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I.

Családtámogatási kedvezmények

1. Első házasok kedvezménye
Házaspárok által igénybe vehető adókedvezmény, amennyiben a házaspár legalább egyik
tagja az első házasságát köti.
Jogosultság: Abban az esetben igényelhető, ha a házastársak legalább egyik tagja első
házasságát kötötte. A házaspár azon tagja is jogosult a kedvezmény érvényesítésére, akinek
nem ez az első házassága.
Igényelhető:
Bármelyik fél munkáltatójánál.
Formanyomtatvány elérhetősége:
https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg-nyilatkozatok_2019
A támogatás összege:
Az összevont adóalapba tartozó jövedelem csökkenthető havi 33 335 Ft-tal, ami azt jelenti,
hogy havonta 5 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a házaspárok rendelkezésére.
A támogatás időtartama:
24 hónap, akkor is, ha ezen időszak alatt gyermek születik. Első jogosultsági hónap a
házasságkötést követő hónap.
Megszüntetése:
Nem érvényesíthető tovább, ha a házasság 24 hónapon belül felbomlik.

2. Fiatalok életkezdési támogatása – „Babakötvény”
Gyermekek önálló életkezdéséhez nyújtott pénzbeli támogatás.
A 2005. december 31-ét követően belföldön született, és a 2017. június 30. napja után külföldön
született gyermeket önálló életkezdéséhez életkezdési támogatás illeti meg.
Külföldi gyermek a Magyarország területén kívül élő
a) a hazai anyakönyvi szerv által anyakönyvezett magyar állampolgár 18. életévének
betöltése napjáig,
b) olyan nem magyar állampolgárságú személy a 18. életéve betöltésének napjáig, aki a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar
igazolvánnyal” rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a
magyar állampolgárság felvétele a lakóhelye szerinti szomszédos állam állampolgárságától
való megfosztással jár.
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Célja, hogy a nagykorúság kezdetén (18. életév betöltése után) könnyebb legyen a fiatalok
életkezdése a továbbtanulás, pályaválasztás, otthonteremtés, családalapítás terén.
Mértéke:
42.500,- Ft összegű az egyszeri életkezdési támogatás, mely automatikusan a gyermek nevére
megnyitásra kerülő letéti számlán kerül elhelyezésre a Magyar Államkincstárnál
(továbbiakban: MÁK).
Innen a letéti számla kamataival, illetve a hozamokkal együtt a gyermek a 18. életévének
betöltése után veheti fel, és a törvényben meghatározott célokra használhatja fel. Amennyiben
a szülők az egyszeri életkezdési támogatás összegén túlmenően további befizetéseket
szeretnének teljesíteni, ennek nincs akadálya. Ebben az esetben – mivel a letéti számlára nem
lehet egyéni befizetéseket kezdeményezni - meg kell nyitni a gyermek nevére szóló Kincstári
Start-értékpapírszámlát. A gyermek hozzátartozója által megnyitott Kincstári Startértékpapírszámlájára a Kincstár „átvezeti” a gyermeket megillető életkezdési támogatást a letéti
számláról. Ezt az összeget a Kincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó
sorozatszámú Babakötvénybe fekteti be a Kincstári Start-értékpapírszámla szerződés
aláírásával adott, Babakötvény vásárlására vonatkozó megbízás alapján.
Igénylés módja:
A MÁK hivatalból értesül a gyermek születéséről és automatikusan nyitja a kincstári letéti
számlát, külön igényelni nem kell. A megnyitás tényéről a szülőket levélben értesíti. A gyermek
nevére szóló Kincstári Start-értékpapírszámlát pedig a Magyar Államkincstárban a szülő, közeli
hozzátartozó (az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a
testvér), vagy más törvényes képviselő, illetve a 16. életévét betöltött gyermek személyesen
nyithatja meg.

3. Diákhitel – kedvezmények
1) Célzott kamattámogatás
Lényege, hogy a kedvezmény időszaka alatt az igénybe vett diákhitel kapcsán felszámított
ügyleti kamat megfizetésének kötelezettségét az állam átvállalja, így ezen időszak alatt a
tartozás nem növekszik az ügyleti kamat összegével. Engedélyezése esetén a hitelfelvevőt
megilleti a célzott kamattámogatás, egyúttal a törlesztési kötelezettsége is szünetel.
Feltétele:
•
•
•
•

csecsemőgondozási díjra (CSED),
terhességi gyermekágyi segélyre (TGYES/TGYÁS),
GYED-re,
GYES-re való jogosultság.

Nem kizáró ok, hogyha a jogosult teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat.
Igénylés módja:
Kizárólag kérelemre biztosítható.
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Visszamenőlegesen: Legkorábban a kérelem benyújtása évének első napjától vehető igénybe.
Igénylés menete:
•

Diákhitel Direkt fiókból (www.diakhiteldirekt.hu) a „Célzott kamattámogatás (CKT) és
törlesztési kötelezettség szüneteltetésének (TKSZ) igénylése” rész kitöltése.

2.) Törlesztési kötelezettség szüneteltetése
Ezen időszakban a diákhitel törlesztésének kötelezettsége szünetel és eközben az állam a
kamatterheket átvállalja, így a tartozás ezen időszak alatt nem nő.
Jogosultság:
•
•

A 2018. január 1-jét követően születendő gyermekekre tekintettel kérhető a hitelfelvevő
nők által, már a várandósság 3. hónapját követően.
Örökbefogadott gyermek esetén is érvényesíthető.

A kedvezmény időtartama:
•

A kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónaptól legkésőbb a várandósság 91.
napját vagy az örökbefogadás gyámhatósági engedélyezését követő 3 év időtartamra
vehető igénybe.

3.) Diákhitel tartozás elengedése:
•
•
•

A diákhitel tartozás fele - azoknál a nőknél, akiknek 2018. január 1-jét követően születik
a második gyermekük.
A teljes hiteltartozás - a harmadik vagy további gyermek megszületése esetén.
Örökbefogadott gyermek esetén is kérhető.
Mindkét esetben a tartozás teljes vagy részleges elengedése a Diákhitel szervezetnél
igényelhető, a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon.

4. Családi adókedvezmény
Olyan kedvezmény, amely az adóelőleg megállapítását megelőzően a személyi
jövedelemadó fizetésre kötelezett személy adóalapját csökkenti.
Jogosult az érvényesítésére:
•
•
•
•

a családi pótlékra jogosult személy, valamint a vele közös háztartásban élő házastársa;
a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa, illetve a gyermek szülőjének
hozzátartozója,
a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),
a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Ki után jár a kedvezmény?
A kedvezményezett eltartott után, aki
•
•

az a gyermek (személy), akire tekintettel családi pótlékot folyósítanak,
a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
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•
•

az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott:
•
•

a kedvezményezett eltartott, valamint
aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető, vagy
figyelembe vehető lenne.

Milyen mértékű a kedvezmény? Mekkora az összege?
A kedvezmény az adóelőleg megállapítását megelőzően a személyi jövedelemadó fizetésre
kötelezett személy adóalapját csökkenti. Ez 2019-ben:
•
•
•

1 eltartott esetén havi 10.000,- Ft,
2 eltartott esetén gyermekenként havi 20.000,- Ft,
3 vagy több eltartott esetén gyermekenként havi 33.000,- Ft összegű tényleges
„többletjövedelmet” jelent.

Jogosultsági hónap:
Az a hónap,
•
•
•

amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig
fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra
való jogosultság megnyílik.

Az érvényesítés feltételei:
Az adófizetésre kötelezett személy írásbeli nyilatkozata (jelenleg nyomtatvány kitöltésével),
melyet
•
•

vagy az adóbevalláshoz
vagy a munkáltatói adó megállapításhoz tesz évközben.

Formanyomtatvány elérhetősége:
https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg-nyilatkozatok_2019
Felváltva gondozott gyermek:
•

•

Ha a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyermeküket, és ezért a
családi pótlékra 50-50%-os arányban mindkét szülő jogosult, akkor a gyermek mindkét
szülő – valamint a szülő házastársa – vonatkozásában kedvezményezett eltartottnak
minősül.
2017-től a felváltva gondozott gyermekeknél már elegendő egy közös nyilatkozat a
családi pótlékra való jogosultság 50-50%-os megállapításához (már nem szükséges
bírói döntés róla).

Családi járulékkedvezmény:
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Ha a családi pótlékra jogosult személynek nincs akkora adóköteles jövedelme, hogy
érvényesíteni tudja az őt megillető családi kedvezmény teljes összegét, akkor a nem
érvényesített rész 15%-ával (vagy annak egy részével) az általa fizetendő egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékát csökkentheti. Az érvényesítésre jogosult: aki a társadalombiztosítási
jogszabályok alapján biztosítottnak minősül. Ez is érvényesíthető közösen vagy megosztva, de
csak szintén biztosított személlyel.
Felső határa: az összes érvényesített járulékkedvezmény nem haladhatja meg a jogosult által
fizetendő járulékok együttes összegét. Igénybevétel módja:
•
•
•

az adóév elteltét követően tett adóbevallásban
megoszthatja a vele közös háztartásban élő, a kedvezményre egyébként nem jogosult
élettársával is
a felváltva gondozott gyermek esetén a családi járulékkedvezményre szintén jogosult
az a szülő, aki a családi kedvezmény 50%-át nem tudja érvényesíteni, ekkor alapként a
családi kedvezmény 50%-át kell figyelembe venni teljes összegként.

5. Családi pótlék
Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó
költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában.
A támogatás két részből áll:
•
•

nevelési ellátásból, amely a nem tanköteles gyermek után jár, és
iskoláztatási támogatásból, amely a már tanköteles, vagy nem tanköteles, de közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermek után jár.

Nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra is jogosult:
•
•
•
•
•
•
•

a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő;
szülővel együtt élő házastárs;
aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló
eljárás már folyamatban van;
szülővel együtt élő élettárs (a jogosultságot igazolni kell)
a nevelőszülő;
a gyám;
az a személy, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés), a saját háztartásában nevelt, még nem tanköteles
gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.

Saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult:
Az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat
folytató személy,
•

akinek mindkét szülője elhunyt,
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•
•
•
•
•

kinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő
szülője elhunyt,
aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
aki a családi pótlékra jogosult (vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel,
gyámmal) személlyel nem él egy háztartásban, vagy
ha az iskoláztatási támogatást nagykorúságát megelőzően is neki folyósították, annak a
tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 20. - sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23.
- életévét betölti.

A családi pótlék összege:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gyermekes család esetén – 12.200,- Ft
1 gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén – 13.700,- Ft
2 gyermekes család esetén gyermekenként – 13.300,- Ft
2 gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként – 14.800,- Ft
3 vagy többgyermekes család esetén gyermekenként - 16.000,- Ft
3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként – 17.000,- Ft
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén a gyermek
után – 23.300,- Ft
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a
gyermek után – 25.900,- Ft
saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos
személy esetén 20.300,- Ft
nevelőszülőnél elhelyezett, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a gyámhatóság által a
szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját
jogon iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén 14.800,- Ft

Az összeg megállapításánál figyelembe vehető gyermekek:
•
•
•

•
•

aki az igénylő háztartásában él,
akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált
felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű
képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy
aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy nincs
átmeneti vagy tartós nevelésbe véve, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart
fenn.

Hogyan lehet igényelni? Benyújtható:
•
•
•

postai úton,
elektronikus űrlapon
személyesen

Hol:
•

fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
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•
•

járási kormányhivatalnál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak),
a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

Az igényléshez a „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű formanyomtatványt kell
kitölteni, amely letölthető innen.
Változásbejelentés űrlapja letölthető innen.
A gyermek igazolatlan hiányzásának szankciója:
•

•

iskolai nevelés esetén, ha a gyermek 50 igazolatlan óránál többet hiányzik, akkor az
iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül, amíg a gyermek ismét megfelelően
teljesíti iskolalátogatási kötelezettségét.
óvodai nevelés esetén, a gyermek 20 nevelési napot meghaladó igazolatlan hiányzása
esetén szintén szünetelésre kerül a nevelési ellátás folyósítása.

Magasabb összegű családi pótlék különleges szabályai
Ki után jár?
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után jár (külön jogszabályban
meghatározott betegségek, fogyatékosság esetén, ha a gyermek állandó és fokozott figyelemre,
gondozásra szorul).
A gyermek 3 éves koráig különös betegség nélkül is jár, amennyiben a gyermek 1500 gramm
születési súly alatt született.
Kérelem benyújtása:
Ugyanúgy történik, mint a családi pótlék esetében, de csatolni kell az „Igazolás tartósan beteg,
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt, melyet
•
•
•
•
•
•

gyermekklinika
gyermekkórház,
kórházi gyermekosztály
szakambulancia
szakrendelő
szakgondozó intézmény állít ki.

6. Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK)
A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, amely az otthonteremtést segíti.
6/1. Új lakás vásárlása/építése esetén igényelhető CSOK
A támogatásról, jogosultság feltételeiről a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet rendelkezik.
Meglévő gyermekek után igényelhetik:
•
•

házastársak
élettársak
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•

egyedülálló személyek (életkortól függetlenül).

Előre vállalt gyermekek után:
•

házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie, azaz a
kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40.
életévét

Jogosultság feltételei:
•
•
•

•

•
•

büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek
elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
köztartozás-mentesség
1 és 2 gyermek esetén az igénylő 180 napos folyamatos TB jogviszonya fennállását
(legfeljebb 30 nap megszakítással) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, kivétel, ha
az igénylő ápolási díjban részesül,
3 vagy több gyermek esetén az igénylő 2 éves folyamatos TB jogviszonya fennállását
(legfeljebb 30 nap megszakítással) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, melyből az
igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység fogadható el, kivétel, ha
az igénylő ápolási díjban részesül,
 folyamatos TB jogviszonynak az alábbi jogviszonyok minősülnek:
o 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított
o a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és
erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban
az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot
tesz, vagy
o kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által
kiállított igazolással igazolja;
igazolás, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett
CSOK vagy „szocpol” visszafizetésére,
lakásbiztosítás megkötése.

Mely gyermek(ek) után igényelhető?
Közös háztartásban élő, alábbi gyermekek után jár:
•
•
•

•

magzat vagy ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartott után, aki még a 25. életévét nem töltötte be
vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartott után, ha a 25. életévét betöltötte, de
megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy
év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő
gyámsága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén.
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Igénylés helye:
Hitelintézetek
Igénylés módja:
Bevezetésre került a nyilatkozati elv, mint főszabály, vagyis elegendő az ügyfélnek csak
nyilatkoznia arról, hogy a szükséges feltételek az ő esetében fennállnak (a tulajdoni lap másolat
elektronikus bekérése a hitelintézet feladata, a TB jogviszonyról szóló igazolás beszerzendő).
Az igényléshez szükséges legfontosabb mellékletek a nyilatkozaton túl:
•
•
•
•
•
•
•
•

személyi igazolvány
lakcímkártya
TB jogviszony igazolása vagy külföldi TB szerv igazolása és hiteles magyar nyelvű
fordítása
ingatlan adásvételi szerződés
a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolás,
kivitelezési dokumentáció
építőközösségi szerződés
várandósgondozási könyv
adóigazolvány

TB jogviszony igazolására alkalmas formanyomtatvány elérhetősége:
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521874.html.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részletes tájékoztatása a hatósági bizonyítvány
kiadásának menetéről innen érhető el.
Új lakásnak számít:
•
•
•

•

A 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi
engedéllyel még nem rendelkező (félkész) ingatlan,
a még fel nem épített ingatlan, amelyet gazdálkodó szervezet épít első ízben
magánszemély részére történő értékesítésre,
az olyan kész, már felépült ingatlan, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
használatba-vételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet az építő gazdálkodó szervezet
első ízben magánszemély számára értékesít.
lakásépítéskor a telken meglévő épületet – amennyiben szakvélemény alapján annak
alapozása megfelelő – csak a talajszintig kell visszabontani, az új lakóépület a
meghagyott alapra ráépíthető.

A támogatás összege:
•
•
•

1 gyermek – min. 40 m2 lakás vagy 70 m2 családi ház – 600.000,- Ft
2 gyermek – min. 50 m2 lakás vagy 80 m2 családi ház – 2.600.000,- Ft
3 vagy több gyermek – min. 60 m2 lakás vagy 90 m2 családi ház – 10.000.000,- Ft.

A támogatás folyósítása:
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•

•

Új lakás építésekor – a készültségi fokkal arányosan, utólagosan. A bekerülési költség
legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a
folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított
számlák fogadhatók el. Építőközösség tagjaként a tulajdoni hányad arányában, az
építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelhető a CSOK.
Új lakás vásárlása esetén - a támogatást egy összegben folyósítja a bank, még akkor is,
ha az új lakás vásárlására a használatbavételi engedély kiadása előtt került sor.

6/2. Használt lakás vásárlása/bővítése esetén igényelhető CSOK
A támogatásról, jogosultság feltételeiről a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet rendelkezik.
Az igénylők köre ugyanaz, mint az új lakás építése, vásárlása esetén igénybe vehető CSOKnál. Igényelhető még a vásárláson kívül bővítési munkákra is a befejezésig (a használatbavételi
engedély kiállításáig), akár a teljes költségvetés erejéig.
Jogosultság feltételei:
•
•
•
•

•

büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek
elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
igazolás, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett
CSOK vagy „szocpol” visszafizetésére
köztartozás-mentesség
az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi
okirattal igazolja, hogy 180 napos folyamatos TB jogviszonya fennáll (legfeljebb 30 nap
megszakítással), azaz
• az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
• a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és erről
büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az
oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a
képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
• kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított
igazolással igazolja;
lakásbiztosítás megkötése.

Mely gyermek(ek) után igényelhető?
Ugyanaz a szabály, mint az új lakások esetén igényelhető CSOK-nál.
Mely ingatlanra igényelhető?
Amelynek
a lakás (a lakhatás feltételeinek megfelelő, lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott
ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel)
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•
•
•
•

alapterülete 1 gyermek esetén min. 40 m2;
2 gyermek esetén min. 50 m2;
3 gyermek esetén min. 60 m2;
4 vagy több gyermek esetén min. 70m2.

Igénylés helye:
Hitelintézetek
Igénylés módja:
CSOK iránti kérelem kitöltése és a mellékletek csatolása.
A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül,
bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően nyújtható be.
A támogatás összege kizárólag a gyermekek számától függ:
•
•
•
•

1 gyermek – min. 40 m2 lakás vagy családi ház – 600.000,- Ft
2 gyermek – min. 50 m2 lakás vagy családi ház – 1.430.000,- Ft
3 gyermek – min. 60 m2 lakás vagy családi ház – 2.200.000,- Ft
4 vagy több gyermek esetén – min. 70 m2 lakás vagy családi ház – 2.750.000,- Ft

o Használt lakás vásárlásnál az 5 éven belül értékesített másik lakás vételárára vonatkozó
„beforgatási” kötelezettség megszűnt, így a két lakás közötti értékkülönbözet összegére
tekintet nélkül jár a CSOK.
o Használt lakás másik használt lakásra való, 5 éven belüli cseréje esetén is mód van a
meglévő lakásra felvett CSOK letétbe helyezésére és az újabb ingatlanra való
átjegyzésére (ha annak értéke a meglévő lakásét meghaladja).
A támogatás folyósítása:
•
•

Lakásvásárlás esetén – egy összegben
Bővítéskor – a készültségi foknak megfelelően benyújtott, az igénylő nevére szóló
számlák után kerül folyósításra. Részfolyósítás az utóbbi esetben lehetséges. További
szabályokról a hitelintézetek nyújthatnak felvilágosítást.

Új lakás építésére/vásárlására és használt lakás vásárlására/bővítésére egyaránt
vonatkozó szabályok:
•

•

•

Amennyiben a CSOK-ból épített/vásárolt lakást 10 éven belül másikra cserélik, a
korábban felvett támogatás összegét újabb lakás építése esetén 3 évre, vásárlása esetén
1 évre a kincstárnál letétbe kell helyezni, ami egyszer meghosszabbítható. A letétbe
helyezés időtartamának meghosszabbítási lehetősége 1 évről 2 évre növekedett.
Amennyiben a megelőlegezett formában igénybe vett CSOK-nál a gyermekvállalás nem
teljesül, és a támogatást vissza kell fizetni, esetleges későbbi újraházasodás esetén a
visszafizetéstől számított 5 év elteltével ismét felvehető előre vállalt gyermek után a
támogatás.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges
határozata alapján a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülő
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•

szülők is jogosulttá válnak a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül a
CSOK-ra.
Az azonos kibocsátó által kiállított, 2 millió Ft-ot meghaladó ÁFA-tartalmú építőanyagvásárlásról szóló számlák kapcsán nem kell külön szerződést bemutatni a
hitelintézetnek.

6/3. A CSOK mellett felvehető, kedvezményes hitel
A CSOK mellett felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől
15 millió forint összegű kedvezményes hitelt nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is
fel lehet venni.
6/4. Falusi CSOK
A Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlása, illetve meglévő
lakás bővítése mellett a tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén
•
•

használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

céljából is igénybe vehető a CSOK Magyarország területén belül.
A jogosultság feltételei:
•
•

•

az ezen támogatásokra vonatkozó kérelmek 2022. június 30. napjáig nyújthatók be
eltérés a használt lakás vásárlására/bővítésére vonatkozó CSOK-hoz képest, hogy az
igénylőnek, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylőnek 30 napnál nem
régebbi okirattal kell igazolnia, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában az 1997.
évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §-a szerint biztosított, és legalább 1 éve folyamatos TB
jogviszonya fennáll (legfeljebb 30 nap megszakítással), azaz
o az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,
o a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és
erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban
az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot
tesz, vagy
o kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által
kiállított igazolással igazolja;
3 vagy több gyermek esetében a kérelmezőnek 30 napnál nem régebbi okirattal azt kell
igazolnia, hogy
o a kérelem benyújtásakor a Tbj. 5. §-a szerint biztosított - ide nem értve a
közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti
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•

felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben
nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi
felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan
nyilatkozik, valamint
o legalább 2 éve folyamatosan - ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos
biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van -, azaz
 a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal
igazolja,
 a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat
folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
 kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság
által kiállított igazolással igazolja.
a kérelmezőnek büntetlen előéletét érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell
igazolnia

A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejű bővítés/korszerűsítés esetén:
• 1 gyermek esetén: 600 ezer Ft
• 2 gyermek esetén: 2,6 millió Ft
• 3 vagy több gyermek esetén: 10 millió Ft.
Ebben az esetben maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a fennmaradó részt bővítésre
és/vagy korszerűsítésre kell fordítani.
A falusi CSOK összege meglévő lakás bővítés/korszerűsítés esetén:
• 1 gyermek esetén: 300 ezer Ft
• 2 gyermek esetén: 1,3 millió Ft
• 3 vagy több gyermek esetén: 5 millió Ft
A CSOK többi formája mellett felvehető többgyermekes családok otthonteremtési
kamattámogatása szintén igénybe vehető:
•
•

használt lakás vásárlása/bővítése/korszerűsítése esetén a maximálisan felvehető összeg
2 gyermek esetén 10 millió forint, 3 gyermek esetén 15 millió forint,
meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén a maximálisan felvehető összeg 2
gyermek esetén 5 millió Ft, 3 vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint.

Mely településeken igényelhető?
A vonatkozó kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg azon településeket, ahol a
falusi CSOK igénybe vehető. A támogatás az 5000 fő alatti településeket érinti, ahol a
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lakosságszám 2003-hoz képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag (ahol a
2003. január 1-jei népességszámhoz képest nem éri el a 95 százalékot a mostani népesség).
Falusi CSOK - Heves megyei települések listája:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abasár
Adács
Aldebrő
Andornaktálya
Apc
Átány
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Besenyőtelek
Boconád
Bodony
Boldog
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Csány
Demjén
Detk
Domoszló
Dormánd
Ecséd
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerszólát
Erdőtelek
Erk
Fedémes
Feldebrő
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Heréd
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hort
Istenmezeje
Ivád
Kál
Kápolna
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karácsond
Kisfüzes
Kisköre
Kisnána
Kompolt
Kömlő
Ludas
Maklár
Markaz
Mátraballa
Mátraderecske
Mátraszentimre
Mezőszemere
Mezőtárkány
Mikófalva
Mónosbél
Nagyfüged
Nagykökényes
Nagyréde
Nagyút
Nagyvisnyó
Novaj
Pálosvörösmart
Parád
Parádsasvár
Pély
Pétervására
Petőfibánya
Poroszló
Recsk
Rózsaszentmárton
Sarud
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szihalom
Szilvásvárad
Szúcs
Szűcsi
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Terpes
Tiszanána
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tófalu
Újlőrincfalva
Vámosgyörk
Váraszó
Vécs
Verpelét
Visznek
Zagyvaszántó
Zaránk

7. Tankönyvtámogatások
A köznevelésben részt vevő gyermekek a tankönyveket ingyen kapják.
Jogosultság:
A 2017/2018. tanévtől kezdve ingyenes tankönyvre jogosultak az általános iskola valamennyi
évfolyamának (1-8. évfolyam), valamint a középiskola első évfolyamának tanulói (9.
évfolyam).
Ezen kívül az összes többi évfolyamban a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre, ha a
gyermek
•
•

•
•
•
•

tartósan beteg,
a szakértői bizottság véleménye alapján fogyatékosnak (mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd), vagy halmozottan fogyatékosnak minősül,
három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban
részesül.

Igénylés helye:
Az iskolában, az intézményvezetőnél.
Igénylés módja:
Igénylőlapon a jogszabályban meghatározott mellékletekkel, amelyek innen tölthetőek le.
A támogatás mértéke:
A tankönyvek a jogosultság megállapítása esetén ingyenesek.
A támogatás időtartama:
Amíg a jogosultsági feltételek legalább egyike fennáll.
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8. Étkezési térítési díj kedvezmény
Bölcsődés, óvodás és köznevelési intézményben tanuló gyermekek számára az évközbeni
intézményi étkezéshez nyújtott kedvezmény.
Ingyenes étkezésre jogosult a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek,
ha
•
•
•
•
•

•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (a továbbiakban: RGyK) részesül,
tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtóintézményben helyeztek el (és
részesül RGyK-ban),
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (nettó) összegének
130%-át,
nevelésbe vették.

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
•
•
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
nevelésbe vették,
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó
intézményben helyezték el (és részesül RGyK-ban).

Az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
•
•

nevelésbe vették, vagy
utógondozói ellátásban részesül.

50%-os mértékű kedvezményre jogosult:
•
•
•

az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
az 1-8. évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
az 1-8. évfolyamon, vagy azon felül tanuló tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.

Igénylés helye:
Az étkezést biztosító intézménynél.
Az igénylés módja:
„Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványon
a szükséges igazolásokkal. A nyomtatvány minden intézménynél elérhető.
A támogatás időtartama:
A nappali rendszerű oktatásban való részvétel befejezéséig.
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Közös háztartásban élőknek tekintendő:
•
•
•

a tizennyolc éven aluli,
a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban
részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a
nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél
elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

9. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat,
kedvezményeket biztosít.
Jogosultság:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény abban a családban igényelhető,
1.) ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2019-ben 28.500,Ft/hó) 145 %-át
•

ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza

•

ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy

•

a gyermek elmúlt 18 éves és középfokú nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte
be; és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá
válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult;

2.) ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 135 %-át az 1-es pont alá nem tartozó esetben, feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket. Jogosult
a családba fogadó gyám is.
Igénylés:
A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) polgármesteri
hivatalánál lehet igényelni formanyomtatvány benyújtásával. A jogosultságról a jegyző dönt.
Eger város kérelme elérhető itt,
Gyöngyös város kérelme elérhető itt,
Hatvan város kérelme elérhető itt.
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Természetben nyújtott támogatások:
•

évente két alkalommal 6 000,- Ft Erzsébet-utalvány formájában: készétel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható;

•

általános iskolás gyermekek esetében ingyenes tankönyv és étkezés;

•

középiskolás gyermekeknél ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;

•

felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

•

családba fogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 22%-a.

Juttatási időszak:
A támogatás a rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem
benyújtásának napjától (főszabályként) egy év időtartamra jár. Az újabb jogosultságot a lejárat
előtt három hónappal újra kell kérvényezni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnik, ha:
•
•

a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más
törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.
A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról (pl. család jövedelmi helyzetének változása, a család összetételének változása,
stb.) 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.

II.

Gyermekvállalással összefüggő ellátások

1. Csecsemőgondozási díj (CSED)
A szülési szabadság idejére járó, keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez, illetve
biztosítási jogviszonyhoz kötött havi pénzbeli támogatás.
Jogosultsági feltételek:
Erre a támogatásra az az édesanya jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül
365 napon át biztosított volt, és akinek gyermeke
•
•

a biztosítás tartama alatt, illetve a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik,
vagy
a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának
az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.
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A szülő nő esetében a csecsemőgondozási díjra való jogosultság legkésőbb a gyermek
születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával
nyílik meg.
A CSED a szülési szabadság időtartamára, vagyis 168 napon keresztül jár (24 hét). A szülési
szabadságot a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is meg lehet kezdeni.
A szülő nőn kívül csecsemőgondozási díjra jogosult még (a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 40. § (4) bekezdése alapján):
•
•
•

•
•

•
•
•

az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gyermek
gondozásba vételének napjától,
a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt végleges döntés alapján gondozza, a gyám
kirendelésének napjától,
a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi
szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a
gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás
szerinti - egészségi állapotának fennállásáig,
a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal, az elhalálozás
napjától,
az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket
vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az
egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az
igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi
állapotának fennállásáig,
az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket
örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gyermek
gondozásba vételének napjától,
a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő szülői felügyeleti joga
megszűnt, attól a naptól, amikortól a szülő nő felügyeleti joga megszűnt, a gyermek
születését követő 168. napig, abban az esetben, ha a fent meghatározott feltételek
bármelyikének bekövetkezése napján a szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel
rendelkezik.

A csecsemőgondozási díj megállapítása iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg
legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. A CSED folyósítása mellett keresőtevékenységet nem
lehet végezni.
Az ellátás összege:
A csecsemőgondozási díj összege a figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított naptári
napi alap 70%-a. A CSED összegéből kizárólag személyi jövedelemadó előleget vonnak le, és
érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
Az ellátás lejárta/megszűnése:
Az ellátás lejárta után vehető igénybe a gyermekgondozási díj (GYED).
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Az ellátás igénylése:
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a munkahelyen kell benyújtani, a „Nyilatkozat
csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon, amely letölthető innen.
Ha az édesanya egyéni vállalkozó, akkor a kérelmet, a vállalkozás székhelye szerint illetékes
megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, főváros esetében a Budapest
Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtania, az "Igénybejelentés
táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”
elnevezésű elektronikus nyomtatványon.
A gyermekgondozási díj iránti kérelem a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is
benyújtható a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes
igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon, amely innen tölthető le.
Amennyiben a kérelmező
csecsemőgondozási díjat

a gyermek

születését

megelőző

időponttól

igényli

a

•

a kérelemhez mellékelni kell a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást, vagy
ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv
másolatát,

•

gyermek születésének tényét a szülést követően, a születési anyakönyvi kivonat
másolatával igazolni kell a kérelmet elbíráló szerv felé.

Amennyiben a CSED kérelmet a foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely
bírálja el, a kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
A kérelemhez csatolandó továbbá
•

csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozat,
vagy a gyámhivatal igazolása arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási
szándékkal nevelésbe vette,

•

gyám esetén a gyámkirendelő határozat,

•

„Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról”
elnevezésű nyomtatvány, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya.

2. Anyasági támogatás
Minden születő gyermek után a szülő számára egyszeri alkalommal járó támogatás.
Jogosultsági feltételek:
Anyasági támogatásra a szülést követően az édesanya jogosult, biztosítási jogviszony nem
szükséges hozzá. Fontos azonban, hogy csak az kap anyasági támogatást, aki várandóssága alatt
legalább négy alkalommal (koraszülés esetén legalább egyszer) várandósgondozáson részt vett.
Jogosult lehet továbbá anyasági támogatásra az örökbefogadó szülő és a gyám is.
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Az anyasági támogatás abban az esetben is megilleti az anyát, ha gyermeke halva született.
Nem jár az anyának az anyasági támogatás abban az esetben, ha:
•
•

a gyermek születését megelőzően a szülők nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek
örökbefogadásához,
vagy ha a megszületett gyermek gyermekvédelmi gondoskodásban részesül a
gyámhatóság jogerős határozata alapján, és így kikerül a családból.

Az ellátás összege:
Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek összege jelenleg gyermekenként 64.125
forint, ikergyermekek esetén gyermekenként 85.500 forint.
Az anyasági támogatás összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával
Az ellátás igénylése:
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
Ehhez az édesanyának a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” elnevezésű
formanyomtatványt szükséges kitöltenie, amely innen tölthető le.
A kérelem benyújtható:
•

•
•

személyesen a kormányablakokban (https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok),
illetőleg a járási/kerületi hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok
ügyfélszolgálatain (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ügyintézés.html),
postai úton (1919 Budapest),
elektronikus úton a Magyar Államkincstár honlapján, ügyfélkapus bejelentkezést
követően (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/).

3. Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD)
Egységes összegű otthongondozási díj, mely azon szülőknek jár, akik önellátásra
képtelen gyermeket nevelnek.
Jogosultsági feltételek:
A gyermekek otthongondozási díjára – a gyermek életkorától függetlenül – az a szülő jogosult,
aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen
gyermekéről gondoskodik.
Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb
esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos
tevékenységek elvégzésében – étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhely használat,
kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben
szorul segítségre.
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A GYOD-ban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet a többi családtámogatási
ellátásra (CSED, GYED, GYES) is, és fontos, hogy a GYOD a három- vagy több gyermek
gondozására, nevelésére tekintettel járó gyermeknevelési támogatással (GYET-tel) korlátozás
nélkül együtt folyósítható.
A szülő a GYOD mellett legfeljebb napi 4 órában - kivéve az otthoni munkavégzést - folytathat
keresőtevékenységet.
Az ellátás összege:
A GYOD összege bruttó 100 000 forint havonta, amelyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le. A
támogatás 2022. január 1-től az akkor érvényes minimálbér összegére emelkedik. Ha több
ápolásra szoruló gyermek él egy családban, akkor a szülő az alapdíj másfélszeresét veheti
igénybe, és a GYOD mellett lehetséges a testvér után járó egyéb családtámogatások folyósítása
is.
Főszabály szerint a GYOD összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult személy
esetében a GYOD havi összegének és a másik pénzellátás bruttó összegének különbözete. Így
ha a rendszeres pénzellátás összege meghaladja a GYOD összegét, az igénylő részére GYOD
nem állapítható meg, azonban ebben az esetben nem kell figyelembe venni:
•

a gyermeknevelési támogatás, a szülő másik gyermekére tekintettel folyósított CSED,
GYED, GYES, továbbá a tartós ápolást végzők időskori támogatása összegét,

•

a GYOD folyósítása alatt megállapított saját jogú nyugellátást, korhatár előtti ellátást,
szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot,
rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást, ha
o

o

•

a nyugellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon GYOD-ra volt
jogosult, és
az ezt megelőző húsz éven belül a GYOD-ra, illetve a súlyosan fogyatékos
gyermekre tekintettel ápolási díjra való jogosultsága összeszámítva legalább 10
évig fennállt,

azt a táppénzt, amelyet a GYOD folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján folyósítanak.

Az ellátás igénylése:
A GYOD iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani, a „Kérelem a
gyermekek otthongondozási díjának megállapítására” elnevezésű nyomtatványon, amely innen
tölthető le.
A GYOD igényléséhez szükséges nyomtatványok papír alapon is elérhetőek valamennyi járási
hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.
A kérelemhez csatolni kell:
•

6 év alatti ápolt gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás
kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét
o

az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve
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o

önellátási képességének mértékéről,

•

6. életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos
igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és

•

ha a gyermek oktatási intézménybe jár (óvoda, köznevelési, felsőoktatási intézmény),
az intézmény vezetőjének igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról.

6. életévét betöltött ápolt gyermek esetén nem kell csatolni a kérelem mellé a háziorvos
igazolását, ha az ápolt gyermeknek fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára
vagy rokkantsági járadékra való jogosultsága áll fenn.

4. Gyermekgondozási díj (GYED)
Keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez kötött, havi pénzbeli támogatás.
Jogosultsági feltételek:
A gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző
két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt; továbbá az anya (vagy az a személy), aki
csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, és a biztosítási jogviszonya a CSED folyósítása
alatt szűnt meg.
A GYED a CSED időtartamának (legfeljebb a gyermek születésétől számított 168 nap) lejártát
követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár. A GYED mellett
bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni.
A GYED kistestvér születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (CSED, GYES) együtt
is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Minden
gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.
Az ellátás összege:
A GYED összege a figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított naptári napi alap 70%a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2019-ben 208.600
forint. Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult GYEDre, akkor az ellátás maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének
70 százaléka. Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulékot és 15% SZJA-előleget vonnak le.
Fontos, hogy érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
Az ellátás igénylése:
A GYED-et a munkahelyen kell igényelni, az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra”
elnevezésű nyomtatványon, amely innen tölthető le.
Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, az önfoglalkoztató, a székhelye szerint
illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró,
megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, a fővárosban (és Pest megyében) Budapest
Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál igényelheti az ellátást, az „Igénybejelentés
táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez"
elnevezésű elektronikus nyomtatványon. A GYED iránti igényt az igénybejelentés napjától
visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni.
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Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:
•

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, abban az esetben, ha a
gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint
aki részére a csecsemőgondozási díjat megállapították

•

a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány a biztosítási
jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,

•

a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbefogadási
eljárás megindításáról szóló igazolást,

•

örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermek
új születési anyakönyvi kivonatát,

•

gyám esetén a gyámkirendelő határozatot.

5. Diplomás GYED
Jogosultsági feltételek:
Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének
megfelel:
•

az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult (például mert nem
biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább
365 napi előzetes biztosítási idővel),

•

a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási
intézményben - a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés
kivételével - teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető
figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven
belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell
rendelkezni,

•

a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony
szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

•

a gyermeket saját háztartásában neveli,

•

magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

•

a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett
lakóhellyel.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha a szülő nő meghal, vagy a fent
felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED –
szülő nőre vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.

26

A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. A diplomás
GYED folyósítása mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet keresőtevékenységet
végezni.
Az ellátás összege:
A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a,
2019-ben 104.300 forint; a mesterképzésben részt vett hallgatóknál a garantált bérminimum
70%-a, 2019-ben 136.500 forint.
Az ellátás igénylése:
A diplomás GYED-et a szülés napján nem biztosított anya és a vér szerinti apa a lakóhelye
szerint illetékes járási hivatalnál igényelheti. Ha az édesanya a gyermek születésének napján
biztosított, akkor kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtania. A kérelem az „Igénybejelentés
hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon
benyújtható be, amely innen tölthető le.
A GYED iránti igényt az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet
érvényesíteni.
Az igénybejelentéssel egyidejűleg a következő okmányokat kell bemutatni, benyújtani:
•
•
•
•

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról
gyermekgondozási díj igényléséhez” elnevezésű nyomtatványt,
ha az igénylő EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott
hatósági igazolvány másolatát,
amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni
kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

6. Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
Egységes összegű havi pénzbeli támogatás.
Jogosultsági feltételek:
Az ellátásra jogosult lehet a szülő és a gyám a gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a
gyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermek esetén pedig addig, amíg a gyermek 10 éves nem lesz. A gyermek első életévének
betöltését követően a szülők hozzájárulásával a nagyszülő is igényelheti az ellátást.
Az ellátás összege:
1 gyermek esetén a támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével.
Ikergyermekek esetén a támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén
400%-ával, 5 gyermek esetén 500%ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.
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Havi összege jelenleg gyermekenként 28.500 forint, amelyből 10 % nyugdíjjárulékot kell
fizetni. Ha ikergyermekek születtek, a havi összeg a gyermekek számának megfelelően
többszöröződik.
Amennyiben új kistestvér születik a családba, a GYES-t más családtámogatási ellátásokkal
(CSED, GYED) együtt is igénybe lehet venni. Minden gyermek után azonban csak az egyik
szülő jogosult az ellátásokra. Amikor a gyermek 6 hónapos lesz, a GYES-ben részesülő szülő
időkorlátozás nélkül vállalhat munkát.
Az ellátás igénylése:
Az igényléshez a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű
formanyomtatványt kell kitölteni, amely innen tölthető le.
A kérelem benyújtható
• személyesen a kormányablakokban (https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok), illetőleg
a járási/kerületi hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain
(https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ügyintézés.html),
• postai úton (1919 Budapest),
• elektronikus úton a Magyar Államkincstár honlapján, ügyfélkapus bejelentkezést követően
(https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/).

7. Gyermeknevelési támogatás (GYET)
A gyermeknevelési támogatást három vagy több kiskorút nevelő szülő vagy gyám veheti
igénybe.
Jogosultsági feltételek:
A gyermeknevelési támogatást az a szülő és az a gyám igényelheti, aki három vagy több kiskorú
gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. A GYET
folyósítása mellett a jogosult heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat
keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában
történik.
Az ellátás összege:
A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (jelenleg: 28.500,- Ft/hó); töredék hónap
esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermeknevelési támogatás
igénybevétele szolgálati időnek minősül, de nem számít munkaviszonynak.
Az ellátás igénylése:
Az igényléshez a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” elnevezésű
formanyomtatványt kell kitölteni, amely innen tölthető le.
A kérelem benyújtható
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•

személyesen a kormányablakokban (https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok),
illetőleg a járási/kerületi hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok
ügyfélszolgálatain (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ügyintézés.html),

•

postai úton (1919 Budapest),

•

elektronikus úton a Magyar Államkincstár honlapján, ügyfélkapus bejelentkezést
követően (https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/).

III.

Munkavállalással összefüggő kedvezmények

1. Gyermekápolási táppénz
A gyermekápolási táppénz a munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége
alatt járó ellátás.
Minden munkaviszonyban álló szülőt megilleti, aki beteg gyermekét otthon vagy kórházban
felügyeli. Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági
őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási
hivatalához, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalához kell
benyújtani.

A gyermekápolási táppénz összege:
A gyermekápolási táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának
• 60 százaléka folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében,
• 50 százaléka
- két évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében,
- a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt abban az
esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.
Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér
200 százalékának harmincad részét (9.933 Forint).
Időtartama:
A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától
függ, továbbá attól, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő egyedül neveli-e a
gyermeket. A táppénz az egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek
egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár. Az 1-3 éves gyermek után évenként és
gyermekenként 84 naptári nap; a 3-6 éves gyermek után évenként és gyermekenként 42,
egyedülállónak 84 naptári nap; a 6-12 éves gyermek után évenként és gyermekenként 14,
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egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható. Több gyermek egy idejű
betegsége esetén ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható az ellátás.
Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a
gyermekápolási táppénz iránti igényt.
Ugyanazon gyermek után járó gyermekápolási táppénz csak a szülők egyikét – azt, aki
keresőképtelen a betegség ideje alatt - illeti meg.
Méltányosság:
Méltányosságból is adható táppénz a szülő részére, ha 12 éves, vagy annál idősebb, de 18
évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja vagy a 12-18 év közötti gyermek kórházi
kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg
ellátást nyújtó intézményben.
Formanyomtatványok letölthetőek innen és innen.

2. Gyermekek után járó szabadság
A gyermek 16 éves koráig jár az alapszabadság mellett. Jogosult rá minden munkaviszonyban
álló
•
•
•
•

vér szerinti és örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló
eljárás már folyamatban van
a gyám
a nevelőszülő és a helyettes szülő.

Igényelhető:
munkáltatónál – nyilatkozat kitöltésével
Mértéke:
Mindkét szülőnek egyenlő mértékben jár
•
•
•

1 gyermek után 2 nap
2 gyermek után 4 nap
kettőnél több gyermek után összesen 7 nap

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg gyermekenként – amennyiben a gyermek után
magasabb összegű családi pótlék jár - további 2 munkanap. A pótszabadságra való jogosultság
szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell
figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
A „kispapák” szabadsága:
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt,
ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő
időpontban kell kiadni.
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IV.

A családvédelmi akcióterv keretében megvalósuló támogatások

1. Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása – „Babaváró támogatás”
A támogatásról, jogosultság feltételeiről a 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet
rendelkezik.
Általános tudnivalók:













A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.
Gyermek fogalma a támogatás vonatkozásában: az igénylők, illetve a támogatott
személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük
közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12.
hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek.
Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett
magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.
Maximálisan felvehető összeg: 10.000.000.- Ft
Futamidő: maximum 20 év, amibe nem számít bele az első gyermek születését vagy
örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.
Törlesztőrészlet havi összege: a kamattámogatás időszaka alatt nem haladhatja meg az
50.000 Ft-ot.
A folyósításra a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget
nem számíthat fel.
A törlesztés: csak forintban történhet.
A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt
kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére
annak elszámolása alapján.
A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak
a) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a
kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat
legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a
várandósság 12. hetét, vagy
b) a kormányrendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által
közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a
kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított
5 éven belül válik véglegessé.



A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is
jogosultak.
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A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását
megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás
rendezésére.
Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó
feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a
támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában,
akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság
megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell
visszafizetni a kincstárnak.
A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való
részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született
5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást
egy összegben.
A támogatott személyek
o második gyermekük megszületését követően a még fennálló, a kormányrendelet
szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
o harmadik gyermekük megszületését követően a kormányrendelet szerinti teljes
fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű

vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.


A gyermekvállalási támogatás
o

o

a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló
várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét
betöltött magzata után igényelhető, és
a kormányrendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek
által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást
engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Az igénybevétel feltételei:
•

A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét

•

Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel

•

A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan magyarországi TB
jogviszonnyal rendelkezik, vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy külföldi TB
jogviszonya van.

•

Az előző pontban szereplő időszakok összeadhatók. Folyamatosnak kell tekinteni az
időszakot, ha abban legfeljebb 30 nap megszakítás van, illetve a felsőoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok
befejezését követően a következő, babaváró támogatásra jogosító jogviszony
megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs. A kölcsönkérelem benyújtását
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megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) vagy e)–j) pontja
szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. A közfoglalkoztatási
jogviszonyban töltött időszakból egy év vehető figyelembe.
•

A bíróság egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg a rendelet szerinti
bűncselekmény elkövetése miatt, vagy valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét
megállapította ugyan, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

•

A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

•

Mindkét házasfél magyar állampolgár, vagy olyan személy, akit magyar állampolgárnak
kell tekinteni a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján, vagy a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján
hontalan jogállásúnak ismerték el.
Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik
házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot
e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott tartozás kizáró ok.
Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás
nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.
A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy
örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés
megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik.
Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános
belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

•

•
•
•

•
•

Igénylése:
Hitelintézeteknél. A hitelhez szükséges TB jogviszony igazolást a lakóhely szerint illetékes
megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró járási hivatalok
adják ki, személyesen itt intézhető az igazolás, amelynek igénylőlapja innen letölthető.
TB jogviszony igazolás igénylése elektronikusan:
Az epapir.gov.hu oldalon, ügyfélkapus azonosítással belépve ki kell választani az
ügytípusoknál az egészségbiztosítási pénztári feladatok fület, azon belül pedig a
kormányhivatali ügyek alfület. Ezután ki kell választani a lakcím szerinti illetékes járási
hivatalt.

2. Jelzáloghitel átvállalása
A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az
igénylők egyikének a vonatkozó rendelet hatálybalépését követően (2019. július 1.) született
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vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a
várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.
A második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyermek születésekor 4 millió
forintot, minden további gyermeknél 1-1 milliót vállal át a központi költségvetés a
jelzáloghitelből.
A 4 millió forintos támogatást tehát a 2019. július 1. után született, a családba harmadikként
érkező gyermekek után lehet igénybe venni.2018. január 1. előtt felvett hitelek esetében minden
olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország
területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont
megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.
2018. január 1. után kötött hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére
igényelhető a támogatás, vagyis
•
•

melyet lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására
vettek fel,
melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és
ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az
eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal
és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Igénylő a jelzáloghitel szerződés adósa, továbbá annak házastársa vagy élettársa lehet.
Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett
hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Ebben az esetben az igénylőn kívül más adós a
jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet. Az igénylőnek – együttes igénylés esetén az
igénylőknek összesen – legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül
szolgáló lakásban.
Igényelhető:
A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtani. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló
dokumentumok hiánytalan meglétét a járási hivatal, illetve - ha a kérelmet a kormányablaknál
nyújtották be - a kormányablak ellenőrzi. A kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a
benyújtást követő napon továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal vagy - ha a kérelmet a
kormányablaknál nyújtották be - a kormányablak a kérelem benyújtásáról és a becsatolt
dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek.
További jogosultsági feltételek:
•

Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján

•

Köztartozás-mentesség

3. Mentesülés a személyi jövedelemadó fizetése alól
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2020. január 1-től minden anya, aki jelenleg legalább 4 gyermeket nevel, vagy élete során 4
vagy több gyermeket szült és felnevelt, a nyugdíjba vonulásig teljesen mentesül a személyi
jövedelemadó megfizetése alól.
Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül:
Az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel
•
•

családi pótlékra jogosult, vagy
családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és a gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a második pont szerinti gyermekkel esik egy
tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta
miatt szűnt meg.
Kedvezmény kezdete és vége:
A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap
bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül, és
megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.
Az adómentesség a munkabérből vagy vállalkozói tevékenységből származó jövedelemre
vonatkozik.
Az anya halála esetén az apa is igénybe veheti a támogatást.
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítésének feltétele az anya
adóbevalláshoz tett nyilatkozata.

4. Nagycsaládosok autóvásárlási programja
A kedvezményről, a jogosultság feltételeiről a 45/2019. (III.12.) kormányrendelet rendelkezik.
Általános tudnivalók:
•

•
•
•
•

•

a kedvezményt a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztálya fogja
megállapítani, kérelem alapján, amely 2019. július 1-jétől már benyújtható; a kérelem
benyújtására 2022. december 31-ig van lehetőség.
Az eljárás illeték- és költségmentes.
a Kincstár a határozatokat tértivevényes küldemény formájában kézbesíti a
kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának
a határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést
vagy lízingszerződést megkötni
ha az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés a határozat véglegessé
válásától számított hat hónapon belül nem jön létre, vagy a személygépkocsi
megszerzése a határozat véglegessé válása előtt megtörténik a szerzési támogatás nem
folyósítható
az autókereskedő az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés
megkötésekor a gépkocsit a „Családbarát Magyarország” logóval ellátja

Jogosultság feltételei:
•

A kérelmező legalább három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A
gyermekek számának megállapításánál figyelembe vett gyermekek nem számítanak a
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•

•

•
•

jogosulti körbe. Ugyanakkor a jogosultság szempontjából figyelembe vehető a tartósan
beteg vagy súlyosan fogyatékos személy, függetlenül attól, hogy családi pótlékra
jogosult vagy sem, feltéve, hogy a kérelmező háztartásában van gondozva. Ezen kívül
figyelembe vehető még harmadik gyermekként a várandós nő megszületendő gyermeke
a várandósság 12. hetét követően.
A jogosultság további feltételei: legalább „B” kategóriás, érvényes vezetői engedély,
Magyarországon bejelentett lakóhely. Ezeken kívül a kérelmezőnek nem lehet
köztartozása, nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt.
a támogatásra jogosító személygépkocsira vonatkozó kritériumok: új autónak kell
lennie, vagy maximum 2.000 km futott bemutató autónak, legalább hét állandó
ülőhellyel kell rendelkeznie. A lakóautó nem támogatott.
a támogatás mértéke: 2,5 M Ft, de legfeljebb a vételár 50%-a.
A támogatás igénybevétele: a kérelmező által benyújtott kérelem alapján a Magyar
Államkincstár által hozott határozat szerint a határozat véglegessé válásától számított
hat hónapon belül megkötött adásvételi, vagy zárt végű pénzügyi lízingszerződés
megkötését követően, a Kincstárba megküldött szerződés szolgál alapul az
autókereskedő részére történő támogatási összeg átutalásához.

Igénylése:
A kérelem benyújtható postai úton (Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály, 1919
Budapest) vagy elektronikusan, illetve bármelyik kormányablaknál.
•
•

online benyújtás ezen az oldalon,
papír alapon történő benyújtáshoz a nyomtatvány itt érhető el.

Személyes ügyfélfogadás: 2019. július 1-jétől a Magyar Államkincstár 1081 Budapest, Fiumei
út 19/A. szám alatti székházában nyílik lehetőség személyes ügyfélfogadásra illetőleg
igénybejelentés benyújtására.

5. Bölcsődei ellátás bővítése
Cél a teljes bölcsődei ellátás megvalósulása, vagyis hogy 2022-re minden szülő bölcsődébe
vihesse a gyermekét. 3 év alatt 21 ezer új férőhelyre lesz szükség.

6. Nagyszülői GYED bevezetése
2020. január 1-től a még nem nyugdíjas nagyszülők GYED-re is jogosulttá válhatnak, ha a
dolgozó szülő(k) helyett vállalják, hogy unokájukat gondozzák, nevelik.
A nagyszülői gyednek köszönhetően a dolgozó szülők átadhatják majd a gyed jogosultságukat
valamelyik nagyszülőnek. Ebben az esetben a nagyszülő korábbi jövedelme lesz az irányadó a
gyed összegének kiszámításánál, viszont a szülőnek kell jogosultnak lennie a gyedre. Egy
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nagyszülő több gyerekének több unokája után többszörösen is igénybe veheti a gyedet,
ugyanakkor nem lehet párhuzamosan otthon a nagymama és a nagypapa is két különböző
unokával.
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