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„A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásába.”

Gárdonyi Géza



Bevezető

Mi is az a dolog, amiből egy családnak a legkevesebb van? Az idő. Ebben a mai szaladós világban a legértékesebbek az
együtt töltött percek, játék a kicsikkel, beszélgetés és kirándulás a nagyobbakkal, de az is jól eső elégedettséggel tölti el a
család felnőtt tagjait, ha este úgy huppannak le kimerülten a fotelba, hogy „talán” ma mindent elintéztek. A gyerekek
megvannak – senkit sem felejtettünk az oviban, vagy a suliban –, ellenőrző aláírva, házi kész, a hűtőszekrény „feltöltve”,
fogkrém beszerezve, a bankot megjártuk, havi bérlet megvéve. Ilyenkor nagyon rosszul tud esni, amikor mégis rájövünk, hogy
valamelyik hivatalos szervet „kifelejtettük”, vagy eszünkbe jut, hogy mintha hallottunk volna valamilyen „új, jó, hasznos
dologról” amit el kéne intézni, de mi is volt a neve, hol is lehet intézni? Rá kellene keresni a neten, de olyan hosszú ez, és este
már olyan bonyolultnak tűnik, különben is a kicsit meg kellene fürdetni, és igen mellé is kellene feküdni. Na majd, ha elaludt....

Hajnalban, kócosan a gyerkőc mellett felriadva már eszünkben sincs az az „új, jó, hasznos dolog”, valahol tudjuk, hogy el
kellene intézni, jó lenne, majd másnap...

Itt a bíróságon is dolgoznak sokan, akiknek a napi munka után hazatérve, vagy éppen otthon babázva nagy segítséget
jelenthet, ha minden év elején pár perc alatt átfuthatnának egy kis füzetecskét, amiben benne vannak azok a dolgok, melyek
segíthetnek a mindennapokban, az „új, jó, hasznos dolgok” megismerésében. Egy kis segítség és iránymutatás, hogy melyik is
lehet tényleg jó és tényleg hasznos, mindezt anélkül, hogy hosszú, időigényes jogszabályszövegeket tanulmányozzunk, majd a
legvégén rájöjjünk, hogy ez nekünk nem is igazán jó.

Ezzel a bármikor előkapható kis füzettel szeretne a bíróság egy kis útmutatást nyújtani munkavállalóinak az idei év új vagy akár
régi „hasznos dolgairól”, és szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több idő legyen … egymásra.

dr. Répássy Árpád
A Miskolci Törvényszék elnökének ajánlásával



Munkavállalással összefüggő 

kedvezmények

 Gyermekek után járó szabadság 5. old.

 Gyermekápolási táppénz 6. old.
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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 „kisapák” 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.



Gyermekápolási táppénz
Ez a juttatás valójában a társadalombiztosítási ellátások körébe tartozik, de a munkavállaló szülők a gyermek betegségére 

tekintettel vagy szabadságukat, vagy gyermekápolási táppénzt vesznek igénybe, így talán szerencsésebb ezt az ellátást itt 

ismertetni.

A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége időtartama alatt járó ellátás.

Jogosult rá minden munkavállaló szülő, aki beteg gyermekét otthon vagy kórházban felügyeli. Tehát csak az egyik szülő

veheti igénybe, az aki a gyermek betegsége miatt nem dolgozik, hanem a gyermeket felügyeli.

Igényelhető: munkáltatónál – szükséges papírok

 orvos által kitöltött keresőképtelenségről szóló igazolás

 „Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához (NYIL. 40/tp. r.sz.)” elnevezésű kitöltött nyomtatvány

Folyósítja: munkáltató társadalombiztosítási kifizető helye, bíróság esetében a MÁK.

Mértéke: A figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának

 60 %-a – folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében

 50 %-a – két évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében

 50 %-a – a szülő 12 évnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt, ha a szülő a kórházban a gyermek

mellett tartózkodik.

Maximum a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 %-ának 30-ad része, jelenleg 9.933,- Ft.
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Igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok száma:

 Egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén
a gyermek 1 éves koráig – időbeli korlátozás nélkül;

 1-3 éves kor között – gyermekenként és évenként 84
naptári nap;

 3-6 éves kor között – gyermekenként és évenként 42
naptári nap – egyedülálló szülő esetén 84 naptári nap;

 6-12 éves kor között – gyermekenként és évenként 14
naptári nap – egyedülálló szülő esetén 28 naptári nap;

 12-18 éves kor között – méltányosságból adható külön
kérelemre (jogszabályi alap a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. §)

Egyidejűleg több beteg gyermek esetén

ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után vehető igénybe.

Visszamenőleg legfeljebb az igénybejelentés napjától
számított

6 hónapra lehet érvényesíteni.



Családtámogatási kedvezmények

 Családi pótlék 9. old.

 Családi adókedvezmény 16. old.

 Első házasok kedvezménye 21. old.

 Családok otthonteremtési kedvezmények (CSOK) * 22. old.

 * Fiatalok, valamint többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 30. old.

 Gyermeknevelési támogatás 32. old.

 Gyermekgondozást segítő ellátás 34. old.

 Étkezési térítési díjkedvezmény 39. old.

 Tankönyvtámogatás 41. old.

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 43. old.

 Fiatalok életkezdési támogatása 45. old.

 Diákhitel esetén a gyermekvállalással kapcsolatos kedvezmények 46. old.

 * Babaváró támogatás 48. old.

 * Jelzáloghitel-elengedés 50. old.

 * Személygépkocsi-szerzési támogatás 52. old.
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Családi pótlék

Minden gyermek után a szülők számára havi rendszerességgel járó ellátás, amely 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 iskoláztatás 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, akihez ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt

még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelesség 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,

 akinek 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 (fentebb felsorolt) 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.
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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

 a 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, és

 akire tekintette 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,

 járási kormányhivatalnál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak),

 a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.
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Folyósítás módja:

 A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 utólag,

 a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig – utalás esetén

3. napjáig folyósítja.

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 jár, 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.
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A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások:

 közgyógyellátás

 ingyenes tankönyvellátás

 gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvezmény

 gyermekgondozást segítő ellátás 10 éves korig

 ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul

 utazási kedvezmény, utazási költségtérítés.

Utazási kedvezmény: Az jogosult rá, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,

továbbá a vele utazó személy.

Vonat, HÉV, Helyközi autóbusz: jegy- és bérletkedvezmény mértéke 90-90 % (a kísérőt a 90%-os bérletkedvezmény nem illeti

meg)

Helyi közlekedés, busz, villamos: a bérletkedvezmény mértéke 100%, amely a kísérőt is megilleti.

Szükséges hozzá az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ által kiállított hatósági igazolvány.

Utazási költségtérítés: A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény

igénybevételével felmerült utazási költségekhez nyújtott támogatás. (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény 22. § (4), (6) bek., a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet) 11. §



Családi adókedvezmény 

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),

 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.
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Milyen mértékű a kedvezmény? Mekkora az

összege?

A kedvezmény az adóelőleg megállapítását

megelőzően az szja 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 „többletjövedelmet” jelent.

A családi kedvezmény mértékének megállapítása:

Pl. egy háromgyermekes család, ahol csak egy

gyermek után jár a családi pótlék, azonban még

két nagyobb eltartott gyermek van, akkor az

adóalap csak egy gyermek után csökkenthető,

azonban a háromgyermekesekre megállapított

220.000,- Ft-os mértékkel, tehát a család 33.000,- Ft-

tal kevesebb adót fizet.



Jogosultsági hónap:

Az a hónap,

 amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,

 amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,

 amelyben a várandósság okán, az orvosi igazolás 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 tesszük meg), melyet 

az adóbevalláshoz tesz.
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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.



Családi járulékkedvezmény

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.

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.
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Első házasok kedvezménye

Házaspárok által igénybe vehető adókedvezmény, amennyiben a házaspár legalább egyik tagja az első 

házasságát köti.

Jogosult:

A 2014. december 31. után első házasok.

Igényelhető:

Bármelyik fél munkáltatójánál.

A támogatás összege:

Havi 5.000,- Ft-tal csökkenhető a személyi jövedelemadó.

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.



Családok otthonteremtési kedvezménye 

(CSOK)

Jogosultság feltétele:

 büntetlen előélet

 köztartozás mentesség

 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), kivétel, ha az igénylő ápolási díjban
részesül

 3 vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180
napban kizárólag keresőtevékenység fogadható el, kivétel, ha az igénylő ápolási díjban részesül.

 igazolás, hogy az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol” visszafizetésére,

 lakásbiztosítás megkötése.

Új vagy használt lakás vagy családi ház vásárlására, építésére, illetve bővítésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás,

amelynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

Új lakás vásárlása esetén

Meglévő gyermekek után:

házastársak

élettársak

egyedülálló személyek (életkortól függetlenül)

Előre vállalt gyermekek után:

házaspárok, akik közül legalább az egyik

félnek 40 alattinak kell lennie.
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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.

Igénylés helye:

Hitelintézetek

Igénylés módja:

CSOK iránti kérelem kitöltése és a mellékletek csatolása.

Az igényléshez szükséges legfontosabb mellékletek:

 személyi igazolvány

 lakcímkártya

 OEP TB jogviszony igazolása vagy külföldi TB szerv igazolása és hiteles magyar nyelvű fordítása

 adásvételi szerződés

 a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolás, kivitelezési dokumentáció

 építőközösségi szerződés

 várandósgondozási könyv

 adóigazolvány



Igénybe vehető az alábbi ingatlanok építéséhez,

vásárlásához:

 A 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező ingatlan felépítése (használatbavételi engedéllyel még nem,

de építési engedéllyel már rendelkező),

 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.

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+10.000.000,- Ft

A támogatás folyósítása:

 Lakásvásárlás esetén – egy összegben

 Új lakás építésekor – a készültségi fokkal arányosan, utólagosan.

További szabályokról a hitelintézetek nyújthatnak felvilágosítást.
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Használt lakás vásárlása esetén

Az igénylők köre ugyanaz, mint az új lakás építése, vásárlása
esetén.

Igényelhető még a vásárláson kívül bővítési munkákra is a
befejezésig (a használatbavételi engedély kiállításáig), akár a
teljes költségvetés erejéig.

* Újdonság, hogy tanya, birtokközpont vagy preferált
kistelepülés területén igényelhető:

 Használt lakás vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére

 Meglévő lakás bővítésére, korszerűsítésére.

Jogosultság feltétele:

 büntetlen előélet

 igazolás, hogy az elmúlt 5 évben nem kötelezték

jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol”

visszafizetésére,

 köztartozás mentesség

 80 napos folyamatos TB jogviszony

(legfeljebb 30 nap megszakítással)

 lakásbiztosítás megkötése

Mely gyermek(ek) után igényelhető?

Ugyanaz, mint az új lakások esetén.



Mely ingatlanra igényelhető?

Amelynek

 * a vételárára vonatkozó korábbi 35 millió forintos korlátozás megszűnt.

 a lakás alapterülete 1 gyermek esetén min. 40; 2 gyermek esetén min. 50; 3 gyermek esetén min. 60;

4 gyermek esetén min. 70 négyzetméter.

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, * a lakás vételárára vonatkozó 35 millió forintos korlátozás megszűnt.

 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

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.
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* Preferált kistelepülésekre vonatkozó különös
szabályok (Falusi CSOK)

Preferált kistelepülés: 5000 fős lélekszám alatti
települések, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság
lélekszáma (a rendelet 2. mellékletében kerültek
felsorolásra)

Kérelem benyújtásának határideje: 2022. június 30.

Jogosultság feltételei azonosak az alábbi eltéréssel:

Elegendő 1 év (10 millió forint feletti támogatás esetén
2 év) folyamatos TB jogviszony

Támogatás összege:

 Vásárlással egyidejű bővítés, korszerűsítés (Maximum
a támogatás fele fordítható vásárlásra, a
fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre
kell fordítani):

 1 gyermek esetén: 600.000,- Ft

 2 gyermek esetén: 2.600.000,- Ft

 3 vagy több gyermek esetén: legfeljebb
10.000.000,- Ft

 Meglévő lakás bővítése, korszerűsítése:

 1 gyermek esetén: 300.000,- Ft

 2 gyermek esetén: 1.300.000,- Ft

 3 vagy több gyermek esetén: legfeljebb
5.000.000,- Ft



* Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Jogosult:

Használt lakás vásárlása esetén a CSOK-ot igénybe vevő személy.

Célja:

A használt lakás vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez nyújtandó támogatás.

Mértéke:

Az ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

Időtartam:

A kölcsön teljes futamideje, de maximum 25 év.

Kölcsön kamata ezen időszak alatt 5 évente változhat.

A kölcsön összege:

2 gyermek esetén a 10 millió, 3 vagy több gyermek esetén a 15 millió forintot nem haladhatja meg.

Speciális feltétel:

Kizárólag forint alapú kölcsönök esetében nyújtható.
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Negatív feltételek:

 Nem nyújtható:

 LTP-vel kapcsolatos lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre

 Meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre

 Lejárt kölcsöntartozás esetén.

 Nem igényelheti:

 Akinek a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott tartozása van, vagy

 A KHR-ben nyilvántartott tartozását még nincs egy éve, hogy teljesítette.



* Fiatalok, valamint többgyermekes családok 

lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról
Jogosult:

 Fiatal: a háztartásában legfeljebb egy gyermeket nevelő személy, aki

 Nagykorú egyedülálló és a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 35. életévét, vagy

 Házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, élettársi kapcsolatban élő személy, aki a kérelem benyújtásának
időpontjában még nem töltötte be a 35. életévét, illetve akinek házastársa, élettársa a kérelem benyújtásának
időpontjában szintén nem töltötte be a 35. életévét.

 Többgyermekes személy: a háztartásában legalább két gyermeket nevelő személy, aki a fenti személyekkel megegyezik
azzal az eltéréssel, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötték be a 45. életévüket.

Felhasználható: kamattámogatásként Magyarország területén lévő

 lakás építésére, amennyiben az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekének,

 új lakás vásárlására, együttköltöző családtagjának

 nincsen lakástulajdona/állandó lakáshasználati joga/lízingbe vett lakása
 fentiek ingatlannyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás nincs folyamatban

 nincsen önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz/munkakörhöz
kötött lakásra bérleti jogviszonya.

 és! az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója, élettársa, illetve amennyiben az
eladó nem természetes személy, azzal az igénylő nem áll tulajdonosi kapcsolatban.

 korszerűsítésre szolgáló hitelintézeti kölcsönhöz, amennyiben a korszerűsítendő lakáson kívül

 nincs lakástulajdona/állandó lakáshasználati joga/lízingbe vett lakása

 fentiek ingatlannyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás nincs folyamatban

 nincs önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz/munkakörhöz
kötött lakásra bérleti jogviszonya.
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A kamattámogatás feltételei:

 Új lakás esetén az építési költség/vételár összegének maximuma:

 Budapesten és a megyei jogú városokban 25 millió forint

 Egyéb településeken 20 millió forint.

 Korszerűsítés költségeinél nincsen összeghatár, illetve nem függ településtípustól.

A felvett kamattámogatott hitel felső határa: nem haladhatja meg a tulajdoni hányaddal arányos építési
költségeket/vételárat/korszerűsítési költséget:

 Lakás építés, új lakás vásárlás:

 Budapesten és a megyei jogú városokban 12,5 millió forint

 Egyéb településeken 10 millió forint.

 Korszerűsítés esetén legfeljebb 5 millió forint.

Kamattámogatás mértéke:

Új lakás építése/vásárlása esetén függ a gyermekek számától és igazodik az állampapírhozamhoz/referenciahozamhoz,
fiatal támogatott, vagy lakáskorszerűsítés esetében esetében csak a hozamokhoz.

Kamattámogatás időtartama: a kölcsön futamidejének lejárta, de maximum 20 év.

Kérelem benyújtásának helye: hitelintézet

Kérelem benyújtásának ideje: (jogvesztő határidő!)

 Új lakás vásárlása esetén a szerződés megkötését követő 120 napon belül,

 Építés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása, használatbavétel tudomásulvétele előtt,

 Korszerűsítés esetén a hitelcél megvalósulása előtt.



Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Nagycsaládosok számára, a legkisebb gyermek 3-8 éves koráig havonta járó támogatás.

Jogosult:

szülő vagy gyám, aki háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel.

Igényelhető:

személyesen vagy postai úton:

 az illetékes kormányhivatalnál, kormányablaknál

 a kérelmező munkahelyén

elektronikus úton az erre meghatározott, a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalról.

Igénylés módja:

„Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című nyomtatványon.

A támogatás összege:

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege – a gyermekek számától függetlenül.

A támogatás időtartama:

A legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8. életévének betöltéséig jár.

Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma 3 alá csökken.
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Kizáró ok:

Ha a szülő

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény szerinti rendszeres pénzellátásban részesül

 olyan gyermek után igényli, akit törvény szerint ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek,

továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,

Munkavégzés GYET mellett:

 Heti 30 órát meg nem haladó időtartamban vagy

 korlátozás nélkül otthon



Gyermekgondozást segítő ellátás

Jogosult:

 szülő

 gyám

Jogosultság ideje:

 a gyermek 3. évének betöltéséig

 ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig

 tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében 10. életév betöltéséig.

Lehetőség van méltányossági alapon is kérelmezni (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 22. §).
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A nagyszülők jogosultsága

Akkor, ha a nagyszülő a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe
fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa
(nagyszülő), ha

 a gyermek az első életévét betöltötte,

 a gyermek gondozása, nevelése a szülő
háztartásában történik,

 a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a
gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és
egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak
nagyszülő részéről történő igénylésével, és

 a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy
ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő
ellátást folyósítanak.

Fenti feltételek fennállása esetén is csak kizárólag akkor
állapítható meg a nagyszülő jogosultsága, ha

 a nagyszülő megfelel az ellátásra való jogosultság
feltételeinek, és

 a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.



A gyermekgondozást segítő ellátás mértéke:

 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.

Munkavégzés a támogatás mellett:

Az ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél koráig nem folytathat.

A gyermek fél éves korának betöltését követően időbeli korlátozás nélkül lehet dolgozni.

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg
nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy otthonában időkorlátozás nélkül.
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Hány gyermek után vehető igénybe a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás?

Amennyiben a szülőknek második vagy további gyermekük születik, még azelőtt, mielőtt a korábban
született gyermek után járó ellátások folyósítási ideje lejárt volna, akkor egyszerre mindegyik gyermek után
folyósíthatóak a különböző ellátások, azzal a korlátozással, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásból
egyszerre legfeljebb két ellátás folyósítható. Ez a korlátozás ugyanakkor nem érinti az ikrek után
folyósítandó többszörös összegű gyermekgondozást segítő ellátást.

Igénylés helye:

 a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,

 a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az integrált
ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy

 a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen,

 elektronikus úton a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu oldalról.

Az igénylés módja:

 „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” című nyomtatványon,

 a nagyszülő kérelmezése esetén a „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás
megállapításához” elnevezésű nyomtatványon

 tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek,
akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/


Az ellátás folyósítása alatt a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben való elhelyezése:

A jogosultságot nem érinti,

 ha a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg

felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy

 ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek:

➢ szülő esetén fél évesnél idősebb, vagy

➢ nagyszülő esetén három évesnél idősebb.

Egyéb esetekben az ellátás folyósítása szünetel.

Szolgálati idő számítása:

A gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósításának időtartama szolgálati időnek számít,

amennyiben abból 10 százalékos nyugdíjjárulék levonásra kerül.
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Étkezési térítési díjkedvezmény
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 nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben
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 támogatás időtartama:

A nappali rendszerű oktatásban való részvétel befejezéséig.

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.

40



Tankönyvtámogatás
A köznevelésben részt vevő gyermekek a tankönyveket ingyen kapják.

Jogosult:

 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.

A támogatás mértéke:

A tankönyvek a jogosultság megállapítása esetén ingyenesek.

A támogatás időtartama:

Amíg a jogosultsági feltételek legalább egyike fennáll.
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Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény
Olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.

Jogosult:

 az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 145 %-át, és

 a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,

 ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy

 a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul;

 az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 135 %-át és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket;

 a családbafogadó gyám.

Igénylés helye:

A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) polgármesteri hivatalánál, ahol majd a
jogosultságról a jegyző dönt.

Igénylés módja:

„Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához” című formanyomtatványon



A támogatás mértéke:

Természetben nyújtott támogatások:

 évente két alkalommal 5 800 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.

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

A támogatás időtartama:

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. Az újabb
jogosultságot a lejárat előtt három hónappal újra kell kérvényezni.

A kedvezmény megszűnik:

 ha a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy

 ha a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.
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Fiatalok életkezdési támogatása

A 2005. december 31-ét követően született gyermekek részére jár. Célja hogy a nagykorúság kezdetén (18. életév betöltése

után) könnyebb legyen a fiatalok életkezdése a továbbtanulás, pályaválasztás, otthonteremtés, családalapítás terén.

Jogosult:

 Minden 2005. december 31-ét követően született,

 magyar állampolgárságú, és

 magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek.

Mértéke:

42.500,- Ft egyszeri életkezdési támogatás, mely automatikusan a gyermek nevére megnyitásra kerülő letéti számlán kerül

elhelyezésre a Magyar Államkincstárnál. 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.

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 Start-értékpapírszámla nyitásával ez az összeg tovább növelhető.



Diákhitel – gyermekvállalással kapcsolatos 

kedvezmények
Célzott kamattámogatás

Lényege, hogy a kedvezmény időszaka alatt 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.

Visszamenőlegesen: Legkorábban a kérelem benyújtása évének első napjától vehetők igénybe.

Igénylés menete:

 Diákhitel Direkt fiókból a „Célzott kamattámogatás (CKT) és törlesztési kötelezettség szüneteltetésének (TKSZ) igénylése” rész

kitöltése.
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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.

Jogosult:

 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 kérelem benyújtását követő hónaptól a várandósság 91. napjáig vagy az örökbefogadás gyámhatósági
engedélyezését követő 3 év időtartamra.

Diákhitel tartozás elengedése

A diákhitel tartozás fele - azoknál a nőknél, akiknek 2018. január 1-jét követően születik a második gyermekük és a támogatást
igénylik a Diákhitel Központnál.

A teljes hiteltartozás - a harmadik vagy további gyermek megszületése esetén.

Örökbefogadott gyermek esetén is kérhető.



* Babaváró támogatás
Jogosultak:

Házaspárok, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

 a feleség 18. életévét betöltötte, de még a 41. életévét nem,

 mindketten magyarországi lakcímmel rendelkeznek,

 legalább az egyik fél 3 éve folyamatosan

 biztosított, vagy 

 felsőoktatási intézményben nappali tanulmányokat folytat, vagy

 más állam társadalombiztosítási alrendszerének hatálya alá tartozik,

 mindkét fél büntetlen előéletű (1. mellékletben meghatározott bűncselekmények vonatkozásában),

 köztartozásuk nincsen,

 mindkét fél magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát 

Magyarországon gyakorolja vagy hontalan.

 legalább az egyik házastárs az első házasságában él,

 egyiküknek sincs a KHR-ben nyilvántartott tartozása,

 nem áll fenn olyan körülmény, amely alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,

 vállalják, hogy legalább az egyikük a szerződéskötést követően született vagy örökbefogadott gyermeketannak nagykorúvá válásáig, de 
legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig saját háztartásában neveli,

 a hitelintézet hitelképesnek minősíti a házastársakat.
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Babaváró támogatás részei:

 Kamattámogatás (ennek időtartama alatt a támogatott személy ügyleti kamatot nem fizet, helyette azt az állam fizeti; éves összegéről

évente egyszer az éves elszámolás keretében a hitelintézet tájékoztatást nyújt)

 Gyermekvállalási támogatás (2. gyermek esetén a kölcsöntartozás 30 %-ával, 3. gyermek esetén a teljes köcsöntartozás összegével
megegyező, vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra válnak jogosulttá a házastársak)

Az igénylés és a szerződés megkötésének határideje: 2022. december 31.

Benyújtás helye: hitelintézet

Elutasítás esetén eljáró szerv: első fokon - lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási
hivatala (Pest megye, főváros – Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala);

másodfokon – Budapest Főváros Kormányhivatala (országos illetékesség);

Az elbírálás feltételei:

 a jogszabályban felsorolt adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozat,

 igénylési feltételek fennállását igazoló dokumentumok, nyilatkozatok hiánytalan benyújtása.

Kölcsönkérelem elbírálásának ideje: 10 nap (ebbe nem számít bele a hiányosságok kiegészítésére biztosított időtartam, illetve a biztosítási

jogviszony ellenőrzésének időtartama)

A kölcsön összege: maximum 10 millió forint

Teljesítés futamideje: maximum 20 év (nem számít bele a szünetelés időtartama)

Törlesztő részlet havi összege: kezességvállalási díjjal együtt maximum 50.000,- Ft

Kezességvállalási díj: a központi költségvetés javára a havi törlesztő részlettel egyidejűleg fizetendő, a fennálló kötelezettség összegének 0,5 %-
a, mely évente kerül megállapításra.

Törlesztés szüneteltetése: 5 éven belül született első gyermek esetén (a magzat 12 hetes korától, örökbefogadás esetén az erről rendelkező

határozat véglegessé válásától) 3 évig, második gyermek esetén további 3 évig szünetel a törlesztés.

A támogatásra való jogosultság ellenőrzése: NAV hatósági ellenőrzés keretében végzi

Nem teljesítés esetén: a kamattámogatást egy összegben, 120 napon belül vissza kell fizetni és a felvett hitel piaci kamatozásúvá alakul.



*Jelzáloghitel-elengedés
2019. július 1. napjától már a második gyermek születése esetén is igényelhető vissza nem térítendő 
állami támogatás.

Célja: 

a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot (a továbbiakban: lakás) terhelő lakáscélú 
jelzáloghitel-tartozás csökkentése.

Jogosult:

Házastársak/élettársak, amennyiben magyar állampolgár/ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja/bevándorolt vagy letelepedett jogállással
rendelkezik/hontalan/menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Igényelhető:

a kérelem benyújtásának időpontjában és a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú
jelzáloghitel-szerződés esetén.

A támogatás összege:

 2. gyermek esetén 1 000 000 forint,

 3. vagy további gyermek esetén 4 000 000 forint,

 a 3. vagy további gyermek után fizetendő támogatás igénybevételét követően született minden egyes további 
gyermek esetén 1 000 000 forint.
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Feltétel:

 legalább 50 %-os mértékű tulajdoni hányad (együttes igénylés esetén összesen);

 igénylőnek/együttes igénylés esetén az egyik igénylőnek e rendelet hatálybalépését követően született vér szerinti
vagy örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét
betöltött magzata;

 büntetlen előélet;

 köztartozás mentesség;

 adatkezelési nyilatkozat;

 adatkéréshez való hozzájárulás (adóigazolás, bűnügyi nyilvántartás, pénzügyi intézmények megkeresése, ingatlan-
nyilvántartás)

Kérelem benyújtásának helye: járási hivatal/kormányablak

Támogatás folyósítása: a pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy
összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.



*Személygépkocsi-szerzési támogatás
Cél: a gyermekvállalás segítése, gyermeknevelés támogatása, valamint a 3 vagy többgyermekes családok

megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése.

Megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1
járműkategóriába sorolt, olyan járműkísérő lappal rendelkező, új járműnek minősülő gépkocsi, amelyben legalább 7
állandó ülőhely van, kivéve a lakóautó.

Jogosult:

Az a magyar állampolgár (illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogát itt gyakorló, illetve hontalan) nagycsaládos
személy (legalább 3 gyermek után családi pótlékra jogosult személy, vagy 2 gyermek után családi pótlékra jogosult
nő, illetve házastársa, élettársa a 12. hetet betöltött várandósság esetén), ha

 ő vagy házastársa/élettársa „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik és nem áll járművezetéstől eltiltás hatálya
alatt

 nincs köztartozása

 korábban nem részesült szerzési támogatásban

 Magyarországon bejelentett lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik.

Kérelem benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Igényelhető: Megfelelő befogadóképességű személygépkocsi megszerzéséhez

(vásárlás/kölcsön/zártvégű pénzügyi lízing)

Támogatás mértéke:

2.500.000,- Ft, de legfeljebb a bruttó vételár 50 %-a.
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Kérelem: formanyomtatvány (Kincstár honlapján elérhető)

Benyújtás helye: Kincstár vagy kormányablak

Kérelem tartalma:

 igényelt összeg, illetve a szerzés módja,

 igénylő/érintett személy/gyermek adóazonosító jele,

 nyilatkozat a feltételek fennállásáról, illetve arról, hogy a személygépkocsit a feltételeknek megfelelően használja,

 csatolni kell a várandósgondozási könyv másolatát vagy a kezelőorvos igazolását.

Felhasználás: A jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 6 hónapon belül lehetséges a gépjármű
megszerzése.

Az igénylő által, saját nevében megkötött szerződés (tartalmaznia kell a támogatás összegét) egy példányát kell megküldeni a
Kincstárnak, aki a támogatás összegét 15 napon belül utalja át az autókereskedő részére.

Az autókereskedő ellátja a gépjárművet a „Családbarát Magyarország” logóval.

Használat feltételei:

 A gépjármű a szerződés hatálybalépését követő 3 éven belül

 nem idegeníthető el,

 nem alakítható át,

 üzembentartói jog nem engedhető át,

 A forgalomba helyezés, átírás során a hatósági eljárásokban a jogosult jár el,

 A járműnyilvántartásban a Kincstár javára elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre.

Visszafizetés esetei:

 valótlan tartalmú igénylési nyilatkozat esetén,

 ha a jogosult az elidegenítési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti,

 házasság felbontása, élettársi kapcsolat megszűnése miatt már nem nagycsaládos az igénylő,

 örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást felbontják.



Társadalombiztosítási ellátások

 Gyermekápolási táppénz (lásd korábban)

 Anyasági támogatás 55. old.

 Gyermekgondozási díj (GYED) 57. old.

 Csecsemőgondozási díj (CSED) 61. old.

 Gyermekek otthongondozási díja 63. old.
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Anyasági támogatás
Minden születő gyermek után a szülő számára egyszeri alkalommal járó támogatás

Jogosult:

A szülést követően:

 az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer –
várandósgondozáson vett részt

 az örökbefogadó szülő, ha a születést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen
engedélyezték,

 a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján –
gondozásába kerül.

Igénylés helye:

személyesen vagy postai úton (Postafiók: 1919) benyújtható

 a lakóhely szerint illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy

 a járási hivatal integrált ügyfélszolgálatánál (kormányablak), illetve

 a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen (ha van ott ilyen).

elektronikus úton:

 https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu



Igénylés módja:

„Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatványon.

A támogatás mértéke:

Az anyasági támogatás összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.

A támogatás időtartama:

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A támogatás
egyszeri alkalommal jár.

Kizáró ok:

 ha a gyermeket örökbe adják,

 a gyermek a gyámhatóság határozata alapján gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

De! Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat,
ha

 a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták,

 a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az
anya gondoskodik a gyermek neveléséről.
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Gyermekgondozási díj (GYED)

Keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez kötött, havi pénzbeli

támogatás.

Jogosult:

A gyermeket saját háztartásában nevelő szülő (anya, apa,

örökbefogadó szülő, gyám, szülővel együtt élő házastárs), ha biztosított,

vagy a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való

jogosultság időtartama alatt szűnt meg, és a gyermek születését

megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Igénylés helye:

 a munkáltatónál,

Igénylés módja:

 „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű 

nyomtatványon.



A támogatás mértéke:

A GYED a figyelembe vehető jövedelem naptári napi alapjának 70%-a, de legfeljebb havonta

a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási

díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori

minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

A GYED-ből fizetendő személyi jövedelemadó és nyugdíjjárulék terhére a családi kedvezmény igénybe vehető.

A támogatás időtartama:

A GYED legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő
naptól a gyermek 2 éves koráig jár. Ikergyermekek esetén további egy évvel meghosszabbodik a folyósítás.

Munkavégzés:

A szülő a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.

Kizáró ok:

 a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (kivéve: táppénz, CSED, GYED, GYES, GYET, álláskeresési
járadék és segély, vállalkozói és munkanélküli járadék, valamint álláskeresést ösztönző juttatás),

 a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan
bentlakásos szociális intézményben helyezték el,

 a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a szülő újra munkába áll,

Méltányossági alapon engedélyezett támogatás:

Amennyiben a szülő nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel, a kormányhivatal megállapíthat jogosultságot.

58



Diplomás GYED

Jogosult:

A hallgatói GYED-et igénybe veheti az az édesanya, aki:

 nem rendelkezik 2 éven belül 365 nap biztosítási jogviszonnyal,

 a gyermeke születését megelőző két éven belül felsőoktatási intézmény nappali képzésén legalább két félév aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (azonban egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe),

 a gyermeket saját háztartásában neveli,

 a szülés időpontjában rendelkezik Magyarországon bejelentett lakhellyel,

 a gyermeke a hallgatói jogviszonya idején vagy annak szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

 magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára.

Diplomás GYED-re a vér szerinti apa akkor jogosult, ha a fenti jogosultsági feltételeknek megfelel, és a szülő nő meghal,
vagy a jogosultsági feltételek valamelyikének nem felel meg, és az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra
nem jogosult.

Igénylés helye:

Munkáltatónál kérhető.



Igénylés módja:

Az igénylő a kérelmét az „IGÉNYBEJELENTÉS Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” elnevezésű 

nyomtatványon a szükséges mellékletekkel.

Az ellátás mértéke:

A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben 

részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 70%-a.

A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján

érvényes garantált bérminimum 70%-a.

Az ellátás időtartama:

A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

Munkavégzés:

A diplomás GYED folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet

folytatni.
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Csecsemőgondozási díj

A szülési szabadság idejére járó, keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez,

illetve biztosítási jogviszonyhoz kötött havi pénzbeli támogatás.

Jogosult:

Az az édesanya, aki a gyermeke születését megelőzően két éven belül

legalább 365 napon át biztosított volt és akinek a gyermeke

 a biztosítási idő alatt, vagy

 a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy

 a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz

folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28

napon belül születik.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy az édesanya helyett más személy vegye

igénybe a CSED-et. (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény 40. § (4) bek.)



Igénylés helye: a munkáltatónál kell előterjeszteni,

Igénylés módja:

„Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon.

A támogatás mértéke:

A CSED összege az igénylést megelőző jövedelem (ún. naptári napi alap) 70%-a. A csecsemőgondozási díj alapjául szolgáló

jövedelmet elsősorban a táppénzszabályok szerint állapítják meg.

A támogatás időtartama:

A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (24 hétre) jár, legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig, kivéve a

koraszülött gyermekek esetében.

A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülési szabadság tehát

legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz a CSED-re való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét

bármelyike lehet, de legkésőbb a szülés napja.

Az ellátás lejárta/megszűnése:

Az ellátás lejárta után vehető igénybe a gyermekgondozási díj (GYED).
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Gyermekek otthongondozási díja

Egységes otthongondozási díjat vehetnek igénybe azok a
szülők, akik önellátásra képtelen gyermeket nevelnek.

A GYOD havi bruttó százezer forint, és a gyermek
életkorától függetlenül folyósítható.

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.

A jövő: 2020. év elejétől 15 százalékkal, 2022-ig pedig négy
lépcsőben, összesen 30 százalékkal emelkedik a
hozzátartozó otthon gondozása esetén folyósítható ápolási
díj összege, az alapösszegű ápolási díj jelenleg havi 32.600
forint, ami január elsejétől 37.490 forintra emelkedik. Az
emelt összegű díj 48.900 forintról 56.235 forintra, a kiemelt
juttatás pedig 58.680 forintról 67.482 forintra nő.



2019. évi alapok

Minimálbér 149.000,- Ft/hó

Garantált bérminimum 195.000,- Ft/hó

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény 453.330,- Ft (1. fizetési fokozat)

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 5.000,- Ft/óra

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 38.650,- Ft/hó

Munkavállalók egyéni járulék és 

magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetési 
kötelezettsége:

nyugdíjjárulék – 10 %

természetbeni egészségbizt. járulék 4 %
pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %
munkaerő-piaci járulék 1,5 %

Egészségügyi szolgáltatási járulék 7.500,- Ft/hó (250,- Ft/nap)

Személyi jövedelemadó 15 %
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Források és további tudnivalók
 http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/csalad-ifjusagugy/gyermekek-utan-jaro-ellatasok

 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag 

 http://csaladokeve.hu

 A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

 A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet

 A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

 A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

 A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III.12.) Korm. rendelet

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló17/2014. 
(III.12.) EMMI rendelet

 A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

http://csaladokeve.hu/


Fejlesszük együtt!

Amennyiben tetszett ez a kis füzet és esetleg további javaslatotok van, hogy mi lehet még érdekes a

jövőre megszerkesztendő kis füzetben, mit látnátok szívesen, akkor kérlek írjátok meg nekünk a

csaladbarat@miskolcit.birosag.hu címre.

Hogyha pedig gyermekeitek valami nagyon szépet rajzoltak, és azt szívesen viszontlátnátok a jövőre

megjelenő kisfüzetben, akkor kérlek azt is küldjétek meg nekünk

A jelenlegi kisfüzetben lévő rajzokat pedig köszönjük a varbói Családi Nap rajzversényén induló ügyes kezű

gyerekeknek.
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