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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő javaslatot fogalmazott meg a három- vagy
többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghiteltartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.
14.) Korm. rendelet vonatkozásában.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta bejelentőt, hogy a
Magyar Közlöny május 17-ei számában kihirdetésre került az egyes
otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításról szóló 46/2019.
(III.12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló
118/2019. (V.17.) Korm. rendelet. A még hatályba nem lépett rendelet
módosításának indoka az volt, hogy a többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséhez nyújtott támogatás tekintetében a
másodikként született gyermekekkel megegyezően a sorrendben harmadik
gyermek születése esetén is csak 2019. július l-jén vagy ezt követően
született gyermekekre tekintettel legyen igényelhető a magasabb
összegű támogatás.
A Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódó babaváró támogatás illetve
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos
rendelkezések is július 1 napjával lépnek hatályba hasonlóan az
otthonteremtési támogatások módosításaival. A jogi szabályozás deklaráltan
születésösztönző célú, tehát a rendeletek hatálybalépését követően
világra jött (megszületendő) gyermekek vállalásához kapcsolja a
különféle kedvezményeket, jogosultságot biztosítva azoknak is, akiknek a
támogatás bejelentése vagy a szabályok kihirdetése időpontjában már
folyamatban van várandóságuk, de a hatálybalépés előtt még nem született
meg a gyermekük. A Családvédelmi akcióterv megvalósításához szükséges
források is csak július 1 napja után állnak rendelkezésre.
A hivatkozott 118/2019.(V.17.) Korm. rendelet alapján a 4 millió forint
összegű jelzáloghitel csökkentésre kizárólag a 2019. július 1 napja után
születendő harmadik gyermek után jogosultak a szülők. A 2018. január
1. és 2019. június 30. tartozáscsökkentés jár.
Különbözetre kizárólag azok jogosultak, akik a magzat után, tehát a
várandóság 12. hetét követően vették igénybe a támogatást az akkor hatályos
feltételek szerint, és a gyermek 2019. július 1. napja után születik meg, tehát e
tekintetben a magasabb összegre vonatkozó jogosultsági feltételeknek
megfelelnek. Egyéb különbözet fizetésére, tehát azon családok számára, ahol
2019.július 1. előtt történt, vagy kerül sor a gyermek megszületésére, nincs
lehetőség.
Az állam- és jogrendszer működése során természetes, hogy a támogatási
lehetőségeket, amennyiben ennek fedezete biztosítható, időnként bővítik,
azaz a támogatási összegeket emelik. Ez által a támogatást igénylők később

sok esetben már egy magasabb összegű támogatásban részesülhetnek, mint
akik azt még korábban vették igénybe.
A március 12-i módosítás nem a kormányrendelet megjelenésekor lett
hatályos, hanem július 1 napjával válik hatályossá. Ahhoz, hogy márciusban
már kihirdették a vonatkozó jogszabályt, semmilyen joghatály nem fűződik.
Július l-ig nem lehet „véglegesnek” tekinteni, csak azt, amilyen szöveggel
végül a jelzett napon hatályba lép majd a kormányrendelet. Eddig az
időpontig a jogalkotónak lehetősége van a pontosításra, finomhangolásra az
egységes egyértelmű jogértelmezés és jogalkalmazás elősegítése érdekében,
ahogyan ez történt május 17.-én, észlelve a megjelent rendelet - többek
számára reményt keltő - ellentmondásait. A rendelet további módosítása
nincs napirenden.

