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Novák Katalin asszony részére 
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Tárgy: CSOK bejegyzett élettársaknak - hibás tájékoztató korrekciója 

 

Tisztelt Államtitkár Asszony! 

 

2016. január 22-én levélben fordultunk Államtitkár Asszonyhoz a bejegyzett élettársak 

Családok Otthonteremtési Kedvezményére való jogosultsága kapcsán. 2016. február 22-én 

kelt, 12540-1/2016/CSALADHAT számon iktatott levelében Államtitkár Asszony 

egyesületünk álláspontját osztva arról tájékoztatott bennünket, hogy a Minisztérium 

álláspontja szerint is az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet, illetve a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) 

Korm. rendeletet a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az 

élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 

szóló 2009. évi XXIX. törvényben (továbbiakban: Béktv.) szereplő alapelvekkel és 

szabályozásokkal összhangban kell értelmezni.  

Ehhez képest 2016. március 2-án a Minisztérium által működtetett csalad.hu internetes 

oldalon az alábbi tájékoztatás jelent meg:  

„56. A bejegyzett élettársi viszonyban élők is jogosultak a támogatásra, vagy a házasság 

feltétel?  

Kizárólag a házasságban élők vállalhatnak előre gyermeket; meglévő (akár örökbefogadott) 

gyermekeik után azonban a bejegyzett élettársak is– jogosultak lehetnek a CSOK 

igénylésére, de csak abban az esetben, ha egyedülálló szülőként nyújtják be az igényüket.” 

Forrás: http://www.csalad.hu/wp-content/uploads/2016/03/K%C3%A9rd%C3%A9sek-%C3% 

A9s-v%C3%A1laszok-a-CSOK-r%C3%B3l1.pdf  

A tájékoztatás nincs összhangban a vonatkozó jogszabályokkal: a Béktv. 3. § (1) 

bekezdésébe foglalt, ún. sommás vagy általános utalószabály szerint ugyanis „Ha e törvény 

eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, 

megfelelően alkalmazni kell (...) b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabályokat 

a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra”. A törvény a lakásépítési támogatások 

igénybevétele kapcsán a házastársakra vonatkozó szabályoktól való eltérést nem tartalmaz, 

így amikor a vonatkozó kormányrendeletek házastársakat említenek, az alatt a bejegyzett 

élettársakat is érteni kell.  

http://www.csalad.hu/wp-content/uploads/2016/03/K%C3%A9rd%C3%A9sek-%C3%25%0bA9s-v%C3%A1laszok-a-CSOK-r%C3%B3l1.pdf
http://www.csalad.hu/wp-content/uploads/2016/03/K%C3%A9rd%C3%A9sek-%C3%25%0bA9s-v%C3%A1laszok-a-CSOK-r%C3%B3l1.pdf
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Kérjük mindezek alapján, hogy a honlapra kikerült tájékoztató anyagot korrigálni 

szíveskedjenek, és ennek megtörténtéről egyesületünket tájékoztassák.  

Köszönettel: 

Budapest, 2016. március 4. 

 

Dombos Tamás 

ügyvivő 

Háttér Társaság 

 


