquire and dispose of immovable and movable property
and institute legal proceedings.

3.

THE HEADQUARTERS SEAT OF THE BANK
The principal office of the Bank shall be located in Budapest, Hungary.

4.

PREMISES AND FACILITIES
4.1
The Government shall provide a suitable office building to serve as the Premises of the Bank. The
office building housing the Bank shall be suitable for the requirements of the Bank, the details of
which are to be determined by the Bank and the Government.
4.2
Where the Premises are the Government property, the Government shall not dispose of all or any part
of the Premises without the consent of the Bank.
If the Bank acquires the suitable office building from a third party, the Government shall reimburse the
Bank for the associated costs and expenses in the form and manner agreed between the Government
and the Bank.
If the Bank holds on lease the suitable office building from a third party, the Government shall
reimburse the Bank for the associated costs and expenses accordingly, in the form and manner
agreed between the Government and the Bank. Any changes in the conditions of occupancy of the
Premises resulting in the material changes of the sum covered by the Government, shall be approved
by the minister responsible for international financial relations.
Starting from the date of moving into the Premises the Bank shall be responsible, at its own costs, for
maintenance and other related services of the Premises.
4.3
Until the permanent building is ready for permanent use and occupancy of the Bank, the Government
shall provide the Bank with suitable temporary office accommodation and facilities to enable the
Bank to carry out its purpose and functions.
If the Bank is to lease the temporary office accommodation and facilities, the Government shall
reimburse the Bank for the associated costs and expenses in the form and manner agreed between
the Government and the Bank. Any changes in the conditions of occupancy of the Premises resulting
in the material changes of the sum covered by the Government shall be approved by the minister
responsible for international financial relations.
4.4
The Government shall give appropriate assistance in finding the official residence of the Chairperson
and such other facilities as required for the Bank’s operations.

5.

FUNCTIONS AND FREEDOM OF ACTION OF THE BANK
5.1
The Bank shall have powers (without any limitation) to:
(a)
arrange and provide financing (or co-financing) for the investment projects and
programmes of the Bank’s members and organisations operating in the territory of the
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Bank’s member states, as well as other projects consistent with the Bank’s lending policy,
including in the form of providing loans to, or acquiring equity interests in, organisations,
using its own funds and funds raised in international and national financial markets, as well
as other available resources;
(b)
engage in securities and derivatives transactions, conclude financial contracts, issue
bonds and other financial instruments, receive, purchase, hold and dispose of any funds,
currencies, financial instruments, securities and precious metals and other commodities,
operate accounts in any currency;
(c)
provide investment and banking services;
(d)
provide financial leasing services;
(e)
finance, and provide guarantees for, export and import operations between organisations
operating in the territory of member states, between member states of the Bank and
other states, and between organisations operating in the territory of member states and
organisations of other states;
(f )
act as a trustee of special purpose and investment funds established by the Bank’s
members, organisations of the Bank’s member states and other organisations;
(g)
provide consulting, information and analytical services;
(h)
provide advisory assistance to organisations and government agencies of the Bank’s
member states regarding arranging and providing financing for investment projects
and programmes, as well as foreign trade operations within the framework of the Bank’s
development strategy;
(i)
cooperate with government authorities and agencies, international organisations and
other establishments, procure cooperation between organisations of the Bank’s member
states and organisations in other states; and
(j)
conclude any other deals and transactions that are consistent with the aims and objectives
provided for in the Agreement Establishing the Bank.
The Bank shall have power to make rules and regulations operative within the Bank for the full and
independent exercise of its activities and performance of its functions in Hungary.
The Bank and any of its operations shall not:
(a)
be subject to any form of financial or regulatory supervision or control (either in the form
of disclosure or reporting requirements, capital control or adequacy requirements or
otherwise);
(b)
be obliged to implement any form of accounting standard; or
(c)
comply with any form of licensing or registration requirement.
If the types of activities or operations and transactions carried out by the Bank in accordance with the
Agreement Establishing the Bank require the existence of a specific licence or permit or a regulatory
status (e.g. of a credit institution, professional market participant, insurance company), with respect
to such activities or operations and transactions the Bank shall be deemed to have the required
licence or permit or regulatory status and any third party shall not be restricted from dealing with the
Bank or its assets (including financial instruments issued by the Bank) on the ground that the Bank
does not have the required licence or permit or regulatory status.

IMMUNITIES OF THE BANK
6.1
The Bank, its property and assets, the Archives of the Bank, wherever located and whoever possessed
by, as well as the Bank’s operations, shall be immune from any form of legal process, administrative or
court proceedings, with the exception of those cases where the Bank has waived immunity.
6.2
The Premises shall be inviolable and shall be under the exclusive control and authority of the Bank
which may establish any regulations necessary for the exercise of its functions therein.
6.3
The Archives of the Bank shall be inviolable, wherever located and by whomsoever held within
Hungary, and may be freely transferred to and from Hungary.
6.4
The property and assets of the Bank shall, wherever located and by whomever held, be immune from
all forms of seizure, search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or
foreclosure or interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action. To the
extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank and subject to the provisions
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of this Agreement, all property and other assets of the Bank shall be exempt from restrictions,
regulations, controls and moratoria of any nature.
The authorities of Hungary or person exercising any public authority shall not enter the Premises
to perform any official duties therein or execute any legal process or perform any ancillary act such
as the seizure of private property without the consent of, and under conditions agreed to by the
Bank. The Bank and the Government may agree on the circumstances under which and the manner
in which the authorities of Hungary may enter the Premises without prior consent of the Bank in
connection with fire prevention, sanitary regulations or emergencies or for service by post.

7.

PROTECTION OF THE PREMISES
The Government shall exercise due diligence to ensure the safety and tranquillity of the Premises. The
Government shall accord to it the same protection and provide security to it on the same basis as is provided
to other international organisations and diplomatic missions operating in Hungary in accordance with the
Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961. If so requested by the Bank, the Government shall provide
a sufficient number of police for the safety and tranquillity of the Premises, for the preservation of law and
order in the Premises and for the removal from there of persons as requested, under the authority of the Bank.

8.

PUBLIC SERVICES IN THE PREMISES
8.1
The appropriate authorities of Hungary shall, upon the request of the Bank, ensure that to the extent
possible the Bank shall be provided, on terms not less favourable than those accorded to the key
Government departments and resident diplomatic missions, with the necessary public services,
including but not limited to electricity, water, sewerage, gas, post, telephone, internet broadband
services, mobile connections, telegraph, local public transportation, drainage, collection of refuse
and fire protection. In case of any disruption or threatened disruption of any of the said services such
authorities shall consider the needs of the Bank of equal importance to those of key departments of
the Government and shall take corresponding measures to ensure that the operations of the Bank are
not prejudiced.

9.

COMMUNICATIONS FACILITIES
9.1
The Bank shall enjoy, in respect of its official communications, treatment not less favourable than
that accorded by the Government to any other government including its diplomatic missions or to
other intergovernmental, international organisations in the matter of priorities, tariffs and charges
on mail, cablegrams, telephotos, telephone, telegraph, telex and all other communications including
electronic forms of communications (such as communications via internet). The Government shall
secure the inviolability of the official communications and correspondence (including electronic
communications and correspondence) to and from the Bank and shall not apply any oversight to
such communications and correspondence. Such inviolability, without limitation by reason of this
enumeration, shall extend to publications, still and moving pictures, videos and films and sound
recordings, regardless of their size and number.
9.2
The Bank shall have the right to use codes and to dispatch and receive correspondence and other
official materials by courier or in sealed bags which shall have the same privileges and immunities as
diplomatic couriers and bags.

10.

EXEMPTION FROM TAXATION, CUSTOM DUTIES, PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON IMPORTS AND
EXPORTS
10.1
With respect to all official activities, operations and transactions, the Bank, its assets, income and
property in Hungary shall:
(a)
be immune from any and all taxes or charges, whether national or local, except for specific
service fees;
(b)
be free from any obligations to pay, withhold, or collect any taxes;
(c)
be immune from any customs duties, taxes or charges or any import or export restrictions
in relation to goods intended for official use; and
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(d)

10.2

10.3

10.4

enjoy all benefits with regard to priority ranking, tariffs and rates of postal, telegraphic, and
telephone communications offered to other international organisations and diplomatic
missions in Hungary.
Goods acquired or imported and exempted from charges, taxes, and customs duties under this Clause
shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge in Hungary except
under conditions laid down in the relevant legislation applicable in Hungary.
While the Bank will not, as a general rule, claim exemption from excise duties and from taxes on the
sale of movable and immovable property which form part of the price to be paid, when the Bank
makes important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been
charged or are chargeable, the Government will make appropriate administrative arrangements for
the remission or return of the amount of duty or tax.
Documentation signed by or on behalf of the Chairperson shall be conclusive evidence as to the
necessity of any such reasonable imports or exports for the official activities of the Bank.

11.

FINANCIAL TRANSACTIONS
11.1
Notwithstanding financial controls, regulations or moratoria of any kind, the Bank may freely:
(a)
receive, purchase, hold and dispose of any funds, currencies, financial instruments,
securities and gold, operate accounts in any currency, engage in financial transactions and
conclude financial contracts;
(b)
transfer its funds, currencies, financial instruments, securities and gold, to or from the Bank
or within the Bank and convert any currency held by it into any other currency; and
(c)
carry out any other banking or investment activities.

12.

EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY
12.1
The terms and conditions of the Chairperson and the Staff of the Bank and all matters relating to
employment relations between such persons and the Bank, shall be governed exclusively by the
Bank’s own employment rules, policies and procedures and shall not be subject to the labour laws of
Hungary.
12.2
In case of a dispute between the Bank and a member of the Staff relating to an employment claim, the
Bank shall ensure that there is an effective procedure available for the resolution of the dispute with
the Staff concerned. In the absence of such procedure, such dispute shall be resolved in accordance
with the applicable Hungarian laws and regulations.
12.3
From the time the Bank establishes its social security program, the Chairperson and Staff of the Bank
shall be exempt from the obligatory social security scheme established by Hungary and contribution
and tax payment obligation related to that scheme, with respect to services rendered for the Bank.
In the case of individuals who are nationals or permanent residents of Hungary and voluntarily
participate in such a scheme, the Bank shall be exempt from any obligation for the payment,
withholding or collection of any social security contributions or benefits.

13.

ACCESS AND RESIDENCE
13.1
The Government shall take measures to facilitate as promptly as possible the entry into, residence
and freedom of movement in, and departure from Hungary of the following persons irrespective of
nationality:
(a)
Governors and Other Representatives of Members;
(b)
Chairperson;
(c)
Directors;
(d)
Staff of the Bank;
(e)
Dependents;
(f )
Experts and Consultants performing missions for the Bank; and
(g)
Other persons invited by the Bank and in possession of written evidence and including
evidence in digital form of such invitation.
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14.

IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF GOVERNORS OF THE BANK
14.1
In performing their official duties while in Hungary, the Governors shall enjoy the following privileges
and immunities:
(a)
immunity from any court or administrative proceedings with respect to any actions taken
by them in their official capacity. This immunity shall not apply to civil liability in cases of
damage arising from road traffic accidents;
(b)
privileges in respect of traveling facilities and personal baggage customs privileges equal
to those attributable to the corresponding rank of diplomatic officials in Hungary;
(c)
exemption from direct taxes or charges with respect to any amounts paid to the
representatives or their deputies by the relevant Member that appointed them;
(d)
exemption from immigration restrictions and national service obligations equal to those
attributable to the corresponding rank of diplomatic officials in Hungary;
(e)
inviolability for all their official papers, documents and records; and
(f )
privileges in respect of the repatriation facilities in times of international crises equal to
those attributable to the corresponding rank of diplomatic officials in Hungary.
14.2
A Member shall be obliged to waive any privileges or immunities granted to its Governors where it
considers those privileges or immunities would obstruct justice and can be waived with no detriment
to the Bank’s interests, to the extent and on the terms and conditions that it considers would satisfy
the Bank’s interests.
14.3
Nationals of Hungary shall not enjoy immunities and privileges as provided for in Clause 14.1.

15.

IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF DIRECTORS OF THE BANK
15.1
In performing their official duties while in Hungary, the Directors of the Bank shall enjoy the privileges
and immunities in accordance with the Agreement Establishing the Bank, including but not limited to
the following:
(a)
immunity from any court or administrative proceedings with respect to any action taken
by them in their official capacity. This immunity shall not apply to civil liability in cases of
damage arising from road traffic accidents;
(b)
exemption from any customs duties, taxes, or charges payable in relation to any imported
goods intended for personal use; and
(c)
exemption from paying any taxes on their salary or other remuneration paid to them by
the Bank, as well as from social security payments.
15.2
A Member shall be obliged to waive any privileges or immunities granted to its representatives in the
Board of Directors where it considers those privileges or immunities would obstruct justice and can
be waived with no detriment to the Bank’s interests, to the extent and on the terms and conditions
that it considers would satisfy the Bank’s interests.
15.3
Nationals of Hungary shall not enjoy immunities and privileges as provided for in Clause 15.1, other
than the immunities and privileges set out in Subclauses (a) and (c).

16.

IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE CHAIRPERSON AND STAFF OF THE BANK
16.1
In performing their official duties while in Hungary, the Chairperson and the Staff of the Bank shall:
(a)
be immune from any court or administrative proceedings with respect to any action taken
by them in their official capacity. This immunity shall not apply to civil liability in cases of
damage arising from road traffic accidents;
(b)
enjoy, together with their families, repatriation benefits equal to those granted to the staff
of diplomatic missions in Hungary;
(c)
be exempt from any customs duties, taxes, or charges payable in relation to any imported
goods intended for personal or family use;
(d)
be exempt from paying any taxes on their salary or other remuneration paid to them by
the Bank, as well as from social security payments; and
(e)
be exempt from any national service obligations.
16.2
The Bank shall take all measures to secure that all the persons enjoying such privileges and immunities
respect the laws and regulations applicable in Hungary.
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The Board of Governors shall be obliged to waive any privileges or immunities granted to members
of the Management Board, where it considers those privileges or immunities would obstruct justice
and can be waived with no detriment to the Bank’s interests, to the extent and on the terms and
conditions that it considers would satisfy the Bank’s interests. Under similar circumstances, and on
similar terms and conditions, the Chairperson shall be obliged to waive any privileges or immunities
granted to members of the Staff, except members of the Management Board.
The Bank shall communicate to the competent authorities of Hungary the names of persons entitled
to the privileges and immunities provided for in Clause 14.1, Clause 15.1 and Clause 16.1 as soon as
they take up their posts, for the purposes of enabling those persons to benefit from the respective
privileges and immunities (for the avoidance of doubt, a failure to provide such information shall
not affect the privileges and immunities accorded to the respective persons under this Agreement).
Upon receipt of this communication, the competent authorities shall issue appropriate identity
cards to the persons concerned which shall serve to identify the holder in relation to authorities of
Hungary as the international officer and to duly certify that the holder enjoys all the privileges and
immunities specified in this Agreement and in the Agreement Establishing the Bank. The Bank shall
inform without delay the competent authorities of any changes in the names of persons referred to
in this clause.
Nationals of Hungary shall not enjoy immunities and privileges as provided for in Clause 16.1, other
than the immunities and privileges set out in Subclauses (a) and (d).

17.

EMPLOYMENT OF DEPENDENTS
Dependents of the Staff shall enjoy access to the labour market of Hungary, while in Hungary and for the
duration of the employment of the relevant Staff. Employment of the dependents of the Staff shall not require
any work permit.

18.

LICENCE PLATES
The official vehicles of the Bank can bear the appropriate licence plate. These official means of transport
are exempted from being searched, expropriated, seized or mandatorily disposed. The Government shall
accelerate and simplify the registration of these official means of transport of the Bank.

19.

SETTLEMENT OF DISPUTES
19.1
Disputes and disagreements arising in the course of the Bank’s operations between the Bank and
Hungary shall be, to the extent possible, resolved by the parties via negotiations and consultations.
Should any such dispute or disagreement fail to be settled via negotiations and consultations
within six (6) months, the dispute or disagreement shall be transferred by any party to the dispute
in accordance with the established procedure to the Board of Governors for resolution. The Board
of Governors shall consider and resolve the dispute within six (6) months. Following this period any
party may refer the dispute or disagreement for final settlement to an arbitration tribunal in line with
the provisions Agreement Establishing the Bank.
19.2
Disputes between the Bank and any party with which the Bank has entered into an agreement (other
than a Member), shall be resolved according to the terms of said agreement to be concluded in
accordance with paragraph 1, Article 29 of the Charter of the Bank.

20.

INTERPRETATION
This Agreement shall be interpreted in accordance with the rules of interpretation provided for in the 1969
Vienna Convention on the Law of Treaties. This Agreement shall not modify or derogate from the provisions of
the Agreement Establishing the Bank.

21.

FINAL PROVISIONS
21.1
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. Amendments shall take form of
a written agreement which shall enter into force in the same manner as this Agreement.
21.2
The Government and the Bank may enter into such supplementary agreements as may be necessary
within the scope of this Agreement.
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In case of conflict between this Agreement and the Agreement Establishing the Bank, the Agreement
Establishing the Bank shall prevail.
The Government shall notify the Bank of the completion of its internal legal procedure required by its
laws for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force thirty (30) days
after the date of such notification.
This Agreement may be terminated by agreement between the Government and the Bank upon the
decision of the Board of Governors on relocation of the Bank’s principal office. In such event, unless
otherwise provided for in the termination agreement, this Agreement shall cease to be in force after
the period reasonably required for transfer or disposal of the property of the Bank and settlement of
the affairs of the Bank.

IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives, duly authorized thereto, have signed this Agreement in
duplicate, in both English and Russian languages, both texts being equally authentic.
DONE at Budapest, Hungary on 5th February 2019.”

„MEGÁLLAPODÁS A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYÉRŐL
A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország kormánya;
A Nemzetközi Beruházási Bank Alapító Szerződésének rendelkezéseit figyelembe véve (ideértve a Bank Alapszabályát);
Tekintettel arra, hogy a Kormányzótanács 2018. december 4-én kelt határozatának értelmében a Nemzetközi
Beruházási Bank székhelye: Budapest;
Figyelembe véve, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezik és annak hatékony
működését lehetővé kell tenni;
Azzal az óhajjal, hogy aláírják a Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének Magyarország területén történő alapításáról
szóló megállapodást, valamint rendelkezzenek a Nemzetközi Beruházási Bank jogállásáról, mentességeiről,
kiváltságairól, a Banknak nyújtandó kedvezményekről, valamint az ezekkel kapcsolatos ügyekről;
MEGÁLLAPODTAK az alábbiakban:
1.

DEFINÍCIÓK
Amennyiben nincs ezektől eltérő külön rendelkezés, az alábbiak jelentése a következő:
A Bank megalapításáról szóló Egyezmény: a Nemzetközi Beruházási Bank 1970. július 10-én kelt, változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Szerződése (ideértve a Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabályát);
A Bank Archívuma: a jegyzőkönyvek, levelezések, iratok, kéziratok, álló- és mozgóképek, filmek, hangfelvételek,
elektronikus feljegyzések, ideértve az emaileket, számítógépes programokat, írott anyagokat, videokazettákat
vagy -lemezeket, adatokat tartalmazó lemezeket vagy kazettákat, és bármely ezeken elektronikus vagy
bármely más formában tárolt adatokat, melyek a Bank tulajdonát képezik vagy melyeket a Bank tárol;
Bank: a Nemzetközi Beruházási Bank és alárendelt szervei;
Elnök: A Bank Ügyvezető Igazgatóságának elnöke, valamint távollétében vagy munkaképtelensége esetén
az a személy, aki olyan felhatalmazással rendelkezik, hogy Elnökként eljárjon;
Eltartott rokon: a jelen Szerződés hatálya alatt juttatásokra jogosult személy házastársa, élettársa, szülője vagy
gyermeke, aki ennek a személynek az anyagi támogatásától függ;
Igazgatók: a Tagok képviselői a Bank Igazgatótanácsában , valamint, ettől eltérő rendelkezés hiányában, az ő
helyetteseik és ideiglenes helyetteseik;
Szakértők és Tanácsadók: olyan személyek, akiknek a szaktudását, mivel nem a Bank alkalmazottai, a Bank
szerződés útján vesz igénybe, és akik bizonyos feladatokat hajtanak végre a Bank számára;
Kormány: Magyarország Kormánya;
Kormányzók: a Tagok képviselői a Bank Kormányzótanácsában, valamint, ettől eltérő rendelkezés hiányában,
az ő helyetteseik és ideiglenes helyetteseik;
Magyarország: Magyarország és annak területe;
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Tag: a Bank egy tagja, a Bank megalapításáról szóló Egyezményben foglalt definíció értelmében;
Tagok egyéb képviselői: valamennyi, a Tagok küldötteinek akkreditált hivatalnoka;
Ingatlan: a föld, épületek, épületrészek, ideértve a megközelítést szolgáló létesítményeket, melyeket a Bank
hivatalos tevékenységeire használnak, valamint az Elnök hivatalos rezidenciája;
A Bank Személyzete vagy Személyzet: az Ügyvezető Igazgatóság tagjai, a hivatalnokok és a Bank alkalmazásában
álló személyek.
2.

JOGÁLLÁS
2.1
A Kormány elismeri, hogy a Bank nemzetközi jogi személyiséggel és teljeskörű jogi személyiséggel
rendelkezik Magyarországon.
2.2
A Kormány garantálja a Banknak azt az autonómiát és cselekvési szabadságot, melyre nemzetközi
szervezetként jogosult.
2.3
A Bank jogosult a zászlajának, emblémájának, és védjegyeinek használatára és közszemlére tételére
az Ingatlanán, a közlekedési eszközein, valamint az Elnök hivatalos rezidenciáján.
2.4
A Bank jogképessége kiterjed a szerződéskötésre, az ingatlan és ingó vagyon tulajdonjogának
megszerzésére és elidegenítésére, valamint arra, hogy bírósági eljárásban félként részt vegyen.

3.

A BANK SZÉKHELYE
A Bank székhelye Budapest, Magyarország.

4.

IRODAÉPÜLET ÉS LÉTESÍTMÉNYEK
4.1
A Kormány biztosít egy megfelelő irodaépületet, mely a Bank Ingatlanának minősül. Az irodaépületnek,
melyben a Bank működik, meg kell felelnie a Bank igényeinek, melynek részleteit a Bank a Kormánnyal
egyeztetve határozza meg.
4.2
Ha az Ingatlan a Kormány tulajdonában van, a Kormány a Bank belegyezése nélkül nem idegenítheti
el az Ingatlan egészét vagy annak egy részét.
Ha a Bank számára megfelelő irodát egy harmadik fél bocsátja rendelkezésre, a Kormány a Bank
felmerülő költségeit és kiadásait megtéríti, olyan formában és mértékben, ahogy azokról a Kormány
és a Bank megállapodik.
Ha a Bank a számára megfelelő irodát egy harmadik féltől bérli, a Kormány a Bank felmerülő költségeit
és kiadásait ennek megfelelően megtéríti, olyan formában és mértékben, ahogy azokról a Kormány
és a Bank megállapodik. A használat feltételeiben történő bármely olyan változást, mely lényeges
változást okozna a Kormány általi hozzájárulás összegében, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelős miniszternek kell jóváhagynia.
Az Ingatlanba történő beköltözés napjától kezdődően a Bank felel az Ingatlan fenntartási és egyéb
kapcsolódó szolgáltatások saját költségen történő ellátásáért.
4.3
Amíg az állandó épület nincs megfelelő állapotban ahhoz, hogy abba a Bank beköltözzön, és állandó
használatba vegye, a Kormány gondoskodik megfelelő ideiglenes irodaépületről és létesítményekről,
melyek lehetővé teszik, hogy a Bank céljának és funkcióinak megfelelően működjön.
Ha a Bank bérli az ideiglenes irodaépületet és a létesítményeket, a Kormány a Bank felmerülő
költségeit és kiadásait megtéríti, olyan formában és mértékben, ahogyan arról a Kormány és a Bank
megállapodik. A használat feltételeiben történő bármely olyan változást, mely lényeges változást
okozna a Kormány általi hozzájárulás összegében, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős
miniszternek kell jóváhagynia.
4.4
A Kormány az elnöki rezidencia és egyéb, a Bank működésével összefüggő létesítmény megtalálásához
biztosítja a szükséges segítséget.

430

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

3. szám

5.

A BANK FUNKCIÓI ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABADSÁGA
5.1
A Bank hatásköre (korlátozás nélkül) az alábbiakra terjed ki:
(a)
a Bank tagjainak és tagállamai területén működő szervezeteinek beruházási projektjeihez
és programjaihoz, valamint egyéb, a Bank hitelezési politikájának megfelelő projektekhez
finanszírozást (vagy társfinanszírozást) készít elő és bonyolít le, ideértve kölcsön nyújtását
vagy tőkerészesedés megszerzését szervezetekben a saját forrásai felhasználásával,
valamint olyan forrásokból, melyekhez a nemzetközi vagy nemzeti pénzpiacokon jutott,
valamint egyéb elérhető forrásokból;
(b)
értékpapír és származékos ügyletekben vesz részt, pénzügyi szerződéseket köt,
kötvényeket és egyéb pénzügyi eszközöket bocsát ki, pénzt, valutákat, pénzügyi
eszközöket, értékpapírokat és nemesfémeket, valamint egyéb alapanyagokat fogad,
vásárol, tart és helyez ki, számlákat vezet bármilyen valutában;
(c)
befektetési és banki szolgáltatásokat nyújt;
(d)
pénzügyi lízing szolgáltatásokat nyújt;
(e)
a tagállamok területén működő szervezetek közötti, a Bank tagállamai és más államok
közötti, valamint a tagállamok területén működő szervezetek és más államok szervezetei
közötti export és import műveleteket finanszíroz, azokra garanciákat nyújt;
(f )
a Bank tagjai, a Bank tagállamainak szervezetei és egyéb szervezetek által alapított
különleges célú és befektetési alapok vagyonkezelőjeként jár el;
(g)
konzultációs, tájékoztatási és elemzési szolgáltatásokat nyújt;
(h)
tanácsadói támogatást nyújt a Bank tagállamai szervezeteinek és kormányügynökségeinek
a beruházási projektek és programok, valamint külkereskedelmi műveletek
finanszírozásának előkészítéséhez és lebonyolításához a Bank fejlesztési stratégiájának
keretén belül;
(i)
együttműködik állami hatóságokkal és kormányügynökségekkel, nemzetközi
szervezetekkel és egyéb intézményekkel, együttműködést alakít ki a Bank tagállamainak
szervezetei és más államok szervezetei között; valamint
(j)
egyéb üzleteket és ügyleteket köt a Bank megalapításáról szóló Egyezményben
megnevezett célokkal összhangban.
5.2
A Bank meghatározhatja azokat a Bankon belül működő szabályokat és szabályzatokat, amelyek
segítségével tevékenységét Magyarországon teljes körűen és függetlenül gyakorolhatja és funkcióit
betöltheti.
5.3
A Bank és műveletei nem lehetnek :
(a)
pénzügyi vagy szabályozói felügyeletnek vagy ellenőrzésnek alávetve (ideértve
a közzétételi vagy beszámolási kötelezettséget, tőkeszabályozási vagy tőkemegfelelőségi
követelményeket vagy egyebeket);
(b)
számviteli szabványok bármely formában történő bevezetésére kötelezve; vagy
(c)
bármely engedélyeztetési vagy regisztrációs kötelezettség bármely formájának történő
megfelelésre kötelezve.
5.4
Amennyiben a Bank által, a Bank megalapításáról szóló Egyezménynek megfelelően végzett
tevékenységek vagy műveletek és ügyletek típusai miatt szükségessé válik egy speciális jogosítvány
vagy engedély vagy jogszabályi jogállás (pl. hitelintézeti, professzionális piaci szereplői, biztosítói),
ezen tevékenységek, műveletek és ügyletek vonatkozásában a Bank úgy tekintendő, hogy már
rendelkezik a szükséges jogosítvánnyal vagy engedéllyel vagy jogszabályi jogállással, és harmadik
felek nem korlátozhatók a Bankkal vagy annak eszközeivel való kereskedésben (ideértve a Bank által
kibocsátott pénzügyi eszközöket) arra való hivatkozással, hogy a Bank nem rendelkezik a szükséges
jogosítvánnyal vagy engedéllyel vagy szabályozói jogállással.

6.

A BANK MENTESSÉGEI
6.1
A Bank, annak tulajdona és eszközei, a Bank Archívuma, bárhol is helyezkednek el és bárkinek
a tulajdonában vannak, valamint a Bank műveletei mentességet élveznek mindenféle jogi
eljárás, közigazgatási vagy bírósági eljárás alól, azon esetek kivételével, amikor a Bank lemondott
a mentességről.
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Az Ingatlan sérthetetlen, és a Bank kizárólagos ellenőrzése és fennhatósága alatt áll, mely bármilyen
szabályt kialakíthat, ami ahhoz szükséges, hogy az Ingatlanban a tevékenységét gyakorolja.
A Bank Archívuma sérthetetlen, bárhol is helyezkedik el és bárkinek a tulajdonában van Magyarország
területén, valamint szabadon szállítható Magyarországra vagy szabadon elszállítható onnan.
A Bank tulajdona és eszközei, bárhol is helyezkednek el és bárkinek a tulajdonában vannak,
mentességet élveznek a lefoglalás, a házkutatás, a hatósági igénybevétel, az elkobzás, a kisajátítás
minden formájával szemben, akár végrehajtó hatalom útján, bírósági vagy törvényi úton bármely más
módon elvennék, lefoglalnák vagy elvonnák azokat. A Bank céljának és funkcióinak végrehajtásához
szükséges mértékben és a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, a Bank minden
tulajdona és egyéb eszközei mentesülnek mindenféle korlátozás, szabályozás, ellenőrzés, moratórium
alól.
A magyar hatóságok vagy egy közhatalmat gyakorló személy a Bank beleegyezése és a Bank által
jóváhagyott feltételek nélkül nem léphet be az Ingatlanba abból a célból, hogy hivatali kötelességét
teljesítse vagy végrehajtson bármely jogi eljárást vagy bármilyen melléktevékenységet végezzen,
mint például magántulajdon lefoglalása. A Bank és a Kormány megegyezhetnek, hogy milyen
körülmények között és milyen módon léphetnek be a magyar hatóságok az Ingatlanba a Bank
előzetes engedélye nélkül, tűzvédelmi, higiéniai szabályokkal vagy vészhelyzetekkel kapcsolatban,
vagy postai küldemény kiszállítása céljából.

7.

AZ INGATLAN VÉDELME
A Kormány biztosítja az Ingatlan biztonságát és nyugalmát. A Kormány a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961.
évi Bécsi Egyezményben foglaltaknak megfelelő, ugyanolyan védelmet és biztonságot nyújt az Ingatlannak,
mint amilyet a Magyarországon működő más nemzetközi szervezeteknek és diplomáciai misszióknak nyújt.
Amennyiben a Bank kéri, a Kormány elegendő számú rendőrt biztosít az Ingatlan biztonsága és nyugalma
érdekében, hogy a Bank felügyelete alatt lévő Ingatlanban a törvényt és a rendet fenntartsák, hogy kérésre
onnan személyeket eltávolítsanak.

8.

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK AZ INGATLANBAN
8.1
Magyarország illetékes hatóságai a Bank kérésére és részére a lehetséges mértékben a szükséges
közszolgáltatásokat biztosítják, olyan feltételekkel, melyek nem kedvezőtlenebbek azoknál, mint amit
a Kormány a legfontosabb szerveinek és az országban székelő diplomáciai képviseleteknek biztosít,
ideértve, de nem korlátozva a következőkre: áram, víz, csatorna, gáz, posta, telefon, szélessávú internet
szolgáltatás, mobil kapcsolatok, távirat, helyi tömegközlekedés, csatornahálózat, hulladékszállítás és
tűzvédelem. Amennyiben bármely fent említett szolgáltatás megszakad, vagy azt megszakadással
fenyegetik, ezen hatóságok kötelesek a Bank igényeit a Kormány legfontosabb szerveinek igényeivel
egyenrangúnak tekinteni, és ennek megfelelően olyan intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják,
hogy a Bank működését ezek nem befolyásolják.

9.

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK
9.1
A Banknak, a hivatalos kommunikációja tekintetében, olyan elbánásban kell részesülnie, mely legalább
olyan kedvező, mint az, amit a Kormány bármely más kormánynak nyújt, ideértve a diplomáciai
képviseleteket, vagy egyéb kormányközi, nemzetközi szervezeteket, az elsőbbség kérdésében, tarifák
és díjak vonatkozásában minden levél, kábeltávirat, távfelvétel, telefon, távirat, telex és minden
egyéb kommunikáció ideértve az elektronikus kommunikációt (mint például az interneten történő
kommunikációt). A Kormány biztosítja a hivatalos kommunikáció és levelezés sérthetetlenségét
(ideértve az elektronikus kommunikációt és levelezést) a Bank irányából és a Bank részére, valamint
nem alkalmazhat semmilyen felügyeleti tevékenységet az ilyen kommunikáció és levelezés
vonatkozásában. Az ilyen sérthetetlenség, korlátozás nélkül a jelen felsorolásra vonatkozólag, minden
kiadványra kiterjed, álló és mozgó képekre, videokra és film- és hangfelvételekre, azok méretétől és
számától függetlenül.
9.2
A Bank jogosult kódok használatára, futár útján és zárt táskákban leveleket és egyéb hivatalos
anyagokat küldeni és fogadni, melyek ugyanolyan kiváltságokat és mentességet élveznek, mint
a diplomáciai futárok és poggyász.
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10.

ADÓ- ÉS VÁMMENTESSÉG, MENTESSÉG AZ IMPORT ÉS EXPORT TILALMAK VAGY KORLÁTOZÁSOK ALÓL
10.1
Minden hivatalos tevékenység, művelet és ügylet tekintetében, a Bank valamint a Magyarországon
található minden eszköze, jövedelme és tulajdona:
(a)
mentességet élvez minden adó és egyéb közteher megfizetésétől, akár országos akár helyi
szinten, kivéve a szolgáltatási díjakat;
(b)
mentes minden adófizetési, adóvisszatartási vagy adóbeszedési kötelezettségtől;
(c)
mentességet élvez minden vám, adó vagy egyéb közteher megfizetésétől, vagy bármely
import és export korlátozástól a hivatali használatra szánt áruk tekintetében; valamint
(d)
jogosult minden olyan kedvezményre az elsőbbségi rangsorolás, a postai tarifák és díjak,
a távirati és telefonos kommunikáció vonatkozásában, melyet a Magyarország területén
levő más nemzetközi szervezeteknek és diplomáciai misszióknak felajánlanak.
10.2
Azokat a megszerzett vagy importált árukat, melyek ezen pont értelmében mentesülnek az egyéb
közterhektől, adóktól és vámoktól, tilos Magyarországon eladni, bérbe adni, kölcsönadni vagy
továbbadni akár fizetés ellenében, akár díjmentesen, kivéve a Magyarországon alkalmazandó és erre
vonatkozó jogszabályokban lefektetett feltételek szerint.
10.3
Míg a Bank általános szabályként nem kér mentességet a jövedéki adók és az ingó és ingatlan
vagyonelem eladásra kivetett adók alól, melyek a fizetendő ár részét képezik, amikor a Bank fontos
vásárlásokat eszközöl egy vagyonelem hivatalos használata céljából, melyre adókat vetettek vagy
vethetnek ki, a Kormány megfelelő adminisztratív intézkedéseket fog tenni ezen illetékek vagy adók
összegének elengedésére vagy visszatérítésére.
10.4
Az Elnök által vagy a nevében aláírt dokumentáció bizonyító erővel bír annak vonatkozásában, hogy
az adott ésszerű import vagy export cikk a Bank hivatalos tevékenységéhez szükséges.

11.

PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓK
11.1
Bármilyen jellegű pénzügyi ellenőrzés, szabályozás vagy moratórium ellenére a Bank szabadon:
(a)
befogadhat, vásárolhat, tarthat és kihelyezhet bármilyen eszközt, valutát, pénzügyi
eszközt, értékpapírt és aranyat, valamint számlákat vezethet bármilyen pénznemben;
pénzügyi tranzakciókban vehet részt és pénzügyi szerződéseket köthet;
(b)
átutalhat eszközt, valutákat, pénzügyi eszközöket, értékpapírokat és aranyat a Bankba
vagy a Bankból vagy a Bankon belül, átválthat bármilyen valutát, amit tart bármely más
valutára; valamint
(c)
bármilyen más banki vagy befektetési tevékenységet végezhet.

12.

FOGLALKOZTATÁS ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
12.1
Az Elnök, valamint a Bank Személyzete és a Bank közötti munkaviszony feltételeire, valamint
minden ezzel kapcsolatos ügyre vonatkozóan kizárólag a Bank saját foglalkoztatási szabályai,
foglalkoztatáspolitikája és eljárásai irányadóak, és nem vonatkoznak rájuk Magyarország munkajogi
szabályai.
12.2
A Bank és a Személyzet tagja közötti, munkaügyi igénnyel kapcsolatos vita esetén a Bank köteles
biztosítani, hogy rendelkezésre álljon olyan célravezető eljárás, mellyel az érintett Személyzettel
folytatott vita rendezhető. Ilyen eljárás hiányában a vitákat az alkalmazandó magyar törvényeknek és
jogszabályoknak megfelelően kell rendezni.
12.3
Attól az időponttól kezdve, amikor a Bank megalapítja a társadalombiztosítási programját, az Elnök
és a Bank Személyzete mentességet élvez a Magyarországon érvényes kötelező társadalombiztosítási
rendszer alól, valamint az ehhez kapcsolódó hozzájárulási és adófizetési kötelezettség alól, a Banknak
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozólag. Azon személyek vonatkozásában, akik magyar állampolgárok
vagy magyarországi állandó tartózkodásra jogosultak, és akik önkéntesen részt vesznek ebben
rendszerben, a Bank mentességet élvez minden társadalombiztosítási hozzájárulás vagy juttatás
kifizetése, visszatartása vagy beszedése alól.

13.

ORSZÁGBA BELÉPÉS ÉS BENT TARTÓZKODÁS
13.1
A Kormány olyan intézkedéseket hoz, melyek elősegítik a lehető leggyorsabb belépést Magyarországra,
az ott tartózkodást és szabad mozgást az országban, valamint az onnan való kilépést is, a következő
személyek részére, állampolgárságtól függetlenül.
(a)
Kormányzók és a Tagok további Képviselői;
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Elnök;
Igazgatók;
A Bank Személyzete;
Eltartott rokonok;
Szakértők és Tanácsadók, akik a Bank érdekében helyszíni látogatásokon vesznek részt;
valamint
Egyéb személyek, akiket a Bank meghív, és akik írásos bizonyítékkal rendelkeznek
a meghívásról, ideértve az ilyen meghívások digitális formátumban tárolt bizonyítékát.

14.

A BANK KORMÁNYZÓINAK MENTESSÉGEI ÉS KIVÁLTSÁGAI
14.1
A Kormányzók, a magyarországi tartózkodásuk alatt, a hivatali tevékenységeik gyakorlása során
a következő kiváltságokat és mentességeket élvezik:
(a)
mentesség minden bírósági és közigazgatási eljárás alól, a hivatalos minőségükben tett
cselekedeteikre vonatkozólag. Ez a mentesség nem alkalmazandó polgári felelősségre
a közúti balesetekből származó kártérítési perekben;
(b)
az utazási lehetőségekre és a személyes poggyász vámolására vonatkozó kiváltságoknak
meg kell egyezni azokkal a kiváltságokkal, melyek a Magyarországon lévő, hasonló
rangsorolású diplomatákat megilletik;
(c)
mentesség a képviselőknek vagy a helyetteseiknek az őket kinevező releváns Tag által
fizetett összegek közvetlen adója vagy egyéb közterhei alól;
(d)
mentesség a bevándorlási korlátozások és a nemzeti hadkötelezettség alól,
a Magyarországon lévő, hasonló rangsorolású diplomatákkal megegyező módon;
(e)
sérthetetlenség a hivatalos irataik, dokumentumaik és feljegyzéseik részére; valamint
(f )
a nemzetközi válságok idején a hazatelepítésre vonatkozó kiváltságoknak meg kell
egyezni azokkal a kiváltságokkal, melyek a Magyarországon lévő, hasonló rangsorolású
diplomatákat megilleti.
14.2
A Tagok felfüggesztenek bármely, a Kormányzóknak nyújtott kiváltságot és mentességet
abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy azok a kiváltságok és mentességek akadályoznák
az igazságszolgáltatást, valamint ha fel lehet függeszteni azokat a Bank érdekeinek sérelme
nélkül, olyan mértékben és olyan feltételekkel, amelyek véleményük szerint megfelelnének a Bank
érdekeinek.
14.3
Magyar állampolgárok nem élvezhetik a 14.1 pontban felsorolt mentességeket és kiváltságokat.

15.

A BANK IGAZGATÓINAK MENTESSÉGEI ÉS KIVÁLTSÁGAI
15.1
A Bank Igazgatói a magyarországi tartózkodásuk alatt, a hivatalos feladataik teljesítése során élvezhetik
a Bank megalapításáról szóló Egyezményben meghatározott kiváltságokat és mentességeket,
ideértve, de nem korlátozva a következőkre:
(a)
mentesség minden bírósági és közigazgatási eljárás alól, a hivatalos minőségükben tett
cselekedeteikre vonatkozólag. Ez a mentesség nem alkalmazandó polgári felelősségre
a közúti balesetekből származó kártérítési perekben;
(b)
mentesség a személyes használatra szánt importált árukkal kapcsolatban fizetendő vámok,
adók, vagy egyéb közterhek alól; valamint
(c)
mentesség a Bank által számukra kifizetett illetmény vagy egyéb díjazás után fizetendő
adók valamint társadalombiztosítási hozzájárulások alól.
15.2
A Tagok felfüggesztenek bármely, az Igazgatótanácsban lévő képviselőinek nyújtott kiváltságot
és mentességet abban az esetben, ha úgy ítélik meg, hogy azok a kiváltságok és mentességek
akadályoznák az igazságszolgáltatást, valamint fel lehet függeszteni azokat a Bank érdekeinek
sérülése nélkül, olyan mértékben és olyan feltételekkel, amelyek véleményük szerint megfelelnének
a Bank érdekeinek.
15.3
A magyar állampolgárok nem élvezhetik a 15.1 pontban felsorolt mentességeket és kiváltságokat,
kivéve az (a) és (c) bekezdésben felsorolt mentességeket és kiváltságokat.
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16.

AZ ELNÖKNEK ÉS A BANK SZEMÉLYZETÉNEK JÁRÓ MENTESSÉGEK ÉS KIVÁLTSÁGOK
16.1
Az Elnök és a Bank Személyzete a magyarországi tartózkodásuk alatt, a hivatalos feladataik teljesítése
során a következő mentességeket élvezhetik:
(a)
mentesség minden bírósági és közigazgatási eljárás alól, a hivatalos minőségükben tett
cselekedeteikre vonatkozólag. Ez az mentesség nem alkalmazandó polgári felelősségre
a közúti balesetekből származó kártérítési perekben;
(b)
családjukkal együtt élvezhetik a hazatelepítésre vonatkozó kiváltságokat, melyeknek meg
kell egyezni azokkal a kiváltságokkal, melyek a Magyarországon lévő diplomata missziók
személyzetét megilleti;
(c)
mentesség a személyes vagy családi használatra szánt importált árukkal kapcsolatban
fizetendő vámok, adók, vagy egyéb közterhek alól;
(d)
mentesség a Bank által számukra kifizetett illetmény vagy egyéb díjazás után fizetendő
adók valamint társadalombiztosítási hozzájárulások alól;
(e)
mentesség a nemzeti hadkötelezettség alól.
16.2
A Bank köteles minden intézkedést megtenni, hogy biztosítsa, hogy minden személy, aki ezeket
a kiváltságokat és mentességeket élvezi, tiszteletben tartsa a Magyarországon alkalmazandó
törvényeket és jogszabályokat.
16.3
A Kormányzótanács felfüggeszt bármely, az Ügyvezető Igazgatóság tagjainak nyújtott kiváltságot és
mentességet abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy azok a kiváltságok és mentességek akadályoznák
az igazságszolgáltatást, valamint fel lehet függeszteni azokat a Bank érdekeinek sérelme nélkül, olyan
mértékben és olyan feltételekkel, amelyek véleményük szerint megfelelnének a Bank érdekeinek.
Hasonló körülmények között és hasonló feltételekkel, az Elnök felfüggeszt bármely, a Személyzetnek
nyújtott kiváltságot és mentességet, kivéve az Ügyvezető Igazgatóság tagjait.
16.4
A Bank köteles az illetékes magyar hatóságoknak megadni azon személyek nevét, akik a pozíciójuk
betöltésétől kezdődően jogosultak a 14.1, 15.1 és 16.1 pontokban foglalt kiváltságokra és
mentességekre, hogy lehetővé tegyék, hogy ezek a személyek az adott kiváltságok és mentességek
előnyeit élvezhessék (a kétségeket elkerülendő, az ilyen információ átadásának elmulasztása nem
befolyásolja a kiváltságokat és mentességeket, melyek e személyeknek a Megállapodás értelmében
járnak). A tájékoztatás kézhezvételét követően az illetékes hatóságok kötelesek az adott személyeknek
kibocsátani megfelelő személyi igazolványokat, melyek a kártya tulajdonosát nemzetközi hivatalos
személyként azonosítják a magyar hatóságok előtt, valamint hivatalosan igazolják, hogy a személy
a Megállapodásban és a Bank megalapításáról szóló Egyezményben meghatározott minden
kiváltságot és mentességet élvez. A Bank köteles késedelem nélkül tájékoztatni az illetékes hatóságot
az ebben a pontban említett személyek nevének bármilyen változásáról.
16.5
A magyar állampolgárok nem jogosultak a 16.1 pontban felsorolt mentességekre és kiváltságokra,
kivéve az (a) és (d) bekezdésben felsorolt mentességeket és kiváltságokat.

17.

AZ ELTARTOTT ROKONOK MUNKAVISZONYA
A Személyzet által eltartott rokonok a magyarországi tartózkodásuk alatt, valamint a hozzájuk tartozó
Személyzet munkaviszonyának időtartamára hozzáférhetnek a magyar munkaerőpiachoz. A Személyzet által
eltartott rokonok munkaviszonyához nem szükséges munkavállalási engedély.

18.

RENDSZÁMOK
A Bank jogosult a hivatali gépjárműire felszerelni a megfelelő rendszámtáblát. Ezek a hivatali szállítóeszközök
mentesülnek az átkutatás, a kisajátítás, a lefoglalás vagy a kötelező jellegű elidegenítés alól. A Kormány
meggyorsítja és egyszerűsíti a Bank ilyen jellegű hivatalos szállítóeszközeinek a forgalomba helyezését.

19.

VITÁK RENDEZÉSE
19.1
A Bank működése során a Bank és Magyarország között felmerülő vitákat és nézeteltéréseket
amennyire lehetséges a feleknek kell rendezni tárgyalás és egyeztetés útján.
Amennyiben az ilyen vitát vagy nézeteltérést nem sikerül tárgyalás és egyeztetés útján rendezni hat
(6) hónapon belül, az elfogadott eljárásnak megfelelően a vitát vagy nézeteltérést az abban résztvevő
bármely fél a Kormányzótanácshoz utalhatja a rendezés érdekében. A Kormányzótanács áttekinti és
hat (6) hónapon belül rendezi a vitát. Ezután az időszak után bármelyik fél továbbküldheti a vitát vagy
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nézeteltérést végső rendezésre egy választottbíróságra a Bank megalapításáról szóló Egyezmény
rendelkezéseivel összhangban.
A Bank és bármely olyan fél közötti vita esetén, akivel a Bank megállapodást kötött (és aki nem Tag),
a vitát az említett megállapodásnak a feltételei szerint kell rendezni, mely megállapodást a Bank
Alapszabálya 29. cikk 1. bekezdésében foglaltak szerint kell megkötni.

20.

ÉRTELMEZÉS
A jelen Megállapodást a szerződések jogáról szóló 1969. évi Bécsi Egyezményben foglalt értelmezési
szabályoknak megfelelően kell értelmezni. A jelen Megállapodás nem módosíthatja a Bank megalapításáról
szóló Egyezmény rendelkezéseit, és nem térhet el azoktól.

21.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21.1
Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel módosíthatják. A módosításoknak írásbeli
megállapodás formájában kell történnie, melyek ugyanolyan módon lépnek hatályba mint a jelen
Megállapodás.
21.2
A Kormány és a Bank szükség szerint köthet ilyen kiegészítő megállapodásokat, a jelen Megállapodás
hatáskörén belül.
21.3
A jelen Megállapodás és a Bank megalapításáról szóló Egyezmény közötti konfliktus esetén, a Bank
megalapításáról szóló Egyezmény az irányadó.
21.4
A Kormány értesíti a Bankot annak a belső jogi eljárásának a befejezéséről, mely az ország törvényei
szerint szükséges a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez. A jelen Megállapodás harminc (30) nappal
ezen értesítés után lép hatályba.
21.5
A jelen Megállapodás megszüntethető a Kormány és a Bank közötti megállapodással, amennyiben
a Kormányzótanács úgy dönt, hogy a Bank székhelyét áthelyezi. Ilyen esetben, hacsak a megszüntető
megállapodás másként nem rendeli, a jelen Megállapodás hatálya megszűnik a Bank tulajdonának
átszállításához vagy annak értékesítéséhez ésszerűen szükséges időtartam és a Bank ügyeinek
rendezése után.

A FENTIEK HITELÉÜL a felek megfelelően felhatalmazott képviselői aláírták ezen Megállapodás két eredeti példányát,
mind angol, mind orosz nyelven, a szövegek mindkét nyelven egyformán hitelesek.
Kelt, Budapest, Magyarország, 2019. február 5.”
4. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási
Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított
Egyezményhez csatolt Alapszabályt (a továbbiakban: Alapszabály) módosító, a Nemzetközi Beruházási Bank
Kormányzótanács 2018. december 4-i ülésén elfogadott Jegyzőkönyv 11. melléklete (a továbbiakban: Módosítás)
kötelező hatályának elismerésére.
5. §		
Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.
6. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Appendix 11
Amendment to the Charter of the International Investment Bank
To restate Article 2 of the Charter of the International Investment Bank to read as follows: ’The Bank shall have its seat
in Budapest, Hungary.’
Approved by the resolution III of the Protocol 1/110 of the meeting of the Board of Governors of the International
Investment Bank dated 4 December 2018.”
„11. Melléklet
Módosítás a Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabályához
A Nemzetközi Beruházási Bank Alapszabályának 2. cikkelye az alábbiak szerint módosul: »A Bank székhelye – Budapest,
Magyarország.«
2018. december 4-én elfogadta a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanács 1/110. ülése Jegyzőkönyvének
III. határozata.”
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Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § és 3. § a Megállapodás 21.4 pontban meghatározott időpontban lép hatályba.
Az 5. § és a 6. § az Alapszabály 32. cikkelyében meghatározott időpontban lép hatályba.
A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 5. § és a 6. §, illetve a Módosítás hatálybalépésének naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

8. §		
Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter,
valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
9. §		
Az Alapszabály Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar
nyelvű fordításának közzétételéről a Módosítás hatálybalépését követően a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 53/2019. (III. 14.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Ha az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekhez a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által
a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú
biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mehib Korm. rendelet) alapján
a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság biztosítást nyújt az Eximbank részére,
és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság a Mehib Korm. rendelet 17. § (6) és
(7) bekezdésében foglaltak szerint a kárt a biztosított hitelszerződés törlesztési ütemtervében meghatározott eredeti
esedékességek szerint állapítja meg és fizeti meg, akkor az Eximbank a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen
működő Részvénytársaságra átruházott követelés tekintetében is jogosult a kamatkiegyenlítési rendszerben
a központi költségvetéssel elszámolni. Ebben az esetben a bázisköltség részét képező kockázati felár mértéke nulla.”
2. §		
Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998.
(V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2019. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított
10/A. §-át a Mód. R. hatálybalépését megelőzően megkötött ügyletekre is lehet alkalmazni.”
3. §		
Az R. 11/A. § (13) bekezdésében és 11/B. §-ában a „Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság” szövegrész helyébe
a „Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Érvénytelenített bélyegző

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.

Magyar Államkincstár
Címer
112/1
feliratú bélyegző elveszett, használata 2019. február 22-től
érvénytelen.

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.

Érvénytelenített iratok
A Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné
útja 1/C) bejelentése:
A Groupama Biztosító Zrt. tulajdonát képező
5910421-5910450

5913571-5913600

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

6009661-6009690

1220021-1220050

7962601-7962650

7962951-7963000

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.

7965051-7965100

8057551-8057600

(A Szerkesztőség)

8271601-8271650
sorszámú nyugtatömbök és csekktömbök 2019. február
8-tól érvénytelenek.
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FOGLALKOZTATÁS

JOGSZABÁLYOK

47/2019. (III. 12.)
Korm. rendelet

Egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét
érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról
szóló törvénnyel összefüggő módosításáról .........................................
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A Kormány 47/2019. (III. 12.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel
összefüggő módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 4., 11., 35. és 39. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 1. pontjában és 281. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjában a „kormányzati szolgálati
jogviszony, állami szolgálati jogviszony,” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony,
politikai szolgálati jogviszony,” szöveg, az „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony,” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony,” szöveg lép.

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

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése”
szöveg lép.
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4. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések
megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 70/2009. Korm. rendelet) 1. § c) pont ca) alpontjában az „a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya,” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség hivatásos és
szerződéses állományú tagjának szolgálati jogviszonya, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony,” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a 70/2009. Korm. rendelet 1. § c) pont ca) alpontjában az „állami szolgálati jogviszony,” szövegrész.

5. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
6. §		
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
az „az állami tisztviselőkről szóló törvény,” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló törvény,” szöveg,
az „az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény,” szövegrész helyébe az „az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény,” szöveg
lép.

6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
módosítása
7. §		
A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a)
8/A. § (2) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszonyban” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati
jogviszonyban” szöveg,
b)
9. § (1) bekezdésében az „állami szolgálati jogviszony” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati jogviszony”
szöveg
lép.

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

lép.

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

9. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdése” szöveg lép.

10. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, piacfelügyeleti típusú központi hivatalként működő,
központi költségvetési szerv. A Felügyelet gazdasági szervezettel rendelkezik.”

11. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet a következő 7/A–7/D. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Kit. 71. § (11) bekezdésének alkalmazása során
a) kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot,
b) kinevezés módosítása alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okirat módosítását
kell érteni.
(2) A Kit. 285. § (2) bekezdésében a kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot kell érteni.
A jogviszonynak a Kit. 285. § (1) bekezdése alapján történő átalakulásáról az érintetett a – Kit. 285. § (2) bekezdése
alapján – a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.
(3) A Kit. 3. § (7) bekezdés d) pontja és a Kit. 3. § (8) bekezdés a) pontja szerinti tisztségviselő jogviszonyának
átalakulásáról az érintettet a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.
7/B. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlását – a Kit. 81. (3) bekezdésében
meghatározott jogkörök kivételével – írásban átruházhatja a kormányzati igazgatási szerv államtitkárára.
7/C. § (1) A kormánymegbízott szabadsága tekintetében a Kit. szerinti munkáltatói jogköröket a közigazgatásszervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közszolgálatért felelős államtitkára gyakorolja.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett
a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja. A fővárosi és megyei kormányhivatalnál szolgálatot teljesítő
katonák, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába
tartozó, de a fővárosi és megyei kormányhivatalnál munkát végző kormánytisztviselők esetében a munkáltatói jogok
gyakorlásának szabályait külön jogszabály határozza meg.

3. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

443

(3) A járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási
hivatal kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről
a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel
szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki
kormánytisztviselőnek, kormányzati ügykezelőnek, illetve nem kerülhet felmentésre.
(4) A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati
ügykezelői és munkavállalói tekintetében
a) munkaidő-beosztás meghatározására,
b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,
c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására
vonatkozó munkáltatói jogokat.
(5) A kormánymegbízott a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói tekintetében
a (4) bekezdésben meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény bekövetkezte
esetén, továbbá a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja.
A kormánymegbízott az érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az általa elrendelt intézkedésekről. Ha
az intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja a döntését.
7/D. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját
a jogviszonynak a Kit. 285. § (1) vagy (10) bekezdése alapján történő átalakulása vagy átalakítása.”

12. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló
29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában,” szövegrész helyébe
az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény 110. §-ában,” szöveg lép.

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

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