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Az eljhths meginditdsa

E,gy maginszem6ly a lakislpit6si kedvezmlny szabillyozisival osszefiigg6 panasszal
fordult hozzdm.
A beadvdnyoz6 Letfia, hogy 2007-ben f6{6vel lak6s6pit6si kedvezm6nyt vettek ig6nybe
csal6di h6zuk 6pit6s6hez, megel6legez6 kolcson formijiban, k6t sziiletend6 gyetmek
vonatkozilsiban. A gyermekv6llalilsra rendelkez6sre all6 hatarid6 2077. irilius 31'. volt,
mtndazoniltal e hatald6 alatt sz6nd6kuk ellen6re mindossze egy gyerlnekiik sziiletett meg. A
panaszos 2009 6ta cisszesen n6gy sikertelen tethess6gen esett 6t, a beadvilny risdnak
id6pontj6ban is kivizs gil6s alatt 611t. Lelrta, hogy a veltik tort6ntek f6ny6ben rLeln t^nqa
6rthet6nek, hogy a jogszabilly l<rz6r6lag a teprodukci6s elj66sokban va16 sikertelen t6szv6tel
esetkoreivel osszefiigg6sben tafialmaz mentesiil6si lehet6s6get, csak ilyen esetben tekintenek el az
611am 6hal megfizetett kamatok 6s m6s kolts6gek megfizet6s6t61. All6sfoglal6somat k6tte, hogy
van-e b6rmilyen megold6s, amely mentesti 6ket, 6s m6s, hasonl6 helyzetben 16v6 csal6dokat a
kamatok, egy6b kolts6gek visszaftzetlse a161.
A beadv6nyt 6s a kapcsol6d6 jogszabilyi rendelkez6seket tanulmdnyoztam.
Meg6llapitottam, hogy a lak6sc6lf all^rrrt t6mogat6sokr6t sz6l6 12/2001. (I. 31.) I(orm. tendelet
5/A.S (11) bekezd6s a)-b) pontjai alr^ az esetre rendelkeznek a kamat 6s egy6b kolts6gek
megfizet6se al6li mentesiil6sr6l, ha a gyermekv6llal6s az emberi reptodukci6s elj6r6sok sor6n vagy
azol<kal os s z efiigg6 sb en hiirsult meg.
Figyelemmel ata, hogy a beadv6ny alapjdn nem volt l<tzdrbat6, hogy a s6relmezett
jogszabilly term6szetes szem6lyek pontosan meg nem hatirozhat6, nagyobb csoportjit 6rir;lt6, az
Alaptorv6ny XV. cikk A) bekezd6s6ben biztositott egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6ny6vel
osszefligg6 vissz6ss6got okoz, annak ktvnsgdlils6ra az alapvet6 jogok biztosfu6l szol6 201,7. 6vr
CXI. torv6ny 18. $. (a) bekezdl.se alapi6n, hivatalb6l inditottam vtzsgillatot, melynek sor6n a
nemzetg zdasagt minisztert6l k6tem tailkoztatisl (A beadvilnyoz6t egyrdejfileg at6l
tiilkoztattam, hogy ahatillyos iogszabillyok alapjinvisszaftzetlsi kotelezetts6grik fenn6ll.)

Az dtintett alapvet6 iogok 6s alkotminyos alapelvek
az egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye (Alaptiirudryt XV. cikk (2)
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a lak6sc6hi illlarffLl tilmogatasokt6l sz6l6 1,2/2001,.

(I. 31.) I(orm. rendelet (a tov6bbiakban:

I(orm.rend.)

A meg6llapitott t6nyill6s

A I(orm.rendelet 5/A.

tendelkezik a lakis6pitlsi kedvezm6ny megel6legez6 thmogatils
formil)Lban tort6n6 ig6nybev6tel&61. Az (1) bekezd6s 6rtelm6ben a ftatal hhzaspfu az oner6
novel6se 6rdek6ben k6rheti a kedvezm6nyre jogosit6 felt6telek fenn6ll6sa eset6n a kedvezm6ny
S
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kolcsonk6nt tort6n5 megel6legez6s6t (a tov6bbiakban: megel6legez6 kolcson). A Q) bekezd6s
kimondja, hogy a gyermektelen fiatal hdzaspLr k6t sziiletend6 gyermek, egygyermekes fiatal
hdzaspilt tov6bbi egy sziiletend6 gyermek vilTalilsa eset6n hitelint6zet atjdn - a hiteltnt6zet 6ltal
megfelel6nek min6sitett ingatlanfedezet biztositdsa eset6n - jogosult a megel5legez6 kolcson
ig6nybev6tel6re. A gyermekv6llal6s teljesit6s6re vonatkoz6 hat6nd6, egyben a megel6legez6.s
id6tartama - (2d) bekezd6s figyelembev6tel6vel - egy gyermek eset6ben 4 6v, k6t gyermek
eset6ben 8 6v. A gyertnekv6llalils ha;tirid6ig tort6n6 rgazolt teljesit6se eset6n a megel6legez6
kolcson osszeg6t az 6l7am ahitelintlzet r6sz6te kozvetlentil megfizei; ezzel az ig6ryl6 h6zaspir a
kedvezm6nyt ig6nybe vev6nek min6siil.
A beadv6nyoz6 f6r16vet tak6s6pit6si kedvezm6nyt vett ig6nybe, megel6legezd tdmogatils
fotmijiban, k6t sztiletend5 gyermek tekintet6ben. 2009 6ta ci,sszesen ot alkalommal volt
v6rand6s, azorrban csak egy viratd6s6gib6l sziiLletett gyermekiik, 2074 iirlius6ban. Ezt kovet6en
201,7 jant6qilban ism6telten teherbe esett, 6m a rrragzatot sajnos ism6t elveszitette, kivizsg6l6s
alatt 6il., a kovetkez6 teherbe es6s6ig vdrakoztia javasolt, a gyermekvdllalilsra nytwa6ll6 hat6rtd6
mtndaz oniltal 20 1 7 j irliu s 6b an le j 6rt.
A I(orm.rend.5/A.$ (11) bekezd6s a)-b) pontjai azokn az esetkorokre rendelkezneka
kamat 6s egy6b kotts6gek megfizet6se al6li mentesiil6st6l, ha a gyermekvillalis az emberi
reptodukci6s elj6r6sok sor6n vagy azol,kal osszefligg6sben hirisult meg.
A nemzetgazdasigS miniszterhez cimzett megketes6semben artz- a k6rd6ste kerestem a
v6laszt, hogy a hatilosjogsrybdfiokfigyelembeadtelduel uan-e, ds ha igen, mifien m,idon lehetdsdg arra, hogy aq
tinhib$ukon kiuill gyerrnekadllaldsi tgeretiiknek eleget tenni nem tudd csalddok is mentesiilhessenek a
megel6legez6 kolcson t6keosszeg6n tulmutat6 kolts6gek megfizet6se a161. Amennyiben erre
nincs lehet6s6g, rigy mifien jogalkottli s4lnddk, indok d// a srybnfio4lsbaru megelend rnegoldds mi)giitt, amely
ktzfu6lag az embei reprodukci6s eljit6sokkal osszeftigg6sben teszi lehet6v6 a mentesii6.st, illetue
Lit-e lehetdsdget a tdrca mentesiildsi lehetfsdgek mdltdrytos kiteryes7tdsire.
A nemrytgaqdasdgi minisller a kduetkeqd t@'dkoTtatdst adta sltimomra.
Annak 6rdek6ben, hogy a gyermeket v6l1al6 6s a tendelet szerinti megel6legez6 kolcsont

ig6nybe vev6, de a gyermekvilTalilst teljesiteni nem tud6 hizaspilrokhelyzete ne lehetetleniiljon el,
a I{orm.ren d. a rlszleges 6s a teljes visszafizetl.s a161 mentess6get biztosit.
R6szleges mentesit6s sordn a kolts6gvet6s a megel6legez6s rd6szaka alatt a hdzaspdr.
helyett az 617am 6ltal a hiteliflt6zet r6sz6re megfizetett kamatot 6s kolts6get engedi el, amely h6tom
esetben lehets6ges: az emben reprodukci6ra :r:iry:Jr6 kiilonleges elj6t6sok 5 alkalommal tort6nt

eredm6nytelen ig6nybe v6tele; a reprodukci6s eljilris sor6n vagy annak megkezd6se el6tt a
kezel6st l<tzdro eg6szs6gtigyi ok felmeriil6se; a f6rj spermiogrammia alapjdr, a teptodukci6s
e\6rdsok nem lehetnek eredm6nyesek.
A visszafrzet6s al6li teljes mentesit6s a kamaton 6s kolts6gen kiviil a t6ke osszeg6nek
elenged6s6t is jelenti, ha a gyermek az6rt nem szirletett meg, mert a hizastdrsak egyike elhunyt,
v^gy a gyermek megsztilet6s6t ahdzast6rsak egyik6nek megvilltozott munkak6pess6gf szem611y6
v6l6sa kovetkezt6ben nem villlaltik. Tov6bbi teljes mentestil6st megalapoz6 eset, ha a gyetmek a
terhess6g 24. betoltott het6t kovet5en halva sztletik, v^gy avilllalt 6s a megsziiletett e1s6 gyermek
silyosan fogyat6kos.
A rendelet szerint a gyermekv6llaLdst orokbefogad6ssal is lehet teljesiteni, ez esetben a
vilTalasihat6nd6 kett6 6r,'vel meghosszabbodik. Ha a gyetmekv6llal6s b6tmilyen okb6l v6t szednti
gyermekkel nem tud megval6sulni, az rg6nyl6k orokbefogadils :6gin is eleget tudnak tenni a
kotelezetts6giiknek.
A miniszter v6lasz6ban hangsflyozta, hogy a t6mogatds c6lja a gyermeket nevel6 vagy
v611al6 csal6dok lakhat6si koriitm6nyenek javitasa volt, amely a demogrlfiai c6lkit6z6sek
tdmogatisa ok6n lehet6v6 tette a tdmogatils ig6nybev6tel6t olyan h6zaspitok rlsz€te is, akik a
sziik#ges gyermekekkel az ig6nybe-v6tel id6pongiban m6g nem rendelkeznek. Az ig6nyl6k el6tt a
szerz6i6.s Legkot6sekor ismertek voltak a gyermekvillTahs elmaradisilnak kovetkezm6nyei, igy a
t6tca 6lT6spoitja szelnt az egyenl6 elb6n6s kovetelm6nye flem s6riil, mivel a gyermekkel nem
_)

rendelkez6 h6zaspirok olyan t6mogatisi lehet6s6gekhez jutottak, amelyek egy6bk6nt csak a
gyermekes csal6dokat illett6k meg. A jogalkot6 a megel6legez6 kolcson kamat6nak 6s kolts6g6nek
elenged6s6t a medd6s6gi probl6m6k eset6n tette lehet6v6, mivel ebben az esetben tgazoltan
eg6 s z s 6giigyi aka d6ly ai vannak a gyermekv 61lal6s telj e sit6 s 6n ek'
A rendeletben szerepl6 mentesiil6si lehet6s6gek biztosit6sdval, tovibb6 a gyetmekvilllall's
orokbefogad6ssal tort6n6 teljesit6s6nek elfogad6s6val 6ll6spontom szerint a jogalkot6 - elvi
szinten - megfelel5 egyensrilyt teremtett a tdmogat6si c6lok 6rv6nyesit6se 6s a gyermekv6llal6st
teljesiteni nem tud6 b6,zaspfuok m6lt6nyos 6rdeke kozott. A miniszter vllasziban rimutatott: a
konkr6t eset mindazonilkal rivrlilglt aua, hogy a tobbszoti sikertelen terhess6g mogott is 6llhat
olyan eg6.szs6gugyi ok, amely miatt nem teljesithet6 a gyermekvllTalas,6s 6ll6spontl^ szetlnt ez
ut6bbi kodtm6ny is megalapozbat az embed reprodukci6s elj6t6sok sikertelens6glbez hasonl6
mentesit6si felt6telt.
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miniszter vilaszit azzal 26fia, hogy megkeres6sem alapiln megvrzsgillia annak a
lehet6s6g6t, hogy milyen m6don lehetne kiterjeszteni a mentesit6s lehet6s6g6t a hasonl6
gondokkal knzd6 hilzaspirokn rs, figyelembe v6ve, hogy egyittal ne legyen lehet6s6g a
vissza616sre.

A v iz s ghlat me gdllap iths ai

I. A hatdsktittim tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skot6t, valamint az entek elliltdsihoz
sziiks6ges vtzsgilatt iogosults6gokat az alapvet6 jogok biztosAr6l szol6 2071. 6vi CXI. torv6ny
(Aibr) hatdtozzameg.
Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6s6nek a) pontja szeint az alapvet6 jogok biztosdhoz b6rl<r
fordulhat, ha megSt6l6.se szerint kozigazgatdsi szerv tev6kenys6ge vagy mtiasztisa a beadv6nyt
tev6 szemlly alapvet6 iogit sltttvagy annak kozvetlen vesz6ly6vel j6r (vissz6ssdg), felt|ve,hogy a
rendelkez6sre 6116 kozigazgat6si jogotvoslati lehet6s6geket - ide nem 6ttve a kozrgazgatilsi
hatitozat birositg1 feliilvizsgilatit - m6r kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g rincs szdmira
alapvet6 jogok biztosa a hat6s6gok
biztositva. Az Ajbt. 18. $ (a) bekezd6se szerint
^z
jogokkal
kapcsolatos vissz6ss6g megsziintet6se
alapvet6
tev6kenys6ge sor6n felmeriilt,
^z
6rdek6ben hivatalb6l eljdr6st folytathat. A hivatalb6li vizsg6latot egy magdnszem6ly ielz6se is
megalapozhatia.

Az ombudsman sz6m6ra egy adott )ogi szabillyozis alapiog1 aspektusri vtzsgillatdrz,
valamint a iogszabilyok hi6nyoss6gaival, tartalmi hib6ival osszefiigg6 int6zked6sek
megfogalmaz6sira a towlny lehet6s6get teremt. A preuentiu alaploguddelenre is hangsillt hefie{
ombudsmani gyakorlat alapjin a biztos mand6tuma ketetei kozott marad akkot, amikor az alapjogS
aspektusri vizsgilarhoz n6lkiilozhetetlen m6don, a konkr6t alapjogs6relmek 6s ezet alapd6
panaszok megel6z6se 6rdek6ben 6ttekinti a telev6ns jogp. szabilyozS,st, felt6tk6pezi 6.s lelzi a
jogalkot6s6rt felel6s szervek :rlnydba a felmeriil6 aggilyokat.
Az Ajbt. 37.$ 6rtelm6ben, ha az alapvet6 jogok biztosa 6l76,spontia szerint a vissz6ss6g
valamely jogszabilly vagy kozjogj szewezetszabLlyoz6 eszkoz felesleges, nem egy6telmfi vagy
nem megfelel6 rendelkezlslre, illetve az adott k6rd6s iogS szabilyozdsinak bi|nyfua vagy
hi6nyoss6g6ra vezethet6 vissza, a vissz6ss6g jov5beni elkeriil6se 6rdek6ben iavasolhat)a a
jogalkot6sra .vagy a koziogi szervezetszabillyozo eszkoz kiaddsira jogosult szervn6l a jogszabilly
vagy koziogi szewezetszab6lyoz6 eszkoz m6dosit6s6t, hat6lyon kiviil helyez6.s6t vagy liadilsit,
illetvea jogszabillyel6k6.szit6j€n61 jogszabllyel6k6szit6.s6t.

II. A vizsghlt alapiogok tekintet6ben

Az

alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6s-tendszer
sorin autondn, objektiu mtidon,l<tzir6lag alapjlgx draek felsonkoztatisdval6s osszevet6s6vel

fehtdrdsa

4

tesz eleget az.Nlaptow6nyben kapott matdittmilnak. Allr{spontom szerint az ombudsman akkot
j6r el helyesen, ha kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodik az "Lkonrinybfu6s6g alapvet6

jogillami

garunci6l<kal 6.s

az alapjoeok tartalmival kapcsolatos elvi megilTapitisaka, valamlnt

az

egyes alapjogi tesztekre.

Az .Llapton 6ny XV. cikk6nek Q) bekezdlse rogziti az egyenl6 b6nism6d kovetelm6ny6t.
rendelkez6s 6rtelm6ben MagyaruszS,g az alapvet6 jogokat mindenkinek barmely
megkiilonbciztet6s, rievezetesen fai, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, va116s, politikai vagy mis
v6lem6ny, nemzet: vlgy tarcLdalmi szdrmaz6s, vagyoni, szii{et6si vagy egy6b helyzet szednti
kiilonbs6gt6tel n6lktil biztosiga. Az Alkotmilrybrosigma is helyt6ll5 meg6llapitasa 6rtelm6ber ,,a
megkiilonboztet6s tilalma ara vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt (egyenl6
emberi m6lt6sig al.aipjogdn nem eshet csorba.[...]"
m6lt6s6g{r szem6lyk6nt) kell kezelnie,
^z^z ^z
Az Alkotm6nybtu6s6g gyakorlatdban a hilainyos
(9/1990. (IV. 25.) AB hatfuozat)
megkiiLlonboztet6s tilalma a iogtendsz er eg6sz6t 6&tat6 alkotm6nyos alapelvk6nt nyert 6rtelmez6st,
szoros osszefiigg6sber az emberi m6lt6s6ghoz val6 i"ggrl. Alapvet6 elv, hogy nem minden
megkiilonboztet6s tilos, csak az egyenl6 m61t6s6g{r szem6lyk6nt kezel6s kovetelm6nyet s6tt6

E

megkiilonb6ztet6s.

,\z

Alkotrn6nybfu6silg gyakorlatilban,

ha a

megktilonboztet6s valamely alapjog

vonatkozis6bal611fenn, a testiilet annak alkotm6nyoss6g6t az alapiog-koAiltozis altalfin.os tesztie,
a sziks6gess6g-arinyoss6g teszt alap)dnvtzsg6ija. Amennyiben a megktilonboztet6s tem alapiogra
vonatkozik, a testtilet az 6sszer1s6gi tesztet alkalmazza. E teszt gyakodatilag k6t elemb6l, az
o s s zehas onlithat6 s 6gi- 6 s az indok olhat6 s6gp pr6b 6b 6L 611.
Az osszehasonlithat6s6gi pr6ba zzt jeleni, hogy csak az azor,os helyzetben 16v6k kozott
merii.lhet fel t hittdnyos megkti{onboztet6s tilalm6nak megs6rt6se. Alkotm6nyellenes
diszkrimin6ci6r6l csak akkor lehet sz6, ha valakit, vagy valamtlyen csoportot m6s, Lzorros
helyzetben l6v6 joglannyal vagy csoporttal tort6nt osszehasonlit6sban kezelnek hitr6nyosabb
m6don. Amennyiben meg6llapirhat6, hogy azonos csoportb^ t^rtoz6 jogalanyokr6l van sz6,
akkor azt keil. vizsg6lrri, hogy a megkiilonboztetls 6sszer6 indokon nyugszik-e, vagyis L
kiitonbs6gt6teltgazolhat6-e,van-e 6sszerfi indoka, nem onk6nyes-e a megktilonboztet6s.
Az Alkotmilnybfu6sig sz6mos dont6s6ben vbsgika a kiilonboz6 illlarrli- juttat6sok
(t6mogat6sok, ad6kedvezm6nyek) alkotm6nyoss6g6t. A testiilet a 1,1/2003. (IV. 9.) AB
hatirozataban is kimondta, hogy nincs senkinek joga ara, hogy ilyen, rigynevezett ex graia
juttat6s meghztdrozott form6i6ban r6szesiiljon. Az ex gtatia juttat6soknill a iogalkot6t sz6leskorfi
m6rlegel6si iog illeti meg mind a iogosulti kor, mind t ltttatis m6rt6ke 6s egy6b iellemz6ie
meghatzroz6sa tekintet6ben. Ha a jogalkot6 nem jogi ig6nyeket el6git ki, tehit nem eleve
iogosultakat kiilonboztet meg, a megkiilonboztet6s korlilga apozitiv diszkrimin6ci6 elvi hatara: az
egyenl6 m6lt6s6gir szem6lyk6nt val6 kezel6s felt6tlen betattilsa, illetve az Alkotmityban
megfogalm^zott^lupioeok meg nem s6rt6se.Ezen beltil csak az kovetelhet6 meg, hogy a nem
egyenl6 kezel6snek 6sszerfi oka legyen, azaz ne min6siiljon onk6nyesnek. (16/199L (IV. 20.) AB
hatarczat) Sem a iogegyenl6s6g alkotrn6nyos kovetelm6ny6b6l, sem a diszkdmindct6 tlalm6b6l
nem kovetkezik, hogy az 6l7am c6lszer6s6gi, gazdasdgoss6gi, jogtechnikat, m6lt6nyossigS, az elt6r6
t6rsadalmi helyzetekre figyelemmel lev6 egy6b szempontok szerint a jogok 6s kotelezetts6gek
)ogalkot6si riton va16 megdlTapitisa sor6n a szem6lyek kozott ne ktilonboztethetne, ha ezzel
egy6bk6nt alkotm6nyos kovetelm6nyeket nem s6tt.

III. Az iigy 6rdeme tekintet6ben
lak6s6pit6si kedvezm6ny mint 6llami tirrrogatis ex gratia jattatdsnak min6siil' A
jogalkot6t sz6leskorfi m6degel6si jog illeti meg mind a jogosulti kor, mind a iattatis m6rt6ke 6s
egy6b jeller,rrz6i megbatdroz6sa tekintet6ben. M6rlegel6si )oga csak legv6gs6 esetben, akkor
{orl6to,zhat6,ha a flem egyenl5 kezel6snek nincs lsszeri oka, azaz az onk6nyes. A wisszafizet6s
al6li mentesiil6s esetkorei meghatilrozisa tekintet6ben a jogalkot6nak a fentiekb5l ered6en
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szint6n sqdksktinil mirlegeldsi lehetfisdge vafl - a mentesiil6s mindaddig megfelel az alkotminyos
kovetelm6nyeknek, amig a mentess6gben r6szesiil6k l<tv6lasztisa sorin a iogalkot6 6sszer6
indokokat kcivet, 6s nem s6rti m6s, osszehasonlithat6 helyzetben l6v6 szem6lyek egyenl6
m61t6s6gfi szem6lyk6nt kezel6shez ffiz6d6 iogit.
Amint aztamirisztervillaszdban hangsulyozt^: a lak6sc61f illTamitlmogatisok, e kcirben a
Iak6s6pit6si kedvezm6ny c6lja a gyermeket nevel6 vagy v617al6 csal6dok lakhat6si koriilm6nyeinek
iavitisa volt, amely a demogr6fiai c6lkit6z6sek t6mogatisa ok6n lehet6v6 tette a timogatis
ig6nybev6tel6t olyan hdzaspdrok r6sz6re is, akik a sztks6ges szdmt gyermekkel az tglnybevltel
id6pongiban m6g nem rendelkeznek. Annak 6rdek6ben, hogy a gyermeket v617al6 6s a rendelet
szerinti megel6legez6 kolcsont ig6nybe vev6, de a gyetmekvillalilst onhibijukon kivtil teliesiteni
nem tud6 hizasptrokhelyzete ne lehetedeniiljon el, a rendelet a r6szleges 6s a teljes visszafrzetls
a161 bizonyos esetkorokben mentess6get biztosit. A teljes mentestil6s esetkoreiben
(I(orm.rendelet 24.$ (5) bekezd6s) a csal6dok 616 legsulyosabb tag1.dtikra vonatkoz6an a
kamaton 6s kolts6gen kiviil a t5keosszeg vtsszaftzetls6t is elengedik, ilyen ahizastirsak egyik6nek
halillavagy megvilltozott munkak6pess6griv6 v6l6sa, a gyermeknek a tethess6g24. betoltott het6t
kovet6 halva sztlet6se vagy az els6 villlalt 6s megsziiletett gyermek sirlyos fogyat6kossiga. A
r6szleges pedig l6nyeg6ben az emberi reptodukci6n lr6nyulo elj6r6sokkal osszefiigg6sben vagy
azok sikettelens6ge eset6n mentesiti az lriatett hdzaspirt a kamatok 6s kolts6gek visszafizet6se
aI6l.

esetkorokon kiviil a I(orm. rendelet a t6mogatis 6s j6rul6kos kolts6gei
vtsszafrzetlse a16l sem teljes, sem pedig r6szleges mentestl6st nem enged, 6.s a ndltdnloxrig
gtakorlisdt, a fentieken tulmutat6 egydni kt)rii/mdrytek mdrlegelisit te/u ndrtdkben ki$r1a, azok bizonyos
korben tort6n6 figyelembev6tel6re ktzfu6laga r6.szLet{tzet6s tekintet6ben van lehet6s6g. A Korm.
rendelet 1S.S (16) bekezd6se ugyanis kimondja: ,,A iilrisi hivatal, valamint Budapest F6v6ros
I(orm6nyhivatala hat6sdgi jogkor6ben eli6wa m6lt6nyossdg1 eljirist nem folytathat le, kiv6ve a
rlszletftzetl.s enged6lyez6s6t. A lak6sc6lir 617ami tamogatds 6s az ahhoz jfun6 kamat 6s kolts6g
r6szletekben tot6n6 vrsszafizetlse akkor enged6lyezhet6, ha a k6relmez6 igazolja, hogy a
tilmogatils azonnali 6s egyosszegri megfizet6se csal6di, jovedelmi, vagyoni 6s szoci6lis
kortilm6nyeire is tekint ettel arinytalanul sirlyos terhel6st jelent."
A jogalkotil cd/a uiltigos ds dxryrii, a tilmogatis hozzdf1rhet6s6g6nek 6s isszafrzet6se al6li
teljes vagy r6szleges mentesiil6snek esetkorei az ig6nybevev6k szimira el6zetesen
hozziflrhet6ek. M6gis, amint atta par,aszos beadv6nya is rivrTilgpt, a gyermekvilllalilshoz
kapcsol6d6 eg6szs6giigyi koriilm6nyek, a gyermekek megsztlet6s6t ellehetetlenit6 akadllyok az
orvostudom6ny mat 6l76sa szelrrrrt is igen villtozatos 6s el6re kev6ss6 kisz6mithat6 k6pet
mutathatnak - teilisan el6fordulhat olyan 6lethelyzet, amikot a gyermekek megsziilet6s6re nyitva
6llohatind6 an6lkiil telik el, hogy az 6rintett csal6d az embeireprodukci6ralriny,io eljiristmeg
tudn6 kezdeni, vagy atnak sztiks6gess6ge az adott helyzetben felmeriilne. A beadv6nyoz6 ot
v6rand6ss6gibol az elmrilt nyolc 6vben csak az egyik v6.gz6dott gyermek sztilet6s6vel - ennek
eg6szs6gtigyi okai azonban nem ttsztizottak Fontos ezzel osszefugg6sben, hogy 6pp a7 egyedi

A fenti

dlethefiry*k soks{niisdgere tekintettelis csak sqiik kiirben lehet dltalinos, normatiu s{nten kiiltinbsdget tenni a

gyermekv6llal6st nehezit6, vagy adott

hatiid6n beliil 6ppen ellehetedenit6

koriilm6nyek

srilyossiga tekintet6ben.
Egyet6tve a flemzetgazdasigS minisztet v6lasz6ban foglaltakkal, a tobbszori sikertelen
terhess6g mogott is illhat olyan egjcszs6giigyt ok, amely miatt nem teljesithet6 a gyermekv6llal6s,
6s ez ut6bbi koriilm6ny is megalapozhat az embert teprodukci6s eljfu6sok sikertelens6glhez

hasonl6 mentesit6si felt6telt. All6spontom szerint a jogalkoflii cdlt (az onhib6jukon kiviil
gyermekv6lialilsi rglretwket teljesiteni nem tud6 szem6lyek m6lt6nyos mentesit6s6t), 6s egyben a1
mdtdkii drvdryesitisdt a Korm. rendelet hatdfios rendelkeqiseiben
felsoroltakndl qliksebb esetkiir megbatdro$sa syolgilni - akfu taxativ m6don, akdr a m6lt6nyoss6g
esetkcireinek kiterjesztlse itjdn, ak6t 6hal6los jogalkalmaz6i m6rlegel6st lehet6v6 t6ve, akir egy
exemplifikativ felsorolissal segitve azt.
egyenlf bdnismdd ktiuetelndnldnek legte!'enbb
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A fentiek aliltimasztisilra meglegyzendl az is, hogy mig az els6 gyermeknek a tethess6g
24. betoltott het6t kovet6 halva sztilet6s6t teljes mentesii{6si okk6nt szabilyozza a I(orm.tendelet,
addig a 23. betoltott hetet tort6n6 halva szii{et6s m6g t6szleges mentesiil6si okra sem adhat
alapot, akkor sem, ha azt tovibbi vet6l6sek veszik kotbe, annak ellen6re is, hogy a k6t esetkorben
az elveszitett gyermek sziilei k6ts6gteleniil osszehasonlithat6 helyzetben vannak az 6ket 6rt testilelki traum6k tekintet6ben. Nyilv6nval6an ajogalkot6 alkotm6nyos m6rlegel6si jogkor6be tartozik,
hogy mely esetkoroket tekinti olyan sirlyunak, hogy telies mentesiil6st kiv6n ny'ujtani az 6rintettek
szim6ra, a ris{eges mentesillis s4abdfioryisa sordn a4onban tekintettel kell lenni a4 iissryhasonlithatd
dlethe fi Tgte k a<0/t0 r ke ry lddne k ki)uete lm dnldre.
A szabillyozis alkotmilnyoss6g6nak felt6tele, hogy a jogalkot6 6ltal alkalmazott m6rlegel6s
ne legyen onk6nyes, annak 6sszerri oka legyen. Jelen esetben a jogalkot6 6ltal a

r6szleges
mentesiil6s okai vonatkozdsilban tett kiiltinbsigtitel a gyermekudllald.s adott batdriddn beliil, iinhibdn kiaiili

koztil a iogalkot6 csak meghatarozott okokat von be a
jogalkot6
egyenl5
sz6ndlkaitol fiiggetlentrl nem felel ll";'eg
mentesiil6s estkoreibe. E megold6s a
^z
b6nism6d kovetelm6ny6nek, hiszen nincs tekintettel a lehets6ges 6lethelyzetek sokszinris6g6re, 6s
koztiik 6sszerfi ok n6lkiit tesz kiilonbs6get. A sTabdltoqas tehAt dlldrpzrutom s3.erint a4 Alapttiruinl
te/esithetetlensegenek okain alapul, amelyek
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cikkiben deklanllt egyenlf bdndwrid kiiue*lminlduel iissryfiiggdsben uissrylxdgot ualfsit meg

Int6zked6sem
A jelent6semben fekdrt vissz6ss6g orvoslisa 6rdek6ben zz Aibt.37. $-a alapjin felk&em a
temzetgazdas6gi minisztefi,hogy fontolja meg a lak6sc6hi allarrll t6mogat6sokt6l sz5l6 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet m6dosit6s6nak kezdemlnyezl.slt annak 6rdek6ben, hogy - ak6r taxaav
m6don, ak6t z m6lt6nyoss6g gyakodilsdnak megteremt6se riti6n - kiterjesszlk a tdmogatis
visszafrzetlse al6li r6szleges mentesit6s lehet6s6g6t mindazokra a hizaspirokta, akiknek a
gyermekv6llalilsn nyiwa 61lo hat6rid6ben onhib6jukon kiviil b6rmely eg6szs6gigyt, v^gy ahhoz
kapcsol6d6 okb6l nem sziilethetett gyermeke.
Budapest, 2017.
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