MAGYAR KÖZLÖNY

73. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2019. május 2., csütörtök

Tartalomjegyzék

100/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás
módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

2628

101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet

A lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről

2629

1253/2019. (V. 2.) Korm. határozat

Állami tulajdonban álló ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

2648

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok
koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló
1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról

2649

1254/2019. (V. 2.) Korm. határozat

2628

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 73. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 100/2019. (V. 2.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás
kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról
szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
“The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Ministry of Finance
of Mongolia and has the honour to initiate, through an exchange of notes, the following amendment of the
Agreement between the Government of Hungary and the Government of Mongolia about the Establishment
of a Framework Programme for Financial Co-operation signed on 25 January 2016 (hereinafter referred to as the
“Agreement”).
The Hungarian Party has the honour to propose to the Mongolian Party an amendment to the first sentence of
Article 3 as follows: “The total value of the project financed under the tied aid credit is 57 million USD.”
The Hungarian Party has the honour to propose to the Mongolian Party an amendment to the point a) of Article 11
as follows: “This Agreement shall be valid for four (4) years from the date of its coming into force.”
If the aforesaid proposals of the Hungarian Party are acceptable to the Mongolian Party, this Note and the Note
of the Mongolian Party in reply to that effect shall constitute an agreement between the Government of Hungary
and the Government of Mongolia on the amendment of the first sentence of Article 3 and the point a) of Article 11
of the above-mentioned Agreement, which amendment shall enter into force on 10 May 2019, depending on the
acceptance of the Mongolian Party.
The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of
Finance of Mongolia the assurances of its highest consideration.”
„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Mongólia Pénzügyminisztériuma felé
és tisztelettel kezdeményezi a 2016. január 25-én aláírt, a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
jegyzékváltás útján történő módosítását.
A Magyar Fél javasolja a Mongol Fél számára a Megállapodás 3. cikk első mondatának módosítását
a következőképpen: „A kötött segélyhitelkeretből finanszírozható projektek összértéke 57 millió USD, azaz ötvenhét
millió amerikai dollár.”
A Magyar Fél javasolja a Mongol Fél számára a Megállapodás 11. cikk a) pontjának módosítását a következőképpen:
„A Megállapodás a hatálybalépésétől számított négy évig érvényes.”
Amennyiben a Magyar Fél említett javaslatai elfogadhatók a Mongol Fél számára, abban az esetben jelen jegyzék és
a Mongol Fél jelen jegyzékre küldött válaszjegyzéke megállapodást képeznek Magyarország Kormánya és Mongólia
Kormánya között, a fent említett Megállapodás 3. cikke első mondatának, valamint a fent említett Megállapodás
11. cikke a) pontjának módosításáról, amely a Mongol Fél beleegyezésétől függően 2019. május 10-én lép hatályba.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ismételten megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről
biztosítsa Mongólia Pénzügyminisztériumát.”
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4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Módosítás negyedik bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §

(1) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
(2) A Megállapodás Módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos
magyar nyelvű fordításának a hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a külgazdaságért felelős miniszter
– a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben – gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelete
a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. § tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a 25/C. §-t követően
a következő VII/A. és VII/B. fejezettel egészül ki:

„VII/A. A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÉS A KAMATTÁMOGATÁSOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL VALÓ
ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI
25/D. § (1) A közvetlen támogatásokat és a kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított és a költségvetéssel elszámolt fiatalok otthonteremtési
támogatása, a megelőlegező kölcsön összege után 3%, az akadálymentesítési támogatás összege után 8%,
minden más központi költségvetési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet − a lakásépítési
kedvezményt megelőlegező kölcsön kivételével − a támogatással együtt kell elszámolnia a központi
költségvetéssel. A lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsön összege után járó költségtérítést a hitelintézet
a kölcsönszerződés megkötését követő első elszámolásban számolja el a központi költségvetéssel, azzal, hogy
a hitelbírálattal, a szerződéskötéssel, valamint a gyermekvállalás teljesítésével kapcsolatosan a megelőlegező
kölcsön igénylésére tekintettel semmilyen címen díj, illetve egyéb ellenszolgáltatás sem az igénylő házaspárral, sem
az állammal szemben nem érvényesíthető, és a kölcsönnek az állam általi teljes megfizetése esetén a hitelintézet
további költségtérítésre nem jogosult.
(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján
a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt közvetlen támogatásokkal azonos összegű előleget igényelhet
utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, tárgyhónapra vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott
elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton
megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
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(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (7) bekezdésben és a 25/J. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(9) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást
állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk.
szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben
köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
25/E. § A közvetlen támogatásokat és a kamattámogatásokat és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb
lakástámogatások” előirányzatból kell finanszírozni.

VII/B. A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOKKAL ÉS A KAMATTÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
25/F. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési és
nyilvántartási céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása
vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel
a támogatást igénybe veszik, következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele,
e) a társasházak nevét, címét, helyrajzi számát és − amennyiben egyéb tevékenységére tekintettel az állami
adóhatóságtól ilyet igényelt − adószámát.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló
szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
25/G. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási
nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött közvetlen támogatások és
a kamattámogatások igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és
a hitelintézet által az elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
25/H. § A hitelintézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében
közli a támogatott személlyel.
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25/I. § A kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai
rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár üzemelteti és
fejleszti.
25/J. § (1) A 25/D. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 25/F. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 25/G. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 25/F. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 25/G. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
25/D. § (3), (6) és (7) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
25/K. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet
helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is
benyújthatja a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R1. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr9.) hatálybalépését
követően a Módr9. által megállapított VII/A. és VII/B. fejezetben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatásoknak a 2019. évre vonatkozó,
a Módr9. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található
útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.
(3) Az MT rendelet alapján folyósított támogatások központi költségvetéssel történő elszámolására és
adatszolgáltatására a Módr9. hatálybalépését követően a Módr9. által megállapított VII/A. és VII/B. fejezetben
foglaltakat kell alkalmazni.”
(3) Az R1. 21/D. § (7) bekezdésében a „106/1988. (XII. 26.) MT rendelet” szövegrész helyébe a „106/1988. (XII. 26.)
MT rendelet (a továbbiakban: MT rendelet)” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti az R1.
a)
18. § (6)–(9) bekezdése és
b)
24. § (10), (11), (15), (15a) és (15b) bekezdése.
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2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a lakáscél kamattámogatott kölcsönnel is megvalósítható, a hitelintézet átadja az igénylőnek
a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elektronikus úton
megküldött tájékoztatót a lakástámogatások hatályos feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez
szükséges dokumentumokról.”
(2) Az R2. a 10. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„A központi költségvetéssel való elszámolás szabályai
10/A. § (1) A kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, tárgyhónapra vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott
elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton
megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(3) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(4) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 10/F. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(7) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást
állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk.
szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben
köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(8) A Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(9) Ha a Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(10) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

Adatszolgáltatás
10/B. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal
az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése
adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe
veszik, következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
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(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló
szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
10/C. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási
nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött a kamattámogatások igénybevételére
irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás keretében
lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
10/D. § A hitelintézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli
a támogatott személlyel.
10/E. § A kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai
rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár üzemelteti és fejleszti.
10/F. § (1) A 10/A. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 10/B. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 10/C. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 10/B. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 10/C. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
10/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
10/G. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is
benyújthatja a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(3) Az R2. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) hatálybalépését
követően a Módr4. által megállapított 10/A–10/G. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatásoknak a 2019. évre vonatkozó,
a Módr4. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található
útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.”
(4) Hatályát veszti az R2.
a)
8. § (3)–(6) bekezdése és
b)
10. § (9), (9a) és (9b) bekezdése.
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3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a 17. §-t
követően a következő 10/A. és 10/B. alcímmel egészül ki:

„10/A. A központi költségvetéssel való elszámolás szabályai
17/A. § (1) A kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézet a (3) bekezdés szerinti elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen
(a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal,
tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább minősített
tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus
bélyegzővel − az eAdaton megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(3) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(4) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 17/G. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(7) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást
állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk.
szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben
köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(8) A Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(9) Ha a Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(10) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

10/B. Adatszolgáltatás
17/B. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal
az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése
adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe
veszik, következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló
szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
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17/C. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási
nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött, a kamattámogatások igénybevételére
irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás keretében
lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
17/D. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmeknek és a támogatási szerződéseknek a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
17/E. § A hitelintézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli
a támogatott személlyel.
17/F. § Az otthonteremtési kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket – a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett – a Kincstár
üzemelteti és fejleszti.
17/G. § (1) A 17/A. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 17/B. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 17/C. § és a 17/D. §
szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását
ismételten megküldi.
(3) A Kincstár a 17/B. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 17/C. § és a 17/D. §
szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
17/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
17/H. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is
benyújthatja a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R3. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr8.) hatálybalépését
követően a Módr8. által megállapított 10/A. és 10/B. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatásoknak a 2019. évre vonatkozó,
a Módr8. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található
útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.”
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(3) Hatályát veszti az R3.
a)
3. § (2) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező” szövegrész,
b)
3. § (9) bekezdésében az „a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződést köt, valamint e szerződés alapján”
szövegrész,
c)
9/A. § (3) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező” szövegrész,
d)
12. § (1) bekezdése,
e)
12. § (2) bekezdésében a „− legkésőbb a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződés megkötésével egyidejűleg –”
szövegrész,
f)
15. § (2)–(10) bekezdése.

4. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10–12. alcíme helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„10. A támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
15. § (1) A támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a pénzügyi intézmény utólagos elszámolása alapján.
(2) A pénzügyi intézmény az elszámolást a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban:
eAdat) található útmutató szerint, a kincstár által meghatározott formában és tartalommal,
a) − a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén − naptári negyedévre vonatkozóan, negyedévente,
b) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − a (4) bekezdés szerinti kivétellel naptári
hónapra vonatkozóan, havonta
egy alkalommal készíti el.
(3) A pénzügyi intézmény az elszámolást elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon
alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel −
az eAdaton megküldi
a) − a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén − a naptári negyedévet vagy
b) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − a (4) bekezdés szerinti kivétellel
a tárgyhónapot
követő hónap 20. napjáig a kincstár részére.
(4) Ha a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás naptári hónapra vonatkozó elszámolni kívánt összege
nem éri el az ezer forintot, a pénzügyi intézmény a támogatást naptári negyedévre összesítve, a naptári negyedévet
követő hónap 20. napjáig benyújtott elszámolás keretében igényli.
(5) A kincstár a pénzügyi intézmény által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (6) bekezdésben és a 18. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját követő
8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a pénzügyi intézmény által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt
számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik
a kincstárhoz.
(6) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hónap 22. napjáig
történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás kincstárhoz történő beérkezésének napjától
számított 8 munkanap. A tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hónap 22. napját követően megküldött
elszámolás esetén az utalás a következő elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(7) A támogatás a pénzügyi intézmény részére vagy a pénzügyi intézmény által történő visszafizetését a pénzügyi
intézmény az elszámolás keretében, jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel
csökkentett összeg átutalását igényli.
(8) Ha a kincstár a pénzügyi intézmény utólagos ellenőrzése során a pénzügyi intézmény terhére jogosulatlan
támogatáslehívást állapít meg, a pénzügyi intézmény azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum
kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi
kamattal növelt összegben köteles a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek”
számlára megfizetni.
(9) A pénzügyi intézmény elszámolását a kincstár ellenőrzi. A kincstár a havonta beküldött elszámolás
ellenőrzésének eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg
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a fellelt hibákról – a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő
havi elszámolás keretében kerülhet sor.
(10) A kincstár a (9) bekezdés szerinti ellenőrzése során a pénzügyi intézménynél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a kincstár a (9) bekezdés szerinti ellenőrzés során a pénzügyi intézmény elszámolásában szabálytalanságot
tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a pénzügyi intézménnyel szemben a polgári jog szabályai szerint
érvényesíti.

11. Adatszolgáltatás szabályai
16. § (1) A pénzügyi intézmény havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési
céllal a közszférában dolgozók támogatását is tartalmazó gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződések
megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) − a kamattámogatás esetén − a gyermek adóazonosító jele és
e) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − munkáltató neve, címe és adószáma.
(2) Az e rendelet szerinti támogatásokat is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai
informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett − a kincstár üzemelteti és fejleszti.
(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a kincstár honlapjáról elérhető
adatszolgáltatási felületén található útmutató szerinti formában teljesíti
a) a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap
10. napjáig,
b) a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő
hónap 10. napjáig.
(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a pénzügyi intézménynek
a kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető
igénylőlap beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi
az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.
(5) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez
− a támogatott hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött
és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
17. § (1) A pénzügyi intézmény a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási
nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a pénzügyi intézmény által megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó
hitelkeret-szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a pénzügyi intézmény által a 15. § szerinti
elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

12. Elszámolás és adatszolgáltatás közös szabályai
18. § (1) A pénzügyi intézmény a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez és a 16. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez az eAdaton
történő regisztráció szükséges.
(3) A pénzügyi intézmény az adatszolgáltatását a 16. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 17. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(4) A kincstár a 16. § szerinti, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 17. § szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
15. § (5) és (6) bekezdése szerinti, pénzügyi intézmény részére történő folyósítását felfüggeszti.
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(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatást követő
a) − a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén − negyedéves vagy
b) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a pénzügyi intézmény adatszolgáltatási hiánnyal nem
érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
19. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is
benyújthatja a kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a kincstártól.
20. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatából kell finanszírozni.
21. § (1) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot − ha törvény másként nem
rendelkezik − a kincstár képviseli.
(2) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési
hatásköröket a miniszter gyakorolja,
b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala
gyakorolja.
(3) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket
szervez a járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai
részére.”
(2) Az R4. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését
követően a Módr1. által megállapított 10–12. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás és az e rendelet szerinti
kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr1. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által
megtérített összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a kincstárnak.”
(3) Hatályát veszti az R4. 2. melléklete.

5. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6–8. alcíme helyébe
a következő rendelkezések lépnek:

„6. A törlesztési támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
13. § (1) A törlesztési támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a főhitelező utólagos elszámolása alapján.
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(2) A főhitelező az elszámolást a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban:
eAdat) található útmutató szerint, a kincstár által meghatározott formában és tartalommal, naptári negyedévre
vonatkozóan, egy alkalommal készíti el.
(3) A főhitelező az elszámolást elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon alapuló
fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton
megküldi a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig a kincstár részére.
(4) A kincstár a főhitelező által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott törlesztési támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 16. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a főhitelező által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a kincstárhoz.
(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 22. napjáig történő megküldése
esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgynegyedévet követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő
elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(6) A főhitelező az elszámolás keretében a törlesztési támogatás főhitelező részére történő megfizetését vagy
főhitelező által történő visszafizetését jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel
csökkentett összeg átutalását igényli.
(7) A főhitelező elszámolását a kincstár ellenőrzi. A kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(8) Ha a kincstár a főhitelező utólagos ellenőrzése során a főhitelező terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a főhitelező azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(9) A kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzése során a főhitelezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(10) Ha a kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzés során a főhitelező elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a főhitelezővel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

7. Az adatszolgáltatás szabályai
14. § (1) A főhitelező havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal a törlesztési
támogatás nyújtásáról szóló szerződések megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új
igénybevevőinek következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím és
c) adóazonosító jel.
(2) Az e rendelet szerinti törlesztési támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett − a kincstár üzemelteti és fejleszti.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a főhitelezőnek
a kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető
igénylőlap beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi
az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.
(5) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződésekről és
a visszafizetett támogatásokról.
15. § (1) A főhitelező a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
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(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a főhitelező által megkötött törlesztési támogatás igénybevételéről szóló
szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a főhitelező által a 13. § szerinti elszámolás keretében
lehívott támogatások összegeire.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

8. Az elszámolás és az adatszolgáltatás közös szabályai
16. § (1) A főhitelező a törlesztési támogatást az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(2) Az elszámolás teljesítéséhez és az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez, valamint a 14. § szerinti
adatszolgáltatás teljesítéséhez az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(3) A főhitelező az adatszolgáltatását a 14. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 15. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(4) A Kincstár a 14. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 15. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a törlesztési támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
13. § (4) és (5) bekezdése szerinti, főhitelező részére történő folyósítását felfüggeszti.
(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatást követő negyedévi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a főhitelező adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
(7) A miniszter a 15. § szerinti adatszolgáltatást − annak feldolgozását követően − elektronikus úton megküldi
a kincstárnak.
17. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több főhitelező helyett,
megbízási szerződés alapján az egy összevont felügyelet alá tartozó másik pénzügyi intézmény (a továbbiakban:
összesítő pénzügyi intézmény) összesítve is benyújthatja a kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő pénzügyi
intézményre is alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett főhitelezők székhelyét, cégjegyzékszámát és
adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő pénzügyi
intézmény tekintetében irányadóak,
c) az összesítő pénzügyi intézmény felel a főhitelezői elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő pénzügyi intézményt az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a főhitelezők
tárgyhavi elszámolásában lehívott − a kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási
összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a kincstártól.
18. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatából kell finanszírozni.
19. § (1) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó
közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti
felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerve Budapest Főváros Kormányhivatala.
(2) A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során
az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.
(3) A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának e rendeletben szabályozott hatósági eljárása
során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.
(4) A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban
az ügyintézési határidő 30 nap.
20. § Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot a kincstár képviseli.
21. § (1) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,
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b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala
gyakorolja.
(2) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket
szervez a járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai
részére.”
(2) Az R5. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését
követően a Módr1. által megállapított 6–8. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti törlesztési támogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr1.
hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató
szerinti formában adatot szolgáltat a kincstárnak.”
(3) Hatályát veszti az R5. 1. melléklete.

6. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R6.) 9. és 10. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
61. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2%
költségtérítés illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési kedvezménnyel együtt számol el a központi
költségvetéssel.
(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján
a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget
igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, tárgyhónapra vonatkozóan, egy
alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton − legalább minősített tanúsítványon alapuló
fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − megküldi
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (7) bekezdésben és a 67. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját követő
8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(9) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást
állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk.
szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben
köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

2642

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 73. szám

(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
62. § A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatból kell finanszírozni.

10. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás
63. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal
az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése
adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe
veszik, következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló
szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
64. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény
igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás
keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
65. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
66. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár
üzemelteti és fejleszti.
67. § (1) A 61. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 63. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 64. § és 65. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 63. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 64. § és 65. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
61. § (3), (6) és (7) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
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67/A. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet
helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is
benyújthatja a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R6. a következő 87. §-sal egészül ki:
„87. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését
követően a Módr3. által megállapított 9. és 10. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3.
hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató
szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.
(3) A 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatások központi költségvetéssel történő
elszámolására és adatszolgáltatására a Módr3. hatálybalépését követően a Módr3. által megállapított 9. és
10. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.”
(3) Az R6. 82. § (1) bekezdésében a „256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet]” szöveg lép.

7. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 13. és 14. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
45. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2%
költségtérítés illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési kedvezménnyel együtt számol el a központi
költségvetéssel.
(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján
a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget
igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton − legalább minősített tanúsítványon
alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva −
megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
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elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése
esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
46. § A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatból kell finanszírozni.

14. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás
47. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal
az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése
adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe
veszik, következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló
szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
48. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény
igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által a 13. alcím
szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
49. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
50. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magába foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár
üzemelteti és fejleszti.
51. § (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
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(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. § és 49. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 48. § és a 49. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos
adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
51/A. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet
helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is
benyújthatja a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R7. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését
követően a Módr3. által megállapított 13. és 14. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3.
hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató
szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.”

8. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017.
(XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 9. és 10. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. A támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
17. § (1) A támogatásra való jogosultság megállapítását a járási hivatal, a támogatás központi költségvetéssel való
elszámolását a pénzügyi intézmény végzi.
(2) A pénzügyi intézményt az általa jogszerűen folyósított támogatás összege után 1% költségtérítés illeti
meg, amelyet a támogatással és a 14. § (3) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt számol el a központi
költségvetéssel.
(3) A pénzügyi intézmény legfeljebb az előtörlesztésként ténylegesen folyósított támogatásra, valamint az ahhoz
kapcsolódó előtörlesztési díjra és költségtérítésre vonatkozó elszámolását a Kincstár honlapján található
adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található elszámolási nyomtatvány szerinti formában és
a Kincstár által meghatározott tartalommal, havonta egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában
− legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló
elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton megküldi a következő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
18. § A támogatást az állam nevében a pénzügyi intézmény elszámolása alapján a Kincstár nyújtja.
19. § (1) A pénzügyi intézmény e rendelet szerinti elszámolását a Kincstár ellenőrzi.
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(2) A pénzügyi intézménynek regisztrálnia kell az eAdaton.
(3) A Kincstár az elszámolás ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a pénzügyi intézmény által az egyes támogatást
megállapító határozatokhoz kapcsolódóan az elszámolással érintett hónapban folyósított − a 21. §-ban rögzített
pénzügyi adatszolgáltatásban szereplő − támogatások összege megegyezik-e a pénzügyi intézmény által
az elszámolással érintett naptári hónapra vonatkozóan igényelt támogatás összegével. Ha a Kincstár eltérést
tapasztal, az utalványozást nem hajtja végre, elektronikus úton tájékoztatja a pénzügyi intézményt, és az elszámolás,
illetve a 21. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás keretében rögzített adatok javítását kezdeményezi.
(4) A Kincstár a pénzügyi intézmény által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 22. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a pénzügyi intézmény az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára.
(5) Az elszámolás késedelmes − de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig − vagy hibásan történő
megküldése esetén az utalási határidő az elkésett vagy a Kincstár észrevétele alapján javított elszámolás eAdaton
történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. Ha a Kincstár az elszámolás javítását tartja szükségesnek,
arról a pénzügyi intézményt soron kívül, elektronikus úton az eAdaton értesíti. A tárgyhónapot követő hónap
22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással
egyidejűleg történik.
20. § (1) Ha a Kincstár a pénzügyi intézmény ellenőrzése során a pénzügyi intézmény terhére jogosulatlan
támogatáslehívást állapít meg, a pénzügyi intézmény azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum
kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi
kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek”
számlára megfizetni.
(2) A Kincstár a 19. § (1) bekezdése szerinti, a pénzügyi intézménynél végzett ellenőrzése során a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy a helyszínen azokba történő betekintésre jogosult.
(3) Ha a Kincstár a 19. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés során a pénzügyi intézmény elszámolásában
szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a pénzügyi intézménnyel szemben a polgári jog
szabályai szerint érvényesíti.

10. A támogatás folyósításával kapcsolatos adatszolgáltatás
21. § (1) A pénzügyi intézmény elektronikus úton megküldi a Kincstárnak − ellenőrzési céllal, támogatást
megállapító határozatok szerint, a Kincstár által készített, az eAdaton található útmutatóban rögzített formában −
a naptári hónapban folyósított támogatások alábbi adatait:
a) a támogatást megállapító határozat száma,
b) a folyósított támogatás összege,
c) a folyósított támogatáshoz kapcsolódó előtörlesztési díj és költségtérítés összege, valamint
d) a támogatás folyósításának időpontja.
(2) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti útmutató
szerinti formában, havonta egy alkalommal, a naptári hónapot követő 5. napon teljesíti. Az ezt követően
teljesített adatszolgáltatásban szereplő tételeket a pénzügyi intézmény kizárólag a következő havi elszámolásban
szerepeltetheti.
22. § (1) A pénzügyi intézmény a 21. § szerinti adatszolgáltatását a Kincstár által küldött hibaüzenetek alapján
felülvizsgálja, és a javított adatszolgáltatását soron kívül, ismételten megküldi.
(2) A Kincstár a 21. § szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatásnak vagy
b) hiányos vagy hibás teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett támogatásnak
a pénzügyi intézmény részére történő folyósítását – felfüggeszti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a támogatás folyósítása a hiányos vagy hibás
adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a pénzügyi intézmény adatszolgáltatási hiánnyal nem
érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
22/A. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több pénzügyi intézmény
helyett, megbízási szerződés alapján egy másik pénzügyi intézmény (a továbbiakban: összesítő pénzügyi
intézmény) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.
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(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő pénzügyi
intézményre is alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett pénzügyi intézmények székhelyét,
cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő pénzügyi
intézmény tekintetében irányadóak,
c) az összesítő pénzügyi intézmény felel a pénzügyi intézmények által megküldött elszámolások és
adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő pénzügyi intézményt az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a pénzügyi
intézmények tárgyhavi elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott −
támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi
elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R8. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az e rendelet szerinti támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai
informatikai rendszerek üzemeltetéséről és fejlesztéséről − a szakmai irányítást ellátó lakásgazdálkodásért
és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár
gondoskodik.”
(3) Az R8. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését
követően a Módr1. által megállapított 9. és 10. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.”

9. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1253/2019. (V. 2.) Korm. határozata
állami tulajdonban álló ingatlan Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részére történő ingyenes tulajdonba
adásáról
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés g) pontjára figyelemmel a 36. § (3) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló, Budapest XV. kerület, belterület
87690 helyrajzi számon felvett, természetben az 1152 Budapest, Széchenyi tér 4. szám alatt található „kivett
irodaház” megnevezésű, 857 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjoga hitéleti és kulturális
feladatok ellátásának elősegítése céljából, ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (a továbbiakban:
egyházi jogi személy) tulajdonába kerüljön;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés
(a továbbiakban: szerződés) megkötésre kerüljön az egyházi jogi személlyel;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti szerződést
az MNV Zrt. útján akként kösse meg, hogy az – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi
követelményeken túlmenően – tartalmazza az alábbiakat:
a)
az Ingatlannak a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értékét,
b)
az egyházi jogi személy kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az Ingatlant terhelő kötelezettségeket
teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c)
azt, hogy az egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az Ingatlan
környezeti állapotának felmérését, kármentesítését, valamint ha az Ingatlanon tervezett tevékenység
engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyek megszerzését,
d)
azt, hogy az egyházi jogi személy vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott vagyon hasznosításáról
szóló beszámolási kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év
december 31. napjáig írásban tesz eleget,
e)
azt, hogy amennyiben az egyházi jogi személy a d) pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget,
az a) pont szerinti bruttó forgalmi érték öt százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre
vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
f)
az Ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az egyházi jogi személy a tulajdonjog megszerzésétől
számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint
állagát megóvni,
g)
ha az egyházi jogi személy az f ) pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget,
az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el azzal, hogy az egyházi jogi személy
a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek
megfizetni;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerüljön sor, ha az egyházi jogi
személy a szerződés általa történő aláírásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, vagy
a köztartozásmentes adózói minőséget az egyházi jogi személy az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem
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régebben kiállított köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolással igazolja, és a tulajdonosi joggyakorlóval
szemben lejárt tartozással nem rendelkezik.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1254/2019. (V. 2.) Korm. határozata
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott
állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló
1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat módosításáról
1. A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott
állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az 1/A. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében Lázár Jánost kormánybiztossá
nevezi ki.”
2. A Korm. határozat a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A kormánybiztos feladatai:
a) a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami
feladatok koordinálása,
b) a geszti Tisza-kastély, valamint a hozzá tartozó melléképületek, volt istálló és inaslak, Tisza-kripta, új szálláshely
épületegyüttes, valamint a történeti kastélypark felújítási munkálatainak koordinálása és végrehajtása.
3. A Korm. határozat a következő 3/A. és 3/B. ponttal egészül ki:
„3/A. A kormánybiztos e tevékenységéért díjazásban és juttatásban nem részesül, tevékenységét titkárság nem
segíti.
3/B. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának
ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák
a kormánybiztos rendelkezésére.”
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

