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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

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

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta a bejelentőt, hogy
1. Minden új állami, költségvetési támogatás, juttatás jogosultsági feltételének
egy adott konkrét kezdő dátumot meg kell határozni, ami egyfajta éles
„vízválasztót" képez, ez itt sem volt mellőzhető;
2. A Családvédelmi Akcióterv hét intézkedéséből négynek (babaváró
támogatás, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, többgyermekes
családok kamattámogatott „CSOK"-kölcsöne, valamint a tárgyban szereplő
többgyermekes családok jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése) bevezetése
egységesen 2019. július 1-jei hatállyal történt, a többi 3 intézkedés pedig
2020. január 1-jétől, így az említettek esetében értelemszerűen ez a dátum
volt irányadónak tekinthető a figyelembe vehető gyermekek születési
időpontja szempontjából is;
3. A gyermekszületések támogatásának kormányzati, állami szándéka
egyértelműen demográfiai megfontolású, éppen ezért kifejezetten az ún.
„pro-natalista", azaz születésösztönző szemléletet követi, így felmenő
rendszerben, egyértelműen a jövőben születendő minél több gyermek
vállalását kívánja támogatásban részesíteni, nem pedig a már korábban
megszületett gyermekek felneveléséhez kíván utólagos pénzbeli támogatást
nyújtani;
4. Az ún. visszaható hatályú jogalkotás - melynek, vagyis a kedvezményes
lehetőségek visszamenőleges, a jogszabálymódosítás hatálybalépését, azaz
2019. július l-jét megelőző időpontban született gyermekekre történő alkalmazása alkotmányjogi szempontból csupán egy opcionális lehetőség a
jogalkotó számára, ellenben az nem minősül feltétlen kötelezettségnek; a
főszabály ugyanis valamely juttatás bevezetésénél az, hogy csak a bevezetést
követően létrejött jogviszonyokra (jelen esetben a támogatásra való
jogosultság a gyermek születésével, illetve a várandósság 12. hetének
betöltésével jön létre) alkalmazandó, ehhez képest tehát a jogalkotó
mérlegelésétől függő többletkedvezményt jelent az, ha ezen a körön kívül, a
bevezetést megelőzően létrejött jogviszonyokra is kiterjeszti annak hatályát;
5. A bejelentés által felvetett azon érvelés tekintetében, miszerint
„amennyiben a családok tudták volna, hogy 2019. július 1-től támogatás
várható, akkor a születést ahhoz igazíthatták volna" kiemelendő, hogy az
Alkotmánybíróság egyértelmű gyakorlata szerint is a jogalkotási aktusok az
előreláthatóság kérdésére hivatkozva nem támadhatók közjogi,
alkotmányossági alapon;

6. Bár a javaslat csak a 2018. január 1. után született második vagy többedik
gyermekek utáni jogosultság kiterjesztésre vonatkozik, ellenben ha a
jogalkotó ekként alakítaná át a szabályozást, akkor megalapozottan és joggal
merülhetne fel ugyanilyen alapon és indokolás nyomán az, hogy a 2017-ben
vagy még korábban született gyermekek is támogatásra jogosítsanak, amely
így teljességgel parttalan, a kedvezmény születésösztönzésre irányuló
jogalkotói célján túlmutató lehetőségeket nyitna meg, és az ország
költségvetési teherbíró képességét abszolút figyelmen kívül hagyná.

