A 2019. július 12-én elfogadott 2020-as állami költségvetés munkavállalókat is érintő főbb
számai és intézkedései
(az MNB költségvetési jelentése alapján)

A kamatadó mentessé váló régebbi és új állampapír befektetések hozama
A hároméves és az ötéves Prémium Magyar Állampapírok kamatprémiuma 1,4, illetve 1,7 százalékos, azaz az
előző éves infláció felett – tavaly ez 2,8 százalék volt - ekkora hozamot biztosítanak. Így a kezdőkamat mértéke
a hároméves papíroknál 4,2, az ötéveseknél 4,5 százalék. Ez az infláció alakulásával évről-évre változik. A
kamatfizetésre évente egyszer kerül sor, a kamatot négy nappal kamatfizetés előtt állapítják meg.
Fontos változás, hogy ezek a papírok a korábbiakkal ellentétben már kamatadó-mentesek lesznek. Az
állampapírok hozamát korábban 15 százalékos kamatadó terhelte, a most kibocsátásra kerülő 2022/L és 2024/J
állampapíroknál viszont ez megszűnik.
Magyar Állampapír Plusz
2019. június 3-ától egy teljesen újfajta lakossági állampapírtípus is jegyezhető, a Magyar Állampapír Plusz
(MÁP+,) 5 éves futamidejű államkötvény, amely lépcsős kamatozással kínál a PMÁP-nál is magasabb nettó éves
hozamot, ha a lejáratig nem adjuk el.
A kötvény névértéke 1 forint, tehát nincs minimálisan befektethető összeg, akár néhány ezer forintért is lehet
vásárolni belőle. A kötvény kamatozása lépcsőzetes, a kamat mértéke az első félévben 3,5 százalékos, majd a
második félévben 4 százalékos, a második évben 4,5, a harmadik évben 5, a negyedik évben 5,5, míg az
ötödik évben 6 százalékos, így összességében 4,95 százalékos éves átlagos hozamot lehet elérni, ha valaki
egészen a lejáratig tartja. A kapott kamatok automatikusan újra befektetésre kerülnek, ráadásul az új
állampapírok hozama után sem kell kamatadót fizetni. Az Államadósság Kezelő Központ minden héten új
sorozatot bocsát ki a kötvényből, ezzel biztosítva a folyamatos befektetési lehetőséget. A konstrukció további

nagy előnye, hogy minden féléves kamatfizetést követően 5 munkanapon át 100 százalékon, veszteség nélkül
visszaváltható a kötvény. Egyéb időszakokban a forgalmazók 99,75 százalékos árfolyamon (+ időarányos
felhalmozott kamat) kötelesek visszavásárolni az értékpapírokat (naponta és ügyfelenként 10 millió forintig).
Az elérhető átlagos, éves kamat az eladás idejétől függően, a kamatfizetést követő 5 munkanapos
intervallumban történő eladás esetén:

FORRÁS: EQUILOR

A családvédelmi akcióterv támogatási elemei és költségvetési hatásai
1.Babaváró támogatás:
legfeljebb 10 millió forint összegű, szabad felhasználású kölcsön, amelyhez
az állam kamattámoga-tást biztosít. Másfelől a második, valamint a harmadik gyermek megszületése
esetén a hitel egy része, vagy egésze vissza nem téritendő gyermekvállalási támogatássá változik. Ahiteltazokaházaspárokigényelhetik,aholafeleségmégnemtöltöttebea41.életévét,ésaz
egyik
igénylőlegalább
3évfolyamatosbiztosítotti
jogviszonnyalrendelkezik.
Ababavárótámogatásahitelintézeteknéligényelhető2019.július1től,aprogramba2022végéiglehetbelépni.Ahitelfolyósításátahitelintézetekbelsőszabályainakmegfelelőhitelbírálatelőzimeg.Akölcsönmaximálisfutamideje20évlehetésatörlesztéshaviösszegenemhaladhatjamegaz50ezer
forintot.Ahiteltörlesztéseazelsőésamásodikgyermekérkezésekoregyaránt3-3 évre felfüggesztésrekerülmáravárandósságidején.Amásodikgyermekszületésekorafennállótőke-tartozás30százalékát,aharmadikgyermekesetében a teljes tőketartozást elengedik. Atámogatásokhoza2019.július1.utánszületett gyermekek kerülnekfigyelembevételre. Ababavárótámogatásraazállamkezességetvállal. A babaváró támogatás költségvetési hatása
2019-ben 81 milliárd forint, 2020ban 111 milliárd forint lehet.A babaváró támogatást becslések szerint összesen 165 ezren igényelhetik 2022 vég
éig.
2. A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)
igénylésekor felvehető államilag kamat-támogatott hitel 2019. július 1-jétől
a használt lakások
vásárlására is gényelhető. Akétgyermekescsaládok10millióforint, ahárom, vagytöbb gyermeketnevelők15millióforintösszegűhiteltvehetnekfel,amelynekkamatalegfeljebbévi3százaléklehet.
Emelletteltörlésrekerülahasználtlakásokvételáráravonatkozó35millióforintosértékhatár.
Azállamilagkamattámogatotthitelhasználtingatlanvásárlásáravalókiterjesztésénekbecsült költségvetésihatása2019-ben2milliárdforint,2020-ban4milliárdforint,2021-benpedig 8milliárd forint.
3. 2019. július -1től bevezetésre kerül a falusi CSOK
azokon az 5 ezer fő alatti településeken, ahol 2003. év elejéhez viszonyítva a népességszám
csökkent. Ezekenakistelepülésekenazújlakás vásárlásáraésépítésérevonatkozóvissza nemtérítendőtámogatásiösszegeketlehetmajdigénybevennihasználtlakásokvásárlására is. Azingatlanáremelkedésekelkerüléseérdekébenalegmagasabb,10millióforintostámogatási összegneklegfeljebbafelehasználhatóvásárlásra,afennmaradórészpedigfelújításraésbőví-tésrefordítható. Atámogatásokat2022.június30-iglehetkérelmezni.

4. A 2019. július 1. utáni második gyermek születésekor 1 millió forint, a harmadik vagy további
gyermekek születésekor egy alkalommal 4 millió forint, további gyermekek születése esetén pedig
további 1-1 millió forint elengedésre kerül a család fennálló lakáscélú jelzáloghitel tartozásából.
5. A négygyermekes anyák életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Akedvezmény2020-tól léphatályba,ésa18évfeletti, nemeltartott gyermekekután is érvényesíthető. Azintézkedésköltsége2020-ban23milliárdforint,2021-ben25milliárdforint lehet, míg apotenciálisigénybevevőkmaximálisszáma60ezerfőretehető.
6. A legalább három gyermeket nevelők legfeljebb 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támoga-tást
igényelhetnek új, hétszemélyes gépjármű vásárlására. Azállamitámogatásösszegenemhaladhatjamegagépjárműbruttóvételárának 50százalékát, ésazigénylőknekatámogatássalcsökkentettárat kellmegfizetniük.
Becslésekszerint2019-2021-benösszesen18ezercsaládigényelhetiazautóvásárlásitámogatást,aminekköltségvetésihatása2019-ben9milliárdforint. 2020-banés2021-benpedig18-18milliárdforintlehet.
7. A gyermekgondozási díjat (GYED) 2020- tól a dolgozó nagyszülő is átveheti. Agyermekgondozásidíjnagyszülőknekvalóátadásavárhatóannemjárérdemitöbbletkiadással. AnagyszülőiGyEDigénybevételemellettnemazanya,hanemanagyszülőszámárafogjákfolyósí-taniazellátást.
8. A 9. és 11. évfolyamon tanuló középiskolás diákok 2020-tól kéthetes külföldi nyári nyelvi
tanfolyamon vehetnek részt a nyári szünetben. Azintézkedésköltsége2020-banés2021-benisa42-45
milliárd forint körül alakulhat. Becslés szerintarésztvevőklétszámaakísérő tanárokkal együtt80ezerfőlehet2020-banés99ezerfőlehet2021-ben.

