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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 

 

Tisztelt Államtitkár Asszony! 

2016. január 1-től elérhető a lakásépítési támogatás megújult rendszere, a Családok 

Otthonteremtési Kedvezménye. A kedvezmény mind már gyermeket nevelő, mind pedig 

gyermekvállalást tervező párok részére elérhető.  

A Magyar Hírlap 2016. január 9-i számában jelent meg interjú Államtitkár Asszonnyal, 

amelyben az alábbi információ szerepel: „Azoknál a pároknál, akik a tízmillió plusz tízmillió 

forintos támogatásért „előre vállalják a gyermeket”, feltétel a házastársi viszony, a meglévő 

kiskorúak után azonban akár a bejegyzett élettársak is jogosultak a csok igénylésére – 

annak ellenére, hogy utóbbi nem igazán életszerű helyzet.” 

http://magyarhirlap.hu/cikk/44650/Ha_szukseges_meg_modosithatnak_az_otthonteremtesi_t

amogatasokon  

2016. január 14-én hasonló tartalmú tájékoztató anyag jelent meg a Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet fenntartásában működő csalad.hu internetes oldalon is: 

„Kizárólag a házasságban élők vállalhatnak előre gyermeket; meglévő gyermekeik után 

azonban az élettársak – így akár a bejegyzett élettársak is, bár ez nem igazán életszerű – 

jogosultak a CSOK igénylésére.” http://www.csalad.hu/2016/01/14/100-valasz-a-

csokrol/#more-5028  

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése 

szerint „A családok otthonteremtési kedvezményét igényelheti (...) 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.” 

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony 

igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 

XXIX. törvény 3. § (1) bekezdésébe foglalt, ún. sommás vagy általános utalószabály szerint 

„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.  

Fontos megemlíteni, hogy a kormányrendelet a gyermekvállalás teljesítésének feltételei 

között sem azt nem említi, hogy a vállalt gyermeknek a házastársak vérszerinti gyermekének 
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kell lennie (a rendelet kitér az örökbefogadás útján történő teljesítésre is, 6. § (1a), (4)), sem 

pedig azt, hogy a gyermeknek a házastársak közös gyermekének kell lennie (a rendelet kitér 

az egyik fél vér szerinti gyermekének bírósági vagy hatósági határozat következtében a 

háztartásba kerülése révén történő teljesítésre is, 6. § (4)). Ez tehát azt jelenti, hogy a 

bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek a gyermekvállalásukat jogszerűen teljesíteni 

tudják, hiszen bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személy is jogosult egyénileg 

örökbefogadni, illetve egy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személy is vállalhat 

gyermeket természetes úton harmadik személlyel, amely gyermeket aztán a bíróság vagy 

hatóság a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő szülőnél helyezheti el. 

Kérjük mindezek alapján, hogy az Államtitkár Asszony tájékoztassa egyesületünket arról, 

hogy a sajtónyilatkozatban, illetve a tájékoztató anyagban szereplő eltérő kezelésnek mi a 

jogszabályi alapja.  

Üdvözlettel: 

Budapest, 2016. január 22. 
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