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III. Kormányrendeletek

A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, 
hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkalmazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén  
639 forint.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 
forint, napibér alkalmazása esetén 5940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.

 (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos, és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és 
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2016. január 1-jétől 111 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2016. január 1-jétől 129 000 forint.

 (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], 

arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.

 (5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés 

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2016. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell 

alkalmazni.
 (3) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c) alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati 

jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.

 (4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 
347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, 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.) 1.  § (4)  bekezdése 
a következő 19. és 20. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„19. építési engedély: új lakás építése esetén az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi 
LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) szerinti építési engedély vagy az  építésügyi hatóság által kiállított 
dokumentum arról, hogy az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént, valamint 
építési engedélyköteles bővítés esetén az építési engedély;
20. használatbavétel tudomásulvétele: a  használatbavétel tudomásulvétele vagy a  felépítés megtörténtének 
hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítása.”

 (2) Az R1. 5/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Amennyiben az  igénylő házaspár a  gyermekvállalását nem teljesíti, de az  emberi reprodukcióra irányuló 
különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az  ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok 
fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a  továbbiakban: 
30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet [a  továbbiakban: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 4. számú melléklet 
13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy az igénylő házaspár
a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. 
(XII.  17.) NM rendelet [a  továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)–cf )  alpontja 
szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a  továbbiakban: reprodukciós eljárás) a  kötelező 
egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal részt vett, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy 
a  reprodukciós eljárás közben a  30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1.  § (2)  bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok 
merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj 
spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf ) alpontja szerinti egyik 
reprodukciós eljárásra sem alkalmas,
a megelőlegezés ideje alatt az  állam által megfizetett − 13.  § (2)  bekezdése szerinti − ellenszolgáltatásokat nem, 
hanem kizárólag a megelőlegező kölcsön tőkeösszegét kell visszafizetnie, feltéve, ha a (14) bekezdésben foglaltak is 
megvalósultak.”

 (3) Az R1. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támogatás ismételten a  korábbi akadálymentesítési 
támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 év elteltével vehető igénybe.”

 (4) Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„q) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
qa) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatával és az  annak 
mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval,
qb) az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
qc) az  igénylőnek a  bejelentés megtörténtét követő 15  nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az  építési 
tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott qa)  alpont szerinti dokumentumok megegyeznek 
az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal.”

 (5) Az R1. 18. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) A hitelintézet havi rendszerességgel nyilvántartás céljából megküldi a  Kincstárnak az  1.  § (2)  bekezdés 
f )–h)  pontja szerinti kamattámogatott kölcsönök igénybevételéről szóló szerződések, azok módosítása vagy 
megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek nevét, székhelyét és adószámát, illetve a társasházak 
nevét, címét, helyrajzi számát és – amennyiben egyéb tevékenységére tekintettel az  állami adóhatóságtól ilyet 
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igényelt − adószámát. Az  e  bekezdésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén a  miniszter a  támogatás 
folyósítását felfüggeszti.”

 (6) Az R1. 18. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A hitelintézet az  igénylőtől, ha lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a  közvetlen 
támogatásokra való jogosultság elbírálásáért − a  megelőlegező kölcsön és az  akadálymentesítési támogatás 
kivételével − a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forintot, az értékbecslés és a helyszíni szemle 
díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Akadálymentesítési támogatás esetén a  hitelintézet az  igénylőtől 
a támogatásra való jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve 
egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel.”

 (7) Az R1. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § E rendeletnek az  Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított 18. § (7b) bekezdésében 
foglaltakat a  már megkötött és még folyamatban lévő 1.  § (2)  bekezdés f )–h)  pontja szerinti kamattámogatott 
kölcsönök igénybevételéről szóló szerződések esetén is alkalmazni kell.”

 (8) Az R1.
a) 1. § (5) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe az „a Polgári 

Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), az Étv.-ben” szöveg,
b) 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint” szövegrész 

helyébe a „lakás vásárlásához legfeljebb háromszázezer forint” szöveg,
c) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „százötvenezer” szövegrész helyébe a „háromszázezer” szöveg,
d) 24.  § (10)  bekezdésében az „a megelőlegező kölcsön, valamint az  akadálymentesítési támogatás összege 

után 3%” szövegrész helyébe az „a megelőlegező kölcsön összege után 3%, az akadálymentesítési támogatás 
összege után 8%” szöveg

lép.

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.) 1. § (2) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„7. komfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: OTÉK) 8. § (2) bekezdése szerinti teljes vagy részleges közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) egyedi fűtési móddal
rendelkezik,”

 (2) Az R2. 1. § (2) bekezdése a következő 24–26. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„24. összkomfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) központi fűtési móddal
rendelkezik.
25. építési engedély: új lakás építése esetén az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi 
LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) szerinti építési engedély vagy az  építésügyi hatóság által kiállított 
dokumentum arról, hogy az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént, valamint 
építési engedélyköteles bővítés esetén az építési engedély;
26. használatbavétel tudomásulvétele: a  használatbavétel tudomásulvétele vagy a  felépítés megtörténtének 
hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítása.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 206. szám 27691

 (3) Az R2. 1. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Nem támogatott személy hiteladós az  e  rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban 
az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban)
„c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint 
a  kamattámogatásra vonatkozó információkat a  kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése 
céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére”

 (4) Az R2. 6. § (5) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]
„m) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ma) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatával és az  annak 
mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval,
mb) az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
mc) az  igénylőnek a  bejelentés megtörténtét követő 15  nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az  építési 
tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott ma) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek 
az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal.”

 (5) Az R2.
a) 1. § (3) bekezdésében az „1993. évi LXXVIII. törvényben” szövegrész helyébe az „1993. évi LXXVIII. törvényben, 

az Étv.-ben” szöveg;
b) 6. § (6) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész 

helyébe az „a Kincstár” szöveg
lép.

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a  családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem 
benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét;”

 (2) Az R3. 1. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. gyermek:
a) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
b) aki az igénylő eltartottja és
ba) a 20. életévét még nem töltötte be,
bb) a  20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény  nappali tagozatán tanul és a  25. életévét még nem 
töltötte be, vagy
bc) a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, 
vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

 (3) Az R3. 1. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:
a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-
beépítéssel megvalósuló, a  lakhatás feltételeinek a  vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő 
lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó 
használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles,
b) az a) pontban foglaltaknak megfelelő lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni 
vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a  második eladó hitelintézet 
vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni 
vállalkozó”
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 (4) Az R3. 1. § (1) bekezdése a következő 16–18. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy vagy elvált és nincs élettársa;
17. építési engedély: új lakás építése esetén az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi 
LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) szerinti építési engedély vagy az  építésügyi hatóság által kiállított 
dokumentum arról, hogy az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént, valamint 
építési engedélyköteles bővítés esetén az építési engedély;
18. használatbavétel tudomásulvétele: a  használatbavétel tudomásulvétele vagy a  felépítés megtörténtének 
hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítása.”

4. § (1) Az R3. 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az e  rendeletben meghatározott feltételekkel a  központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás 
(a továbbiakban: családok otthonteremtési kedvezménye) vehető igénybe Magyarország területén,]
„a) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
aa) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy
ab) − a  kérelem benyújtásának időpontjában − használatbavételi engedéllyel vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, összkomfortos új lakás vásárlásához,”

 (2) Az R3. 2. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A lakás (1a)  bekezdés szerinti vételára legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a  hitelintézet által megállapított 
forgalmi értéket.”

 (3) Az R3. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A családok otthonteremtési kedvezményét igényelheti
a) a  (2)  bekezdés szerinti személy a  vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a  felépített, bővített vagy 
megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
b) a  (2)  bekezdés szerinti személyekből álló fiatal házaspár − a  meglévő gyermekei számától függetlenül  − 
legfeljebb két vagy a 7/B. § (1) bekezdése esetén legfeljebb három születendő gyermekvállalása esetén
a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez.”

 (4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után – a 7/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
eltéréssel − csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az  egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló 
jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező 
kölcsönt is.”

5. § (1) Az R3. 3. § (1) bekezdés i) pont id) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha
az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban)
„id) vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a  telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a  vételár-különbözet 
legfeljebb 10%-át készpénzben, a  fennmaradó fizetési kötelezettséget az  eladó által megjelölt − a  pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, 
kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti,”

 (2) Az R3. 3. § (1) bekezdése a következő k)–m) ponttal egészül ki:
(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha)
„k) a lakás műszaki állapotára tekintettel a  hitelintézet által elfogadott lakás – az  ingatlan-értékbecslési 
szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas,
l) az igénylő és házastársa
la) büntetőjogi felelősségét a  bíróság a  2012. január 1-től hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi 
IV.  törvény XVIII. Fejezetében, vagy a  309.  §-ában, a  310.  §-ában, a  310/A.  §-ában, 311/B.  §-ában vagy 
a  2012.  január  1. előtt hatályos Büntető Törvénykönyv XVIII. fejezetében, vagy a  288.  §-ában, 310.  §-ában, 
310/A.  §-ában, 311.  §-ában, 311/A.  §-ában, 311/B.  §-ában, 312.  §-ában vagy 314.  §-ában, vagy a  Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény XXXV., XXXVI., XXXVII. vagy XXXIX. Fejezetében meghatározott 
bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy
lb) büntetőjogi felelősségét a  bíróság az  la)  alpontban meghatározott bűncselekmények miatt megállapította, de 
a családok otthonteremtési kedvezménye igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények 
vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 206. szám 27693

m) az  igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, 
hogy a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy 
az  egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú 
állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a  kormányhivatal, a  Kincstár vagy bíróság 
jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.”

 (5) Az R3. 3. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés d) pont da) alpontjában és a 7/B. § (8) bekezdésében foglaltakat nem kell figyelembe venni, 
ha az  igénylő a  fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási 
díjban részesül.
(1b) Az (1)  bekezdés d)  pont da)  alpontja alkalmazásában biztosítottnak minősül az  igénylő, ha a  családok 
otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem
a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt 
az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.
(1c) Az (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat a hitelintézet helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. 
Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, 
az  igénylő a  hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a  lakás lakhatási igények kielégítésére való 
alkalmasságát. A  lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén 
a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el kérelmet.”

6. §  Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A családok otthonteremtési kedvezménye összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál
a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
c) három vagy több 2. § (3) bekezdés a) pont szerinti gyermek esetén 10 000 000 Ft.
(2) A családok otthonteremtési kedvezménye összege használt lakás vásárlásánál vagy bővítésénél
a) egy gyermek esetén, ha a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
aa) legalább 40 m2, de nem haladja meg az 55 m2-t, 550 000 Ft,
ab) az 55 m2-t meghaladja, 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén, ha a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ba) legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 880 000 Ft,
bb) a 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 100 000 Ft,
bc) a 80 m2-t meghaladja, 1 430 000 Ft,
c) három gyermek esetén, ha a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete
ca) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 1 320 000 Ft,
cb) a 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 650 000 Ft,
cc) a 90 m2-t meghaladja, 2 200 000 Ft,
d) négy vagy annál több gyermek esetén, ha a  családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos 
alapterülete
da) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 760 000 Ft,
db) a 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 2 200 000 Ft,
dc) a 100 m2-t meghaladja, 2 750 000 Ft.
(3) A családok otthonteremtési kedvezménye 8. § (1) bekezdés szerinti később született gyermek után igényelhető 
összege – kivéve ha korábban az (1) bekezdés c) pontja szerinti összeg igénybevételére került sor – gyermekenként, 
bővítés esetén a 4/B. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével, 400 000 Ft.”

7. §  Az R3. a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A családok otthonteremtési kedvezménye 4.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti összege számításánál 
a  gyermekek számának meghatározásához a  2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti meglévő − ideértve a  terhesség 
24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is − és a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti vállalt gyermekeket 
együttesen kell figyelembe venni. Nem vehető figyelembe – kivéve, ha a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összeget 
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igénylik − azon gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem 
térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.
(2) A 4.  § (2)  bekezdése esetén a  lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál az  igénylő által 
eltartott és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb 
lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy 
ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek. Az  e  bekezdés szerint figyelembe veendő hasznos alapterületet 
a 4. § (2) bekezdése szerint megállapított családok otthonteremtési kedvezménye összegének számításánál nem kell 
figyelembe venni.
(3) A 4.  § (2)  bekezdése esetén nem jogosult a  családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére 
a  támogatott személy, ha az  (1)  bekezdés szerint számított gyermekei száma alapján a  támogatással érintett 
ingatlan alapterülete nem éri el az  (1)  bekezdés szerinti gyermekek együttes száma alapján figyelembe veendő 
hasznos alapterület legkisebb mértékét.
(4) Használt lakás vásárlása esetén, ha 5 éven belül lakást vagy lakásban lévő tulajdoni hányadot értékesítettek, 
a  családok otthonteremtési kedvezményének a  4.  § (2)  bekezdése szerinti összege nem haladhatja meg a  3.  § 
(1) bekezdés c) pontja figyelembevételével számított vételár-különbözet mértékét.
4/B. § (1) Bővítés esetén
a) az igénylő 2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti meglévő − ideértve a  terhesség 24. hetét betöltött magzatot és 
ikermagzatot is − és a 2. § (3) bekezdés b) pontja és az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok 
szerinti vállalt gyerekei száma alapján számított – a 4. § (1) bekezdése szerint irányadó − alsó értéket el kell érnie 
a lakásbővítést követően kialakított lakás hasznos alapterületének, és
b) a családok otthonteremtési kedvezménye nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti 
számlával igazolt bekerülési költség 50%-át.
(2) Bővítés esetén a  családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete alatt a  lakás 
bővítési munkálatok megvalósításával elért hasznos alapterületét kell érteni.
(3) Bővítés esetén, ha a támogatott személy a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alapján vállaltakat meghaladó 
mértékben teljesíti a  hitelintézet részére a  számlabemutatási kötelezettségét, legfeljebb a  hitelintézet által 
elfogadott költségvetés összegének erejéig bemutatott számlák figyelembevételével, legfeljebb az  (1)  bekezdés 
b) pontja alapján számított összegű kedvezményre jogosult. A családok otthonteremtési kedvezménye e bekezdés 
szerint számított különbözete kizárólag fel nem mondott hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható 
fel.
(4) A (3)  bekezdésben meghatározott esetekben a  hitelintézet a  családok otthonteremtési kedvezménye 
igénybevételéről szóló szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban módosítja, amelyről a támogatott személyt és 
a kormányhivatalt írásban értesíti. A kormányhivatal határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja 
alapján vállalt számlabemutatási kötelezettségnek megfelelő családok otthonteremtési kedvezménye összege 
visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a  töröltetése iránt, továbbá 
a (3) bekezdés szerinti családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, államot megillető jelzálogjog, 
valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő 
bejegyeztetése iránt.”

8. §  Az R3. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a fiatal házaspár a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti gyermekvállalását nem teljesíti, de az emberi 
reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az  ivarsejtekkel és embriókkal való 
rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
[a  továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet [a továbbiakban: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 
4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár
a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. 
(XII.  17.) NM rendelet [a  továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)–cf )  alpontja 
szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a  továbbiakban: reprodukciós eljárás) a  kötelező 
egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal részt vett, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy 
a  reprodukciós eljárás közben a  30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1.  § (2)  bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok 
merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj 
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spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf ) alpontja szerinti egyik 
reprodukciós eljárásra sem alkalmas
− ha a  (4)  bekezdésben foglaltak is megvalósultak − kizárólag a  megelőlegezett családok otthonteremtési 
kedvezménye összegét kell a  hitelintézeten keresztül visszafizetni. Ha a  támogatott személy visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet − az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − tájékoztatja 
erről a kormányhivatalt.”

9. §  Az R3. a 7/A. §-t követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok
7/B.  § (1) A  4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti összeg igénylése esetén a  gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 
három gyermek születését vállalhatja. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év.
(2) Ha a támogatott személy
a) 2016. január 1-jét megelőzően e  rendelet vagy az  egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok 
szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe,
b) a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket 
nevel vagy a fiatal
ba) gyermektelen házaspár három gyermek születését vállalja,
bb) egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy
bc) két meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és
c) új lakást épít vagy új lakást vásárol
az a) pont szerint már igénybe vett és a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összeg különbözetét igényelheti.
(3) A hitelintézet a (2) bekezdés a) pontja szerinti korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási 
szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi.
(4) A  támogatott személy a  (2)  bekezdés szerinti korábbi igénybevétel esetén a  gyermek neve, adóazonosító jele, 
születési adatai megjelölésével teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával 
nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, helyrajzi 
számmal megjelölve mely lakás vonatkozásában vette igénybe a (2) bekezdés a) pontja szerinti vissza nem térítendő 
állami támogatást.
(5) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új
a) lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
b) egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
(6) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összeg igénylése esetén
a) a 3. § (1) bekezdés a), b) pontja és d) pont da) alpontja nem alkalmazandó,
b) a 3. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontja szerinti lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget a 4. § (1) bekezdés 
c) pontja szerinti összeg igénybevételével épített vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni.
(7) A  4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti összeg akkor igényelhető, ha az  igénylő és házastársa vonatkozásában 
a  családok otthonteremtési kedvezménye igénylésének időpontjában a  központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011.  évi CXXII.  törvény 11.  § (1)  bekezdése szerinti tartozás a  központi hitelinformációs rendszerben 
(a  továbbiakban: KHR) nincs nyilvántartva vagy az  igénylő a  KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve 
teljesítette.
(8) A  4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti összeg akkor igényelhető, ha az  igénylő a  családok otthonteremtési 
kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga 
− házastársak esetén legalább az egyik fél − legalább 2 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában 
a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel − ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 
15  nap megszakítás van. A  2 éves biztosítotti időszak számítása során a  benyújtás  napját megelőző 180  napos 
időtartamnak a  Tbj. 5.  § (1)  bekezdés a), b) és e)–i)  pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, 
melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet 
szerinti elismerhetőségének részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot.
(9) A (8) bekezdés alkalmazásában biztosítottnak minősül az  igénylő, ha a családok otthonteremtési kedvezménye 
iránti kérelem
a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen legalább 2 évig
ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
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bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt 
az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.
(10) Ha a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti összeg igénybevételével kapcsolatban a  támogatott személynek 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a  családok otthonteremtési kedvezménye visszafizetendő összegét 
az igénybevétel napjától esedékes, Ptk. szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.”

10. §  Az R3. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az építés vagy a bővítés lakáscélú kölcsön igénybevétele nélkül történik, a 9. § (2) bekezdésében 
meghatározott határidőn belüli, később született gyermekre tekintettel történő igénylése esetén − a kedvezmény 
első igénybevételének időpontja szerinti feltétek szerint és összegeket figyelembe véve − a  családok 
otthonteremtési kedvezménye a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható.”

11. §  Az R3. a 8. §-t követően a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Adó-visszatérítési támogatás
8/A. § (1) A
a) legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakás vagy a  legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű 
összkomfortos egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az  építési bekerülési költség 
megfizetéséhez, illetve
b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa
adó-visszatérítési támogatást igényelhet.
(2) Az adó-visszatérítési támogatás az  (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 
legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.
(3) Nem igényelhető az  adó-visszatérítési támogatás az  általános forgalmi adóról szóló 2007.  évi CXXVII.  törvény 
10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre.
(4) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás 
vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és 
a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.
(5) Adó-visszatérítési támogatás esetén az igénylő építő vagy építtető a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy nem kötött vagy az  építési munkák befejezéséig nem köt olyan 
kivitelezési szerződést, amely alapján a  vállalkozó az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás 
vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.
(6) Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén a  2.  § (2), (8) és (9)  bekezdésben, 3.  § (1)  bekezdés a)–d), f ), 
h)  pontjában, i)  pont ia)–ic) és if )  alpontjában, j)  pont ja) és jc)  alpontjában, k)–n)  pontjában, (1e), (2), (3), (3b), 
(4) és (6)  bekezdésében, 5.  §-ában, − az  adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó része esetén a  12.  § 
(3)  bekezdésben és a  13.  § (1)  bekezdésében foglaltak kivételével – a 9–19.  §-ban foglaltakat is megfelelően 
alkalmazni kell.
(7) Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását 
követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.
(8) Az  igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az  adó-visszatérítési támogatás és a  családok 
otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmét és a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 9. § (5) bekezdése 
alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, legfeljebb 30 ezer forint bírálati díjat 
köteles megfizetni.”

12. §  Az R3. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelem benyújtásának  napja az  a  nap, amikor az  igénylő a  kérelmet és az  e  rendelet szerinti igénylési 
feltételeket igazoló dokumentumokat benyújtja a  hitelintézet részére. A  hitelintézet a  családok otthonteremtési 
kedvezménye igénylése iránti kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az  igénylőnek, 
melyben tájékoztatja a  kérelem elbírálásának a  hitelintézet belső szabályzata szerinti várható időtartamáról. 
A  kérelem benyújtásának minősül az  is, ha a  kérelmet és a  becsatolt dokumentumokat a  hitelintézet függő 
közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.”
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13. § (1) Az R3. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családok otthonteremtési kedvezményére való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„d) a felsőoktatási intézmény  nappali tagozatán tanulást a  felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással 
vagy az  érettségi vizsga teljesítési éve szeptember 30.  napjáig az  érettségi bizonyítványról az  azt kiállító oktatási 
intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvos 
szakértői szerv igazolásával,”

 (2) Az R3. 11. § (1) bekezdése a következő u)–w) ponttal egészül ki:
(A családok otthonteremtési kedvezményére való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„u) a tulajdonjog fennállását 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal, a tulajdonjog megszerzésére 
irányuló szándékot adásvételi szerződéssel és 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal,
v) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
va) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatával és az  annak 
mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval,
vb) az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
vc) az  igénylőnek a  bejelentés megtörténtét követő 15  nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az  építési 
tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott va)  alpont szerinti dokumentumok megegyeznek 
az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal,
w) a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal.”

14. §  Az R. 3. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés w)  pontjában meghatározott igazoláshoz csatolni kell az  igénylő és házastársa írásbeli 
hozzájárulását ahhoz, hogy a  hatósági bizonyítványban foglalt személyes adataikat a  hitelintézet a  családok 
otthonteremtési kedvezményére való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.”

15. §  Az R3. 8. Pénzügyi lebonyolítás alcíme a következő 18/A. és 18/B. §-sal egészül ki:
„18/A.  § A  17.  § (4)  bekezdés szerinti szerződéssel rendelkező hitelintézet köteles a  családok otthonteremtési 
kedvezményére vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az  alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő 
családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”
18/B.  § A  17.  § (4)  bekezdés szerinti szerződéssel rendelkező hitelintézet köteles a  családok otthonteremtési 
kedvezményéhez kapcsolódó kedvezményes hitelre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az  alábbi szöveget 
feltüntetni: „A hirdetésben szereplő hitel a  Magyarország Kormánya által nyújtott családok otthonteremtési 
kedvezménye támogatáshoz kapcsolódik.””

16. §  Az R3. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr4.) 18.  § (5)  bekezdésével 
megállapított 2. § (9) bekezdését, valamint 30. §-ával megállapított 17. § (7) bekezdését a 2015. július 1-jét követően 
megkötött családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződések esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a 2015. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-án vagy azt megelőzően benyújtott 
lakásépítési támogatás iránti kérelmek vagy megkötött lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződések esetén 
a  Módr4. 19.  § (4)  bekezdésével megállapított 3.  § (3b)  bekezdése, 21.  §-ával megállapított 5.  § (1)  bekezdése, 
23.  §-ával megállapított 7/A.  §-a, 25.  § (1)  bekezdésével megállapított 11.  § (1)  bekezdés p)  pontja, 28.  § 
(2) bekezdésével megállapított 14. § (3b) bekezdése és 32. § (1) bekezdés i) pontjával megállapított 3. § (1) bekezdés 
c) pont cd) pontja figyelembevételével kell alkalmazni.”

17. §  Az R3.
a) 1. § (2) bekezdésében az „az OTÉK-ban” szövegrész helyébe az „az OTÉK-ban, az Étv.-ben” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „bérleti jogviszonya” szövegrész helyébe a  „bérleti jogviszonya 

az (1a) bekezdés szerinti kivétellel” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdés d)  pont da)  alpontjában az „1997.  évi LXXX.  törvény” szövegrész helyébe az „1997.  évi 

LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában a „15 napnál” szövegrész helyébe a „30 napnál” szöveg,
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e) 3.  § (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában az  „a vételár 70%-a” szövegrész helyébe az  „az adásvételi 
szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a  hitelintézet által megállapított telekárral 
csökkentett vételár 70%-a” szöveg,

f ) 6. § (3) bekezdésében az „a kincstári”szövegrész helyébe az „az országos” szöveg,
g) 6.  § (5)  bekezdésében a  „nem igényelt családtámogatási ellátást” szövegrész helyébe a  „nem igényelt 

családtámogatási ellátást vagy azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 
szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B.  § (4)  bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen 
igényelte” szöveg,

h) 7/A. § (3) bekezdésében a „visszafizetni” szövegrész helyébe a „megfizetni” szöveg,
i) 13.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „nem készülnek el” szövegrész helyébe a „nem készülnek el és az  építési 

munkák befejezését építés vagy építési engedélyhez kötött bővítés esetén használatbavételi engedéllyel 
vagy a  használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal a  hitelintézet részére nem 
igazolja” szöveg,

j) 14. § (2) bekezdésében az „a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekének” szövegrész helyébe az „a 2. § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti, kiskorú gyermekének” szöveg

lép.

18. §  Hatályát veszti az R3.
a) 1. § (1) bekezdés 1. pontja,
b) 1. § (1) bekezdés 13. pontjában az „az OTÉK rendelkezéseinek megfelelő,” szövegrész,
c) 2. § (1b) bekezdése,
d) 3. § (1) bekezdés e) és f ) pontja, valamint a h) pont hc) alpontja,
e) 11. § (1) bekezdés l) pontjában az „a gyámságot a gyámhatóság kirendelő határozatával,” szövegrész,
f ) a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított 24. §-a.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) Az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § 
(1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. gyermek:
a) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
b) aki az igénylő eltartottja és
ba) a 20. életévét még nem töltötte be,
bb) a  20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény  nappali tagozatán tanul és a  25. életévét még nem 
töltötte be, vagy
bc) a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, 
vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

 (2) Az R4. 1. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. komfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: OTÉK) 8. § (2) bekezdése szerinti teljes vagy részleges közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) egyedi fűtési móddal
rendelkezik;”

 (3) Az R4. 1. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. hasznos alapterület: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének 
összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül tálalhatók:
a) előszoba, közlekedő,
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b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f ) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;”

 (4) Az R4. 1. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. összkomfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) központi fűtési móddal
rendelkezik;”

 (5) Az R4. 1. § (1) bekezdése a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„25. építési engedély: új lakás építése esetén az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti építési engedély vagy az építési hatóság által kiállított dokumentum 
arról, hogy az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént, valamint építési 
engedélyköteles bővítés esetén az építési engedély;
26. használatbavétel tudomásulvétele: a  használatbavétel tudomásulvétele vagy a  felépítés megtörténtének 
hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítása.”

20. §  Az R4. 2. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Nem támogatott személy hiteladós az  otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban 
az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban)
„c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az  állampolgárságára vagy hontalanságára 
vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, 
adóazonosító jelét, valamint a  kamattámogatásra vonatkozó információkat a  kamattámogatás szabályszerű 
igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár központja 
(a továbbiakban: Kincstár) részére.”

21. § (1) Az R4. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének feltétele, hogy)
„g) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy
ga) − lakás vásárlása esetén − a telekárat is tartalmazó vételár,
gb) − lakáscsere esetén – a vételár-különbözet
legfeljebb 10%-át készpénzben, a  fennmaradó fizetési kötelezettséget az  eladó által megjelölt − a  pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, 
kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti,”

 (2) Az R4. 4. §-a a következő (1e) és (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Az (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az  igénylő a  fővárosi és 
megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.
(1f ) Az (1)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja alkalmazásában biztosítottnak minősül az  igénylő, ha az  otthonteremtési 
kamattámogatás iránti kérelem
a) benyújtásának időpontjában a  társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXXI. törvény ( a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerinti biztosított és
b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
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ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
bb) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt 
az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.”

22. §  Az R4. a 6. §-t követően a következő 4. alcímmel egészül ki:
„4. Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
7.  § (1) A  legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy a  legalább 90 m2 hasznos alapterületű egylakásos új 
lakóépület építéséhez vagy vásárlásához otthonteremtési kamattámogatást igényelhet a 10. § (3) bekezdés szerinti 
gyermekeire tekintettel a  házaspár, ha a  lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 4.  § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti összegű családok otthonteremtési kedvezményét is igénybe veszi.
(2) Az e  § szerinti otthonteremtési kamattámogatás mértéke a  10.  § (1)  bekezdése szerint meghatározott ügyleti 
kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.
(3) Az e § szerinti kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének első huszonöt évében nyújt 
otthonteremtési kamattámogatást.
(4) Az e § szerinti kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt öt évente változhat.
(5) Az  e  § szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg a  tízmillió 
forintot.
(6) Az e § szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén
a) a 3. § (3) bekezdése,
b) a 6. § (2) bekezdése és
c) a 10. § (2) és (8) bekezdése
nem alkalmazandó.
8. § (1) A gyermek vállalása esetén az otthonteremtési kamattámogatás abban az esetben igényelhető, ha a kérelem 
benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
(2) A házaspár legfeljebb 3 gyermek megszületését vállalhatja, a gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 10 év.
(3) A  vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a  használatbavételi engedély 
kiadásának vagy a  használatbavétel tudomásulvételének  napjától, lakás vásárlása esetén az  adásvételi szerződés 
megkötésének időpontjától kell számítani. A  használatbavételi engedélyt, a  használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítványt vagy az  e  bekezdés szerinti nyilatkozatot a  házaspár annak kiadását követő 
30  napon belül, de legkésőbb a  használatbavétel tudomásulvételét követő 45  napon belül köteles a  hitelintézet 
részére bemutatni. Amennyiben a  házaspár az  e  bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási 
kötelezettségének a  hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, az  otthonteremtési kamattámogatás 
összegét az  igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül 
a  Kincstár részére vissza kell fizetnie. A  gyermekvállalásra vonatkozó határidő a  terhesség időszakára egyszer 
meghosszabbodik, ha a házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek 
igazolja.
(4) Az  otthonteremtési kamattámogatás igénybevételére irányuló szerződésnek tartalmaznia kell a  házaspár 
hozzájárulását ahhoz, hogy a  gyermekvállalás teljesítését a  Kincstár – az  országos családtámogatási adatbázisban 
már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa.
(5) A  gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a  támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági 
vagy hatósági határozat következtében utóbb a  háztartásába került vér szerinti gyermekét. A  gyermekvállalás 
teljesítését a Kincstár a (4) bekezdés szerinti hozzájárulás alapján megállapítja és erről a hitelintézetet értesíti.
(6) Ha a házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, vagy azt a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti 
családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor − a kiállítást követő 60 napon belül − a gyermekvállalás teljesítését 
igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványt köteles a hitelintézet részére bemutatni.
(7) A  Kincstár a  (2)  bekezdésben meghatározott, a  gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve 
annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a házaspárt.
(8) A  hitelintézet a  (6)  bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, a  9.  § (2) és (4)  bekezdése szerinti igazolás 
benyújtásáról a 15. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.
9. § (1) Ha a házaspár − a (7)–(10) bekezdések kivételével −
a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti,
b) a (4) bekezdés szerinti kérelmét az (5) bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be,
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úgy az  igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás összegét az  igénybevétel  napjától számított, a  Ptk. szerinti 
késedelmi kamattal növelten − az  a)  pont esetén a  gyermekvállalási, a  b)  pont esetén az  (5)  bekezdés szerinti 
határidő leteltét követő 60 napon belül − vissza kell fizetni.
(2) Ha a  házaspár a  gyermekvállalást a  házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy 
csak részben teljesíti, köteles a  házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a  bírósági ítélet jogerőre 
emelkedését követő 60  napon belül a  jogerős ítélet bemutatásával a  hitelintézetnek igazolni és az  igénybe vett 
otthonteremtési kamattámogatás összegét, valamint a  bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő  napjától 
a  bejelentés  napjáig számított, a  Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a  hitelintézeten keresztül 
a Kincstár részére visszafizetni.
(3) A  házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhességből − a  (4)  bekezdés 
c) pontjában foglaltak figyelembevételével − született gyermekkel a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha 
a házaspár a terhességet és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése 
igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési 
kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a  házasság felbontásának vagy 
érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhesség végéig meghosszabbodik.
(4) Ha az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételéről szóló szerződésben vállalt gyermek azért nem születik 
meg, mert
a) a házastársak egyike elhunyt,
b) a  gyermek megszületését a  házastársak egyikének vagy mindkettőjüknek az  otthonteremtési kamattámogatás 
igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása 
következtében nem vállalták,
c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy
d) a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága 
fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett 
betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság,
az állam a  támogatott személynek a  hitelintézethez benyújtott − az  a)–d)  pontban foglaltak igazolását is 
tartalmazó − kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti kérelmet a  (4)  bekezdés a)–c)  pontjában foglalt események bekövetkezésétől, 
a  (4) bekezdés d) pontja esetén a 14. § (1) bekezdés s) pontja szerinti igazolás kiállításától számított 90. napig, de 
legfeljebb az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételéről szóló szerződésben vállalt határidő utolsó napjáig 
lehet benyújtani.
(6) Amennyiben a  támogatott személy az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének 
a hitelintézeti felhívás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében 
a kormányhivatalhoz fordul.
(7) Ha a  házaspár a  gyermekvállalását nem teljesíti, de az  emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások 
végzésére vonatkozó, valamint az  ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a  továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) 
NM  rendelet] szerinti, az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet [a  továbbiakban: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 4. számú melléklet 13. főcsoportjában 
megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a házaspár
a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. 
(XII.  17.) NM rendelet [a  továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)–cf )  alpontja 
szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a  továbbiakban: reprodukciós eljárás) a  kötelező 
egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal részt vett, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy 
a  reprodukciós eljárás közben a  30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1.  § (2)  bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok 
merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj 
spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf ) alpontja szerinti egyik 
reprodukciós eljárásra sem alkalmas
− ha a  (4)  bekezdésben foglaltak is megvalósultak − kizárólag az  igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás 
összegét kell a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a hitelintézet − az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − tájékoztatja erről a kormányhivatalt.
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(8) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti igazolás kiállítása során az  egészségügyi szolgáltató az  igazoláson feltünteti 
a  kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az  igazoláson a  kizáró ok tényén és időpontján kívül 
egészségügyi adat nem tüntethető fel.
(9) Az  igazolást a  reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított igazolás keltétől számított 60  napon belül, 
de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a házaspár az  igazolást annak 
keltétől számított 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül 
köteles visszafizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.
(10) A  hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy az  otthonteremtési 
kamattámogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a  kizáró ok 
megállapításának első időpontját.”

23. §  Az R4. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén a kamattámogatás mértékének 
számításánál a 2. § (1) bekezdése szerinti személynek a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a  felépített 
vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke vehető figyelembe.”

24. §  Az R4. 14. § (1) bekezdése a következő r)–v) ponttal egészül ki:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„r) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ra) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti egyszerű bejelentés másolatával és az  annak 
mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációval,
rb) az építésügyi hatóság által kiállított, a bejelentés megtörténtét igazoló dokumentummal, és
rc) az  igénylőnek a  bejelentés megtörténtét követő 15  nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az  építési 
tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott ra)  alpont szerinti dokumentumok megegyeznek 
az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal,
s) a  terhesség betöltött 24. hetét a  várandósság tényéről kiállított, 8  napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász 
szakorvos által kiállított igazolással,
t) a  gyermek 9.  § (4)  bekezdés d)  pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös és összetett betegségét 
a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással,
u) a  házasságot anyakönyvi kivonattal és a  gyermek születését anyakönyvi kivonattal, lakcímet és személyi 
azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal és adóigazolvánnyal, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését 
a jogerős bírósági ítélet bemutatásával, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,
v) a  gyermek halva születését a  halottvizsgálatról és a  halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) 
Korm. rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatvánnyal.”

25. §  Az R4.
a) 1. § (1) bekezdés 17. pontjában az „országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)” szövegrész helyébe az „OTÉK” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „a Ptk.-ban, az Étv.-ben” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal és a Kincstár” 

szöveg,
d) 4. § (1) bekezdés f ) pontjában a „15 napnál” szövegrészek helyébe a „30 napnál” szöveg,
e) 13. § (2) bekezdésében az „a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe 

az „a Kincstár” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (5) és (7) bekezdése 2016. június 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében,
a 7.  § és a  2.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 8. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 9.  § és a  13.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában,
a 10.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13.4. pontjában,
a 11.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
a 12.  § és a  3.  melléklet tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi 
CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el:

1. Az egyszerű bejelentés benyújtása

1. § (1) A  legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentést 
(a  továbbiakban: bejelentés) az  építtető azon – az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 
és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános 
építésügyi hatóságként kijelölt – jegyzőhöz, főjegyzőhöz (a  továbbiakban együtt: jegyző) nyújtja be, amelynek 
az építésügyi hatásköre tekintetében irányadó illetékességi területén az építési tevékenységet végezni tervezik.

 (2) A bejelentés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott 
adatok mellett tartalmazza
a) az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
b) az építészeti-műszaki tervező (beleértve a  szakági tervezőt is) nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki 

bejegyzésének számát,
c) számított építményértéket az  építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 

kormányrendelet szerint meghatározva,
d) az építtető aláírását.

 (3) A bejelentés mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentáció tartalmát az 1. melléklet határozza meg.
 (4) Az  építtető az  építési tevékenységet az  Étv. szerinti – az  e  §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását 

követő naptól számított – tizenöt napos határidő elteltét követően kezdheti meg az  építési naplóval kapcsolatos 
szabályokra figyelemmel.

 (5) Az  egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentésére e  § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell azzal, hogy az  egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérést tizenöt nappal az  eltérés megvalósítását 
megelőzően kell bejelenteni.

2. § (1) A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatalbóli eljárás 
megindítására okot adó körülménynek.

 (2) A hiányos bejelentés esetén a jegyző nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt
a) arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentésnek,
b) az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint
c) a bejelentés vagy a melléklete hiányairól.

 (3) Amennyiben az  ingatlanon, amelyen az  építési tevékenységet végezni tervezik, az  építtetőn kívül más személy 
tulajdonjoggal rendelkezik, a  jegyző a  bejelentésről – annak benyújtásától számított nyolc napon belül  – 
tájékoztatja a jogosultat.
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3. §  A bejelentést papír alapon vagy elektronikus úton az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet kérelem benyújtására 
vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával, az  Országos Építésügyi Nyilvántartás használatával kell 
benyújtani.

2. Az építési tevékenység szakmai és hatósági ellenőrzése

4. § (1) A  jegyző a  bejelentésről tájékoztatja az  építésfelügyeleti hatóságot az  Étv.-ben meghatározott építésfelügyeleti 
tevékenység ellátása érdekében.

 (2) Amennyiben a  bejelentés alapján végzett építési tevékenység eredményeként megvalósult építményt az  Étv. 
alapján le kell bontani, az  építésfelügyeleti hatóság a  bontás elrendelése során az  építésrendészeti eljárás 
szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el.

3. Egyszerű bejelentés alapján épített épületre vonatkozó hatósági bizonyítvány

5. § (1) A  bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt kérelemre az  ingatlan 
fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, Budapesten a  kerületi önkormányzat jegyzője, a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző állítja ki.

 (2) A  hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell az  elektronikus építési napló összesítő lapját, 
az energetikai tanúsítványt, valamint – ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni – az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását.

 (3) A hatósági bizonyítványt a kiállítója a kiállítással egyidejűleg feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. §, a 7–12. § és az 1–3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
245/2006. Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az alapbírság mértéke)
„h) az  Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy a  bejelentéstől eltérően, vagy az  anyagi jogi jogszabályt sértő 
módon végzett építési tevékenység esetén: 100 000 forint.”

 (2) A 245/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A bírság meghatározásakor a  (3)  bekezdés szerinti számított építményértéknek az  alábbi százalékos értékét kell 
figyelembe venni:]
„h) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy a bejelentéstől eltérően végzett építési tevékenység esetén 30%.”

9. §  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre 
vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység 
esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.”

10. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24.  § (1)  bekezdésében 
az „engedélyhez” szövegrész helyébe az „engedélyhez, egyszerű bejelentéshez” szöveg lép.
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11. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 17.  § (1)  bekezdésében a  „felsoroltak” szövegrész helyébe a  „felsoroltak és az  Étv. alapján egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység” szöveg,
b) 56.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „hiányára az  építésfelügyeleti hatóság” szövegrész helyébe 

a  „hiányára – az  egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése megtörténtének igazolása kivételével  – 
az építésfelügyeleti hatóság” szöveg,

c) 62.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „dokumentáció alapján” szövegrész helyébe a „dokumentáció, egyszerű 
bejelentéshez kötött épület esetén az egyszerű bejelentési dokumentáció alapján” szöveg,

d) 67.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „tevékenységgel” szövegrész helyébe a „tevékenységgel vagy egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az egyszerű bejelentési dokumentációtól eltérően” szöveg,

e) 67.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „engedély nélkül” szövegrész helyébe az  „engedély vagy egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén bejelentés nélkül” szöveg

lép.

12. §  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Nem lép hatályba az  épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a.

 (2) A  épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.16. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„2.16. A  használatbavételi engedély kiadásához vagy a  használatbavétel tudomásulvételéhez, továbbá az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenység esetén a  megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez készülő tanúsítvány esetén 
az  épületre, épületszerkezetekre, gépészeti rendszerekre és azok elemeire az  építési tevékenységre vonatkozóan 
meghatározott módon a Rend. 6. §-a szerinti követelmények és az azoknak való megfelelés igazolása.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyszerű bejelentési dokumentáció tartalma

 1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,
b) az építéssel érintett telek és a  közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő építményei 

földhivatali adatszolgáltatás alapján,
c) az építéssel érintett telek és a  közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, 

növényzete,
d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
e) a tervezett építmények,
f ) a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,
g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,
h) a tervezett közterület-csatlakozás,
i) az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,
j) vízszintes és magassági méretezés,
k) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.



27706 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 206. szám 

 2. Utcakép M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) utcafronttal párhuzamosan felvett utcahosszmetszet lejtésekkel,
b) az építéssel érintett telek és a  közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő épületei, 

építményei homlokzattal földhivatali adatszolgáltatás, helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
c) az építéssel érintett telek és a  közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, 

növényzete, tereptárgyai helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
d) a tervezett épület utcafronti tervezett nézete a tervezett színekkel és anyagokkal, kerítéssel,
e) vízszintes és magassági méretezés,
f ) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

 3. Nézetrajzok M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) a tervezett épület szomszédok felé forduló homlokzatai egész telken átmenő terepmetszettel,
b) a tervezett növényzet, térburkolatok,
c) a tervezett tereprendezés,
d) vízszintes és magassági méretezés,
e) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

 4. Műszaki leírás, amely tartalmazza a következőket:
a) tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,
b) az építési telek terheléseinek összefoglalása,
c) beépítési %, épületmagasság, összes hasznos alapterület,
d) anyagok, színek ismertetése,
e) leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,
f ) helyiséglista és terület-kimutatás,
g) közműellátás ismertetése,
h) gépészeti rendszerek összefoglaló leírása,
i) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

2. melléklet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete a következő 46a. ponttal egészül ki:
„46a. Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos alapterülete.”

3. melléklet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 304. ponttal egészül ki:
„304. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés”
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A Kormány 457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI.  törvény 28.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az az akkreditált munkáltató, amely a tárgyévre vonatkozó éves támogatási szerződéssel rendelkezik, a tárgyév 
decemberében – pályázati eljárás lefolytatása, valamint a  keretszerződés és az  éves támogatási szerződés 
módosítása nélkül – a  rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig egyszeri támogatásban (a  továbbiakban: 
egyszeri támogatás) részesíthető, kivéve, ha az akkreditált munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.”

2. §  E rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításokról

A Kormány
 1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19.  § 

(2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet címrendjének a 30. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. címmel és a 2. pontban 
meghatározott alcímekkel történő, illetve a  31. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. címmel és 
a 3. pontban meghatározott alcímekkel történő kiegészítését,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok feladatainak 

támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
a) 1. A  helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A  települési 

önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím terhére 
3665,7 millió forint,

b) 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 7354,3 millió forint,
c) 4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja cím terhére 1400,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása I. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint:

millió forintban

Alcím 

szám
Alcím név Támogatási cél Támogatás

1. Abaújszántó város feladatainak támogatása polgármesteri hivatal fejlesztés 29,0

2. Abaújvár község feladatainak támogatása hídépítés 23,0

3. Alcsútdoboz község feladatainak támogatása működési célú támogatás 10,0

4. Ambrózfalva község feladatainak támogatása
önkormányzati intézmény 

fejlesztése
20,0

5. Apátfalva község feladatainak támogatása sportcsarnok építés 200,0

6. Balatonfőkajár község feladatainak támogatása
sportot kiszolgáló infrastruktúra 

beruházás
20,0

7. Balatonfüred város feladatainak támogatása járdafelújítás, kollégiumfejlesztés 72,0

8. Balatonlelle város feladatainak támogatása sportcsarnok felújítás 50,0

9. Balatonszepezd község feladatainak támogatása csatornázás 300,0

10. Balmazújváros város feladatainak támogatása uszodafejlesztés 400,0

11. Baracska község feladatainak támogatása útburkolatcsere, csapadékelvezetés 10,0

12. Barnag község feladatainak támogatása
sportpálya beruházás (füves 

kispálya, vizesblokk)
20,0

13. Bátonyterenye város feladatainak támogatása
uszoda beruházáshoz kapcsolódó 

hitelkiváltás
500,0

14. Bázakerettye község feladatainak támogatása záportározó javítás, helyreállítás 20,0

15. Bicske város feladatainak támogatása
sportfejlesztés, épületrekonstrukció, 

közterület felújítás
300,0
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16. Boconád község feladatainak támogatása
közbiztonság fejlesztés, térfigyelő 

kamera
4,0

17. Budakalász város feladatainak támogatása Települési fejlesztések 500,0

18. Budapest III. kerület feladatainak támogatása

Heltai Jenő téri piac fejlesztés, 
Váradi utca meghosszabbítása, 

sportcélú beruházás megvalósítás, 
Árpád Gimnázium nyílászárócsere

1 595,0

19. Cegléd város feladatainak támogatása
útépítés, fürdőfelújítás, hulladék 

közszolgáltatás ellátása feltételeinek 
biztosítása

500,0

20. Csabdi község feladatainak támogatása út- és járdafelújítás 15,0

21. Csaholc község feladatainak támogatása út- és járdaépítés 10,0

22. Csákvár város feladatainak támogatása út- és járdafelújítás 50,0

23. Csanádalberti község feladatainak támogatása
közösségi ház építése, 

községháza fűtéskorszerűsítés, 
településrendezési terv készítés

128,5

24. Császártöltés község feladatainak támogatása könyvtár és óvoda felújítás 30,0

25. Csávoly község feladatainak támogatása
önkormányzati intézmény fejlesztés 

(hivatal átköltöztetése)
15,0

26. Csepreg város feladatainak támogatása
út- és járdafelújítás, polgármesteri 

hivatal felújítása
50,0

27. Csopak község feladatainak támogatása belterületi út- és járdafelújítás 15,0

28. Csurgó város feladatainak támogatása polgármesteri hivatal felújítása 80,0

29. Dég község feladatainak támogatása tűzvízvezeték kiépítés 10,0

30. Drávagárdony község feladatainak támogatása
község temetőjéhez vezető földút 

murvakövessé tétele
25,0

31. Ecséd község feladatainak támogatása
iskola tetőfelújítás, orvosi rendelő 

felújítás
40,0

32. Erdőtelek község feladatainak támogatása
közbiztonság fejlesztés, térfigyelő 

kamera
5,0

33. Fegyvernek város feladatainak támogatása
útfelújítás, konyhai eszközbeszerzés, 

orvosi ügyelethez autóvásárlás
30,0

34. Felcsút község feladatainak támogatása út- és járdaépítés 40,0

35. Felsőörs község feladatainak támogatása óvoda felújítás 28,0

36. Földeák község feladatainak támogatása belterületi útfelújítás 80,0

37. Füzér község feladatainak támogatása vár rekonstrukció 29,0

38. Gárdony város feladatainak támogatása út- és járdaépítés 100,0

39. Gasztony község feladatainak támogatása települési rendezési terv készítés 5,0

40. Gyúró község feladatainak támogatása viharkár helyreállítás 15,0

41. Harkány város feladatainak támogatása turisztikai célú beruházás 300,0

42. Hárskút község feladatainak támogatása
orvosi rendelő felújítás, 

polgármesteri hivatal felújítás, 
járdafelújítás, óvoda felújítás

150,0

43. Heréd község feladatainak támogatása tornaterem felújítása (tetőszerkezet) 20,0

44. Herend város feladatainak támogatása
hitelkiváltás (8-as út fejlesztéséhez 

kapcsolódó önkormányzati 
útfelújításhoz)

80,0

45. Heves város feladatainak támogatása óvoda tetőfelújítás, belső felújítás 40,0
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46. Hevesvezekény község feladatainak támogatása
közbiztonság fejlesztés, térfigyelő 

kamera
5,0

47.
Hódmezővásárhely megyei jogú város 
feladatainak támogatása

önkormányzati fejlesztések,
önkormányzati fejlesztések önereje

1 200,0

48. Jánossomorja város feladatainak támogatása
belterületbe vonás költségének 

biztosítása
41,0

49. Jászivány község feladatainak támogatása
temetkezési emlékhely kialakítás, 

orvosi rendelő fejlesztés
5,0

50. Kajászó község feladatainak támogatása
óvodafejlesztés, vízelvezetés, 

útburkolatcsere
30,0

51. Káloz község feladatainak támogatása
szennyvízcsatorna hálózat 

fejlesztése
32,0

52. Kápolnásnyék község feladatainak támogatása településközpont rehabilitációja 200,0

53. Karcag város feladatainak támogatása

szociális otthon fűtéskorszerűsítése, 
civil központ épületének felújítása, 

válogatómű előkészítése 
a hulladékgazdálkodás 

hatékonyságának növelése 
érdekében

60,0

54. Kemestaródfa község feladatainak támogatása települési rendezési terv készítés 5,0

55. Kesznyéten község feladatainak támogatása
tüzelőanyag vásárlás, szociális célú 

juttatások
3,0

56. Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása
belterületi út-, járda- és sportpálya 

felújítás
65,0

57. Kisbér város feladatainak támogatása
Deák Ferenc utca felújítás, burkolat 

megerősítése
150,0

58. Kisköre város feladatainak támogatása
polgármesteri hivatal 

akadálymentesítés, energetikai 
korszerűsítés

15,0

59. Kiskunmajsa város feladatainak támogatása
belterületi útfejlesztés és parkoló 

kialakítás
20,0

60. Kisvárda város feladatainak támogatása önkormányzati fejlesztések 500,0

61. Kőszeg város feladatainak támogatása
kerékpárút, Temető utca felújítás, 

iskolai sportpálya felújítás, 
szennyvízelvezetés

100,0

62. Kötegyán község feladatainak támogatása templom felújítás 2,0

63. Kunhegyes város feladatainak támogatása
útfelújítás, tornaterem tetőfelújítás 

és fűtéskorszerűsítés
30,0

64.
Kunmadaras nagyközség feladatainak 
támogatása

művelődési ház nyílászáróinak 
cseréje

30,0

65. Kunszentmiklós város feladatainak támogatása
csapadékvíz elvezetése, kastély 

átalakítása, iskola más épületben 
való elhelyezése, útfelújítás

200,0

66. Lenti város feladatainak támogatása turisztikai célú beruházás 700,0

67. Lovasberény község feladatainak támogatása
Lenke Galéria és Tájház nádtető 

cseréje
10,0

68. Magyarcsanád község feladatainak támogatása
művelődési ház befejezése, orvosi 

rendelő felújítása
240,0

69. Magyarnádalja község feladatainak támogatása települési rendezési terv készítés 5,0
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70. Makó város feladatainak támogatása
fejlesztések előkészítése, tervezése 

(Makovecz épületek)
300,0

71. Mány község feladatainak támogatása
Háromrózsa településrészen 

szociális bérlakás vásárlás
10,0

72. Maroslele község feladatainak támogatása önkormányzati ingatlanfejlesztés 140,0

73. Mártély község feladatainak támogatása
kerékpárút építés, sportpálya és 

egészségház fejlesztés
100,0

74. Mecsér község feladatainak támogatása híd helyreállítása 3,0

75. Mezőcsát város feladatainak támogatása
közösségi ház építése, fürdő 

visszavásárlás
450,0

76. Mezőhegyes város feladatainak támogatása
önkormányzati feladatellátáshoz 

kapcsolódó távhőszolgáltatás 
fejlesztése

51,0

77. Mezőzombor község feladatainak támogatása
belterületi utak, járdák 

rekonstrukciója, csapadékvíz 
elvezetés

20,0

78. Monok község feladatainak támogatása
csapadékvíz elvezetés, közösségi tér 

kialakítása, járdák térkövezése
20,0

79. Monor város feladatainak támogatása I. sportcsarnok előkészítése 250,0

80. Monor város feladatainak támogatása II. sportcsarnok kivitelezése 1 250,0

81. Monostorpályi község feladatainak támogatása fogorvosi rendelő fejlesztése 5,0

82. Monoszló község feladatainak támogatása közút aszfalt felújítás, járda felújítás 9,5

83. Mór város feladatainak támogatása iskolaépítés 200,0

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. a Kvtv. 19.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az  egyes települési önkormányzatok 

feladatainak támogatása érdekében – 5575,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 
1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása 
II. cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint:

millió forintban

Alcím 

szám
Alcím név Támogatási cél Támogatás

1. Nagylak község feladatainak támogatása művelődési ház felújítás 50,0

2. Nagyrozvágy község feladatainak támogatása iskolabusz vásárlás 5,0

3. Nagyvenyim község feladatainak támogatása könyvtár-közösségi ház felújítása 40,0

4. Nemesnádudvar község feladatainak támogatása községháza rekonstrukciója 28,0

5. Nyíradony város feladatainak támogatása
tűzoltóállomás fejlesztése, 

településfejlesztési beruházások 
finanszírozása

150,0

6. Óföldeák község feladatainak támogatása
községháza és orvosi rendelő 

felújítás
8,0

7. Olaszfalu község feladatainak támogatása belterületi út- és járdafejlesztés 5,0

8. Pápa város feladatainak támogatása
Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

hitelkiváltás
482,0

9. Pilis város feladatainak támogatása csarnok tervezés 10,0

10. Pitvaros község feladatainak támogatása orvosi rendelő fejlesztése 100,0

11. Pomáz város feladatainak támogatása új óvoda építés 400,0
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12. Putnok város feladatainak támogatása
önkormányzati konyhai eszközök 

beszerzése
38,0

13. Rakamaz város feladatainak támogatása uniós projekt zárása (Vízi tanösvény) 80,0

14.
Rózsaszentmárton község feladatainak 
támogatása

óvoda tetőszerkezet felújítás, belső 
felújítás

25,0

15. Rönök község feladatainak támogatása települési rendezési terv készítés 5,0

16. Sárazsadány község feladatainak támogatása önkormányzati fejlesztések 10,0

17. Sárospatak város feladatainak támogatása
önkormányzati lakóingatlanok 

vásárlása
300,0

18. Szabadszállás város feladatainak támogatása
önkormányzati intézmény fejlesztés 

(közétkeztetés)
150,0

19. Szank község feladatainak támogatása
belterületi út- és szálláshely 

fejlesztés
40,0

20. Szegilong község feladatainak támogatása önkormányzati fejlesztések 9,0

21. Székkutas község feladatainak támogatása
belterületi útfelújítás, 

csatornafejlesztés
100,0

22. Szentantalfa község feladatainak támogatása csatornázás 300,0

23. Szentjakabfa község feladatainak támogatása belterületi út- és járdafelújítás 2,5

24. Szerencs város feladatainak támogatása

Turisztikai épület befejező 
munkálatai, Simai Ifjúsági tábor 

szennyvíztisztítója, Szerencsi 
Szakképző Centrum kialakítása, 

ingatlan kisajátítás, ingatlanvásárlás

200,0

25. Szikszó város feladatainak támogatása
útfejlesztés, eszközbeszerzés, 

pályázati önrész
100,0

26. Tabajd község feladatainak támogatása járdaépítés, óvoda fejlesztés 15,0

27. Tagyon község feladatainak támogatása faluház tetőtér beépítés 15,0

28. Taktaszada község feladatainak támogatása
konyha- és óvoda felújítás, 

útburkolat javítás
35,0

29. Tarcal község feladatainak támogatása elektromos szállítóeszköz vásárlása 6,0

30. Tarpa nagyközség feladatainak támogatása

önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok fejlesztése, felújítása, 

átalakítása és új ingatlanok 
vásárlása

20,0

31. Tata város feladatainak támogatása
ipari park villamosenergia 

kapacitásbővítése
100,0

32. Tiszagyenda község feladatainak támogatása orvosi rendelő felújítás 30,0

33. Tiszaigar község feladatainak támogatása polgármesteri hivatal felújítás 40,0

34. Tiszaladány község feladatainak támogatása
csapadékvíz elvezetés és járda 

építés
10,0

35. Tiszatardos község feladatainak támogatása
polgármesteri hivatal felújítása, 

energetikai fejlesztések
25,0

36. Tiszatarján község feladatainak támogatása
közműfejlesztés, tornaterem 

beruházáshoz, útépítés
106,0

37. Tokaj város feladatainak támogatása hitelkiváltás 150,0

38. Tordas község feladatainak támogatása sporttelep fejlesztés 10,0

39.
Tornyiszentmiklós község feladatainak 
támogatása

művelődési ház felújítása 2,0

40. Tornyosnémeti község feladatainak támogatása falugondnoki jármű vásárlása 8,0
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41. Tótvázsony község feladatainak támogatása tornaterem felújítás 17,0

42. Vác város feladatainak támogatása
elkészült mélygarázs helyzetének 

rendezése
2 000,0

43. Vaja város feladatainak támogatása
bentlakásos intézmény 

korszerűsítése
37,0

44. Vál község feladatainak támogatása
ingatlanvásárlás, viharkár 

helyreállítás
40,0

45. Vásárosnamény város feladatainak támogatása
belterületi csapadékvíz elvezetés, 

járda- és útépítés
112,0

46. Vereb község feladatainak támogatása viharkár helyreállítás 15,0

47. Verseg község feladatainak támogatása
projektzáráshoz kapcsolódó ÁFA 

fizetési kötelezettség
27,0

48. Veszprémfajsz község feladatainak támogatása orvosi rendelő bővítés 20,0

49. Vöröstó község feladatainak támogatása belterületi út- és járdafelújítás 15,0

50. Zajta község feladatainak támogatása
óvoda fejlesztés, belterületi 

útfejlesztés, temető karbantartás
2,0

51. Zalaapáti község feladatainak támogatása
projektzáráshoz kapcsolódó fizetési 

kötelezettség
51,0

52. Zánka község feladatainak támogatása közutak aszfalt burkolat felújítása 10,0

53. Zsombó község feladatainak támogatása közterületi kamerarendszer kiépítés 20,0

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. a Kvtv. 19.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezeten belüli támogatási célok biztosítása érdekében – 5,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A  települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2. és 3.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 

meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, 
a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés alapján 
az érintett települési önkormányzatok részére költségvetési támogatást nyújtson,

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatási szerződés 
megkötését követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára,

 7. egyetért azzal, hogy ha az 5. pont szerinti költségvetési támogatás az érintett települési önkormányzatok számára 
a  2015. évben nem vagy nem teljes összegben kerül folyósításra, a  2016. évben a  IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben azonos néven létrehozott címekre, alcímekre e határozatot kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

345351 30. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I.
350295 1. Abaújszántó város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29,0
357384 2. Abaújvár község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,0
357395 3. Alcsútdoboz község feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 10,0
357406 4. Ambrózfalva község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
331895 5. Apátfalva község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0
357417 6. Balatonfőkajár község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
345595 7. Balatonfüred város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72,0
357428 8. Balatonlelle város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0
357439 9. Balatonszepezd község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0
339639 10. Balmazújváros város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0
357440 11. Baracska község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
357451 12. Barnag község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
345517 13. Bátonyterenye város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0
357462 14. Bázakerettye község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
339439 15. Bicske város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0
357473 16. Boconád község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0
357484 17. Budakalász város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0
357495 18. Budapest III. kerület  feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 595,0
339362 19. Cegléd város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0
357506 20. Csabdi község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0
350351 21. Csaholc község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
350362 22. Csákvár város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0
350373 23. Csanádalberti község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 128,5
357517 24. Császártöltés község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államházta
rtási egyedi 
azonosító
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357528 25. Csávoly község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0

345562 26. Csepreg  város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0

357539 27. Csopak község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0

357540 28. Csurgó város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0

357551 29. Dég község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

351284 30. Drávagárdony község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0

357562 31. Ecséd község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0

357573 32. Erdőtelek község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

357584 33. Fegyvernek város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0

357595 34. Felcsút község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0

357606 35. Felsőörs község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,0

331884 36. Földeák község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0

357617 37. Füzér község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29,0

357628 38. Gárdony város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0

357639 39. Gasztony község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

357640 40. Gyúró község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0

350440 41. Harkány város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0

357651 42. Hárskút község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0

350451 43. Heréd község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

357662 44. Herend város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0

350462 45. Heves  város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0

357673 46. Hevesvezekény község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

331795 47. Hódmezővásárhely megyei jogú város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200,0

357684 48. Jánossomorja város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41,0

357695 49. Jászivány község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

357706 50. Kajászó község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0

357717 51. Káloz község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,0

357728 52. Kápolnásnyék község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0

339651 53. Karcag város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,0

357739 54. Kemestaródfa község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

357740 55. Kesznyéten község feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3,0

357751 56. Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,0
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357762 57. Kisbér város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0

357773 58. Kisköre város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0

357784 59. Kiskunmajsa város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

345551 60. Kisvárda város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0

339684 61. Kőszeg város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0

357795 62. Kötegyán község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0

357806 63. Kunhegyes város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0

357817 64. Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0

339695 65. Kunszentmiklós város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0

345628 66. Lenti város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700,0

357828 67. Lovasberény község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

331906 68. Magyarcsanád község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240,0

357839 69. Magyarnádalja község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

331917 70. Makó város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0

357840 71. Mány község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

331873 72. Maroslele község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 140,0

357851 73. Mártély község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0

357862 74. Mecsér község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0

345417 75. Mezőcsát város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450,0

357873 76. Mezőhegyes város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,0

350495 77. Mezőzombor község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

350506 78. Monok község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

345539 79. Monor város feladatainak támogatása I.
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0

357884 80. Monor város feladatainak támogatása II.
K8 1 250,0

357895 81. Monostorpályi község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0

357906 82. Monoszló község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5

357917 83. Mór város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0

IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai
357928 31. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II.
357939 1. Nagylak község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0
357940 2. Nagyrozvágy község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
357951 3. Nagyvenyim község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0
357962 4. Nemesnádudvar község feladatainak támogatása
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K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,0
339600 5. Nyíradony város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0
350517 6. Óföldeák község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
357973 7. Olaszfalu község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
339340 8. Pápa város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 482,0
357984 9. Pilis város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
357995 10. Pitvaros község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0
358006 11. Pomáz város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0
358017 12. Putnok város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,0
358028 13. Rakamaz város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0
358039 14. Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0
358040 15. Rönök község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
358051 16. Sárazsadány község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
339706 17. Sárospatak város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0
358062 18. Szabadszállás város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0
358073 19. Szank község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0
358084 20. Szegilong község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0
350540 21. Székkutas község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0
358095 22. Szentantalfa község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0
345828 23. Szentjakabfa község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5
345439 24. Szerencs város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0
358106 25. Szikszó város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0
358117 26. Tabajd község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0
358128 27. Tagyon község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0
358139 28. Taktaszada község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,0
350562 29. Tarcal község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,0
350573 30. Tarpa nagyközség feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
358140 31. Tata város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0
358151 32. Tiszagyenda község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0
358162 33. Tiszaigar község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0
358173 34. Tiszaladány község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
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358184 35. Tiszatardos község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0

358195 36. Tiszatarján község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 106,0

358206 37. Tokaj város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0

358217 38. Tordas község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

358228 39. Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0

358239 40. Tornyosnémeti község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0

358240 41. Tótvázsony község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,0

350606 42. Vác város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000,0

358251 43. Vaja város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 37,0

350684 44. Vál község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0

358262 45. Vásárosnamény város feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,0

358273 46. Vereb község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0

358284 47. Verseg község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,0

358295 48. Veszprémfajsz község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

358306 49. Vöröstó község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0

358317 50. Zajta község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0

358328 51. Zalaapáti község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,0

358339 52. Zánka község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

358340 53. Zsombó község feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

334373 1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
334395 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 5,0
334373 1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
334406 3 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 665,7
018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -12 934,8
350984 4 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 400,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 18 000,5 18 000,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 2007/2015. (XII. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb 
előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, 
továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) 
Korm. határozat módosításáról

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat)
 1. címében a „kormányhatározatok és kormányrendelet” szövegrész helyébe a „kormányhatározatok” szöveg lép;
 2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2007/2015. (XII. 29.) Korm. határozathoz

  1. A Határozat 2. mellékletében foglalt harmadik („TÁMOGATÁS” megjelölésű) táblázat a „000516, 5, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság” megjelölésű sort követően  
a következő sorokkal egészül ki:

	  	  

[ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium]

„25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok

346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 2275,0ˮ

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

  
 

 
 2.  A Határozat 2. mellékletében foglalt harmadik („TÁMOGATÁS” megjelölésű) táblázatban az „1 500,0” szövegrész helyébe a „935,0” szöveg, az „5 514,0” szövegrész helyébe  

a „6 486,0” szöveg lép.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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