
1. melléklet 

Családtámogatási ellátások 

Hazatérő orvosok és családtagjaik részére 

 

 

A külföldről hazatelepülő családok is igénybe vehetik családtámogatási rendszerünk által kínált alábbi 

lehetőségeket.  

 

 

I. Alanyi jogon járó ellátások 

 

• anyasági támogatás 

• családi pótlék 

• gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) 

• gyermeknevelési támogatás (GYET) 

 

II. Biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások 

 

• csecsemőgondozási díj (CSED) 

• gyermekgondozási díj (GYED) 

- általános szabályok szerint járó GYED,  

- nagyszülői GYED,  

- nevelőszülői GYED,  

- diplomás GYED  

• gyermekápolási táppénz 

• örökbefogadói díj 

III. Adókedvezmények 

 

• családi adó- és járulékkedvezmény 

• első házasok kedvezménye 

• négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége 

 

IV. Gyermekvállaláshoz, otthonteremtéshez kötődő támogatások 

 

• Babaváró támogatás 

• Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) 

• Falusi CSOK 

• otthonfelújítási támogatás 

• jelzáloghitel-tartozás csökkentése 

 
V. Gyermekek után igénybe vehető egyéb kedvezmények, támogatások 

 

• fiatalok életkezdési támogatása és Babakötvény 

• gyermekétkeztetési kedvezmények 

• ingyenes tankönyv 

• nagycsaládosok autóvásárlási támogatása 

• nyelvvizsgadíj támogatás 

• KRESZ vizsgadíj támogatás 

• gyermekek otthongondozási díja (GYOD) 
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I. Alanyi jogon járó ellátások 

 

 

ANYASÁGI TÁMOGATÁS 

 

 

Jogosultság 

Anyasági támogatásra jogosult 

- az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer 

várandósgondozáson vett részt (nem kell igazolni a várandósgondozáson való részvételt, ha az 

anya hitelt érdemlően igazolja, hogy a várandósságának időtartama alatt legalább 5 hónap 

időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott); 

- az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a 

gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte 

folyamatosan saját háztartásában; 

- a gyám, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül – végleges határozat alapján – a 

gondozásába kerül.  

 

Az ellátás összege 

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek 

esetén 85 500 forint.  

 

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás 

esetén igazolási kérelemnek van helye. Az örökbefogadó szülő az örökbefogadás végleges 

engedélyezését követő hat hónapon belül nyújthatja be a kérelmet. 

 

Ügyintézés 

A kérelem benyújtható személyesen a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, 

kormányablaknál, a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen, postai úton 

vagy elektronikusan (Ügyfélkapun). 

 

Az anyasági támogatással kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár 

honlapján: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/anyasági-támogatás.html 

 

A külhonban született magyar gyermekek után járó támogatásokkal kapcsolatos információk Itt érhetők 

el. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/%C3%81llampap%C3%ADr%20forgalmaz%C3%A1s/START

%20sz%C3%A1mla%202018/Koldokzsinor_program_web.pdf 

 

 

CSALÁDI PÓTLÉK (nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás) 

 

 

Jogosultság 

Családi pótlékra jogosult a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a 

gyám, illetve az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték. 

 

Az ellátás időtartama 

A családi pótlék jár  

- a még nem tanköteles gyermekre tekintettel,  

- a tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára,  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/anyasági-támogatás.html
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/%C3%81llampap%C3%ADr%20forgalmaz%C3%A1s/START%20sz%C3%A1mla%202018/Koldokzsinor_program_web.pdf
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/%C3%81llampap%C3%ADr%20forgalmaz%C3%A1s/START%20sz%C3%A1mla%202018/Koldokzsinor_program_web.pdf
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- a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző 

intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, 

amelyben a gyermek a 20. – sajátos nevelési igényű tanuló esetén 23. – életévét betölti. 

 

Az ellátás havi összege 

 2 szülő 1 szülő 

1 gyermek után 12 200 Ft 13 700 Ft 

2 gyermek után 13 300 Ft gyermekenként 14 800 Ft gyermekenként 

3 vagy több gyermek után 16 000 Ft gyermekenként 17 000 Ft gyermekenként 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők 

2 szülő 1 szülő 

23 300 Ft gyermekenként 25 900 Ft gyermekenként 

Nagykorú fogyatékos gyermek után  

20 300 Ft gyermekenként 

 

2021. július 1-jétől a saját jogon magasabb összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos nagykorú személyek kereseti korlátozás nélkül dolgozhatnak a családi pótlék 

megtartása mellett.  

 

Ügyintézés 

A kérelem benyújtható személyesen a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, 

kormányablaknál, a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen, postai úton 

vagy elektronikusan (Ügyfélkapun). 

 

A családi pótlékkal kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék.html 

 

 

GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES) 

 

 

Jogosultság 

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel a szülő, a 

gyám, valamint a szülő háztartásában nevelt 1. életévét betöltött gyermekre tekintettel a nagyszülő.  

 

Az ellátás időtartama 

Amennyiben a gyermek után biztosítási jogviszonyhoz kötődő ellátást (CSED-et, GYED-et) nem 

folyósítanak, a GYES a gyermek születésétől (nagyszülő esetén a gyermek 1 éves korától), egyébként 

ezen ellátások lejártát követő naptól 

- a gyermek 3. életévének betöltéséig; 

- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig; 

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár. 

 

Amennyiben a gyermek a fenti életkort már betöltötte, az örökbefogadó szülő GYES-re lehet jogosult a 

gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap 

időtartamig.  

 

 

 

Az ellátás összege 

A GYES havi összege 28 500 forint, amelyből 10 % nyugdíjjárulékot vonnak. Ikergyermekek esetén a 

havi összeg a gyermekek számával többszöröződik. 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék.html
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A szülő a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül folytathat a GYES mellett keresőtevékenységet. 

A GYES-ben részesülő nagyszülő a gyermek hároméves kora után, heti 30 órát meg nem haladó 

időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az 

otthonában történik.  

 

Az az örökbefogadó szülő, aki a gyermek 3. (tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 

10.) életévének betöltését követően részesül GYES-ben, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban 

folytathat keresőtevékenységet. 

 

Ügyintézés 

A kérelem benyújtható személyesen a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, 

kormányablaknál, a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen, postai úton 

vagy elektronikusan (Ügyfélkapun). 

 

A GYES-sel kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekgondozási-segély.html 

 

 

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET) 

 

 

Jogosultság 

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő és az a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több 

kiskorú gyermeket nevel. 

 

Az ellátás időtartama 

A GYET a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár, feltéve, hogy 

a jogosult 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel saját háztartásában. 

Az ellátás összege 

A GYET havi összege – függetlenül a gyermekek számától – 28 500 forint, amelyből 10 % 

nyugdíjjárulékot vonnak.  

 

A GYET-ben részesülő személy heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat 

keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. 

 

Ügyintézés 

A kérelem benyújtható személyesen a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, 

kormányablaknál, a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen, postai úton 

vagy elektronikusan (Ügyfélkapun). 

 

A gyermeknevelési támogatással kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar 

Államkincstár honlapján:  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermeknevelési-támogatás.html 

 

 

 

 

II. Biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások 

 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekgondozási-segély.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermeknevelési-támogatás.html
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A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek 

értelmében (az összeszámítás elve alapján) a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra való 

jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása során az EGT tagállamban szerzett 

és leigazolt biztosításban töltött időt figyelembe kell venni.  

 

Fontos megjegyezni, hogy az EGT tagállamon kívüli, illetve kétoldalú egyezménnyel nem érintett 

országban szerzett biztosításban töltött időt a csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra való 

jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe nem lehet beszámítani. 

 

 

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ (CSED) 

 

 

Jogosultsági feltételek 

Csecsemőgondozási díj annak a nőnek jár, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon 

át biztosított volt, és akinek gyermeke 

- a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül 

születik, vagy 

- a biztosítása megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy 

a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik. 

 

Csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet még: 

- az örökbefogadó nő,  

- a családbafogadó gyám, 

- a vér szerinti apa, ha a szülő nő felügyeleti joga megszűnt, vagy az egészségi állapota miatt kikerül 

abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, illetve ha a szülő nő meghal, 

- az örökbefogadó férfi, ha a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, vagy ha 

az örökbe fogadni szándékozó nő az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a 

gyermeket gondozzák, illetve ha az örökbe fogadni szándékozó nő meghal. 

 

Az ellátás összege 

A csecsemőgondozási díj összege az igénylő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 100%-

a, amelyből kizárólag személyi jövedelemadó-előleget (15%) vonnak, és érvényesíthető belőle a családi 

adókedvezmény. 

 

Az ellátás időtartama 

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság időtartamára – 168 napon keresztül – jár. A szülési 

szabadság (a CSED-re való jogosultság) kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét 

bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.  

 

A csecsemőgondozási díj mellett nem lehet dolgozni. Ha az ellátásra jogosult bármilyen jogviszonyban 

– kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet végez, nem jár részére a 

csecsemőgondozási díj. 

 

Ügyintézés 

A kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania. Ha az igénylő egyéni vállalkozó, 

mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy 

megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmét elektronikus úton.  
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Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

 

CSED-el kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján érhető el:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/csecsemőgondozási-díj.html  

 

 

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED) 

 

 

Általános szabályok szerint járó gyermekgondozási díj 

 

Jogosultsági feltételek 

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásban nevelő 

- biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt; 

- anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási 

jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt megszűnt, és a gyermek 

születését megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel. 

 

Az ellátás összege 

A gyermekgondozási díj összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de 

legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2021-ben 234 360 Ft. A GYED 

bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. A szülő 

érvényesítheti belőle a családi kedvezményt. 

 

Az ellátás időtartama 

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő 

időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár a 

szülőnek. 

 

A szülő az általános szabályok szerint járó GYED mellett korlátlan időtartamban, bármilyen 

jogviszonyban dolgozhat. 

 

Ügyintézés 

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania. Ha az igénylő egyéni 

vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmét elektronikus úton.  

Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

 

GYED-el kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján érhető el:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/gyermekgondozási-díj.html   

 

 

Nagyszülői GYED 

 

Jogosultsági feltételek 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/csecsemőgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/csecsemőgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
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2020. január 1-jétől a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási 

díjra, amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll: 

- a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, 

- az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső 

tevékenységet végez, 

- a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, 

- a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi 

igénybevételéhez, 

- a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában 

történik, 

- a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső 

ellátásban, 

- a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben, 

- a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük 

után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES). 

- legalább az egyik szülő az általános szabályok szerint járó GYED jogosultsági feltételeinek 

megfelel.  

 

Az ellátás összege 

A gyermekgondozási díj összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, 

de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2021. évben 234 360 Ft. A GYED 

bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.  

 

Az ellátás időtartama 

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő 

időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig járhat 

a nagyszülőnek. 

 

A nagyszülő a GYED folyósítása mellett nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az 

otthonában történik. 

A nagyszülői GYED folyósításának időszaka a nyugdíjjogosultság szempontjából szolgálati időnek 

számít. A GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti 

meg. 

 

Ügyintézés 

Az ellátás iránti kérelmet a biztosított nagyszülőnek a foglalkoztatójához kell benyújtania. Ha az igénylő 

egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmét elektronikus úton.  

Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

 

Nagyszülői GYED-el kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján 

érhető el:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/gyermekgondozási-díj.html   

 

 

Nevelőszülői GYED 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
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Jogosultsági feltételek 

2020. január 1-től a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt a nevelt 

gyermek után úgynevezett nevelőszülői GYED-re lehet jogosult, ha a gyermek nevelésbe vételét 

megelőző két éven belül van 365 nap biztosításban töltött ideje. 

 

Az ellátás összege 

A nevelőszülői GYED naptári napi összege a minimálbér 55%-ának 70%-a (2021-ben 2 148 Ft). Az 

ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. 

 

Az ellátás időtartama 

A nevelőszülői GYED a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a gyermek nevelésbe 

vételének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. 

 

A nevelőszülői GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet munkát végezni. 

 

Ügyintézés 

Az ellátás iránti kérelmet a nevelőszülőnek a foglalkoztatójához kell benyújtania. Ha az igénylő egyéni 

vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmét elektronikus úton.  

Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

 

Nevelőszülői GYED-el kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján 

érhető el:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/gyermekgondozási-díj.html   

 

Diplomás GYED 

 

Jogosultsági feltételek 

Diplomás GYED-re az a szülő nő jogosult, 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. 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html


9 
 

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. 

 

2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa) is jogosult lehet diplomás 

GYED-re, akinek az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg 

az újabb gyermeke. 

 

Az ellátás összege 

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2021-ben 117 

180 Ft; a mesterképzésben részt vetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2021-ben 153 300 Ft. 

Az ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, 

és érvényesíthető belőle a családi adó- és járulékkedvezmény. 

 

Az ellátás időtartama 

A diplomás GYED a gyermek születésétől a gyermek 2 éves koráig jár. 

 

A diplomás GYED mellett a gyermek születését követő 169. naptól lehet munkát végezni. 2021. július 

1-től nem képezi a GYED folyósításának korlátját az sem, ha a szülő a nappali tagozatos tanulmányok 

folytatása mellett bölcsődébe helyezi el gyermekét.  

 

Ügyintézés 

A diplomás GYED iránti kérelmet a gyermek születésekor nem biztosított anyának, illetve az apának a 

lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz, a gyermek születésekor biztosított 

anyának a foglalkoztatójához kell benyújtania.  

Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

 

Diplomás GYED-el kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján érhető 

el:  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/gyermekgondozási-díj.html  

 

 

GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ (GYÁP) 

 

 

Jogosultsági feltételek 

A biztosított, és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett szülő (vér szerinti, örökbefogadó 

szülő, nevelőszülő, helyettes szülő, gyám) lehet jogosult gyermekápolási táppénzre, ha a 12 évesnél 

fiatalabb beteg gyermekének ápolása miatt orvos által igazoltan keresőképtelenné válik. Amennyiben a 

beteg gyermek 12-18 év közötti, akkor ezen beteg gyermek ápolása esetén csak méltányosságból 

állapítható meg a szülőnek gyermekápolási táppénz. 

 

A gyermekápolási táppénz tekintetében keresőképtelen: 

- az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,  

- a szülő, abban az esetben, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a 

gyermeket saját háztartásában neveli, valamint  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra
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- a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára abban az esetben, 

ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.  

 

Az ellátás összege 

A gyermekápolási táppénz összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap  

- 60%-a, ha a szülőnek van legalább 730 nap biztosításban töltött ideje,  

- 50%-a, ha a szülő 730 napnál kevesebb biztosítási idővel rendelkezik, illetve a gyermek fekvőbeteg 

gyógyintézeti ellátásának időtartama alatt. 

 

A táppénz maximálisan folyósítható naptári napi összege a minimálbér kétszeresének harmincad része, 

2021-ben napi bruttó 11 160 Ft. 

 

Az ellátás időtartama 

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, 

illetve attól, hogy a szülő egyedülállóként neveli-e a gyermeket.  A közös háztartásban élő gyermek 

jogán gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön szerezhet jogosultságot. 

 

Gyermek életkora 
GYÁP napok száma 

szülőknek külön-külön egyedülálló szülőnek 

1 évesnél fiatalabb 
Legfeljebb a gyermek 1 éves koráig (maximum 

1 éven át). 

1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb 84 

3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb 42 84 

6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb 14 28 

12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél 

fiatalabb 
Kizárólag méltányosságból adható táppénz. 

 

Ügyintézés 

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania. Ha az igénylő egyéni 

vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmét elektronikus úton.  

Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

Gyermekápolási táppénzzel kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján 

érhető el: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-

táppénz.html  

 

 

ÖRÖKBEFOGADÓI DÍJ (ÖFD) 

 

 

Jogosultsági feltételek 

2020. január 1-től a két évesnél (ikergyermekek esetén három évesnél) idősebb gyermeket örökbefogadó 

szülő örökbefogadói díjra lehet jogosult, ha biztosított, és a gyermek nevelésbe vételének napját 

megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, valamint a gyermeket a gondozásba 

vétel időpontját megelőzően egy évnél rövidebb ideje neveli folyamatosan a saját háztartásában. 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-táppénz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-táppénz.html
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Az ellátás összege 

Az örökbefogadói díj összege az örökbefogadó szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 

70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a (2021-ben 234 360 Ft). Az ellátás 

összegéből kizárólag személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.  

 

Az ellátás időtartama 

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár. 

Az örökbefogadói díj folyósítása mellett korlátlanul lehet munkát végezni. 

 

Ügyintézés 

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania. Ha az igénylő egyéni 

vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő (önfoglalkoztató), a vállalkozás székhelye szerint illetékes 

fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmét elektronikus úton. 

Kérelemhez szükséges nyomtatványok elérhetősége: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

Örökbefogadói díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honapján érhető 

el: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-

díj.html  

 

 

III. Adókedvezmények 

 

 

CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY 

 

 

Jogosultsági feltételek 

Jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére 

- a gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult magánszemély, továbbá a jogosulttal közös 

háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa; 

- a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa; 

- a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); 

- a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. 

 

A családi kedvezmény a kedvezményezett eltartott után jár.  

 

Kedvezményezett eltartott: 

- az a gyermek, 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. 

 

A családi kedvezmény összege 

A családi kedvezmény az adózó összevont adóalapját csökkenti. Az a biztosított, aki az adóalappal 

szemben nem tudja teljes egészében érvényesíteni az őt megillető családi kedvezményt, azt az 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal szemben is elszámolhatja.  

 

A családi kedvezmény összege az eltartottak számától függ.  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-díj.html
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Eltartott: 

- a kedvezményezett eltartott, 

- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy 

figyelembe vehető lenne (pl. egyetemista/főiskolás gyermek). 

 

 

 

 

A kedvezmény igénybevétele 

A családi kedvezmény már év közben, a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal is igénybe vehető, 

vagy év végén az adóbevallásban érvényesíthető.  

Az adóelőleg-nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, 

azonban év közben visszamenőlegesen a kedvezményt érvényesíteni nem lehet, csak év végén az 

adóbevallásban. 

Az adóelőleg-nyilatkozatok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján:  

https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021 

 

Ha valakinek több, személyi jövedelemadót, illetve adóalapot csökkentő kedvezmény is jár, az alábbi 

meghatározott sorrendben kell azokat érvényesíteni: 

1. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 

2. személyi kedvezmény 

3. első házasok kedvezménye 

4. családi kedvezmény. 

 

A pontos tájékozódás céljából figyelmébe ajánljuk a NAV családokat érintő adóalap-kedvezményekre 

vonatkozó információs füzetét: 

https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf  

 

 

ELSŐ HÁZASOK ADÓKEDVEZMÉNYE 

 

 

Jogosultsági feltételek 

Az első házasok kedvezményét a házaspár akkor érvényesítheti, ha legalább az egyik házastárs az első 

házasságát köti.  

 

A kedvezmény összege 

A házastársak által együttesen érvényesíthető adóalap kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 

forint, vagyis a kedvezmény összege havonta nettó 5 000 forint.  

 

Eltartottak száma 

Adóalap kedvezmény  

havonta, kedvezményezett 

eltartottanként 

A kedvezmény adóban 

kifejezett maximális összege  

havonta, kedvezményezett 

eltartottanként 

1 eltartott esetén 66 670 Ft 10 000 Ft 

2 eltartott esetén 233 330 Ft 20 000 Ft 

3 v. több eltartott esetén 220 000 Ft 33 000 Ft 

https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021
https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf
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A kedvezmény igénybevételének időtartama 

A házasságkötést követő hónaptól 24 hónapig érvényesíthető a kedvezmény a házasság fennállása alatt. 

 

A kedvezmény megosztása 

A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesítik, 

ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag az egyikük veszi igénybe. 

 

A kedvezmény igénybevétele 

Az igénybevétel feltétele a házastársak - adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is 

feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a 

kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket. 

 

Az első házasok kedvezménye már év közben, a munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozattal is igénybe 

vehető, vagy év végén az adóbevallásban érvényesíthető.  

 

Az adóelőleg-nyilatkozatok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján:  

https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021 

 

Ha valakinek több, személyi jövedelemadót, illetve adóalapot csökkentő kedvezmény is jár, az alábbi 

meghatározott sorrendben kell azokat érvényesíteni: 

5. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 

6. személyi kedvezmény 

7. első házasok kedvezménye 

8. családi kedvezmény. 

 

A pontos tájékozódás céljából figyelmébe ajánljuk a NAV családokat érintő adóalap-kedvezményekre 

vonatkozó információs füzetét: 

https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf  

 

 

NÉGY- VAGY TÖBBGYERMEKES ANYÁK SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-MENTESSÉGE 

 

 

Jogosultsági feltételek 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó 

szülőként az általa nevelt gyermek után 

- családi pótlékra jogosult, vagy 

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

és a fent említett gyermekek száma a négy főt eléri. Ha egy gyermek után a családi pótlékra való 

jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való 

jogosultság 12 évig fennállt volna.  

 

A kedvezmény igénybevételének időtartama 

A jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben az édesanya először minősül négy 

vagy több gyermeket nevelő anyának, és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek 

egészében már nem minősül ilyennek. 

 

Azok a jövedelmek, amelyekből érvényesíthető a kedvezmény 

https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021
https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf
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A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes 

jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult édesanya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.  

 

A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban 

megszerzett, a kedvezmény alapját képező alábbi jövedelmére: 

 

➢ a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre (ide nem értve a 

munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket 

meghaladó összegét), 

➢ az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül 

• a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, 

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme; 

• a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme; 

• az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme; 

• a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme; 

• a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme; 

• a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő 

munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó 

jövedelme. 

 

A kedvezmény igénybevétele 

Az adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza 

- a kedvezményre jogosító gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában a természetes 

azonosító adatait),  

- a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját – ha a kedvezményre való jogosultság 

nem állt fenn az adóév egészében – és 

- a kedvezmény alapjául szolgáló, összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegét. 

 

A kedvezmény igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során, vagy év végén az 

adóbevallás benyújtásakor. 

 

Az adóelőleg-nyilatkozatok elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján:  

https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021 

 

Ha valakinek több, személyi jövedelemadót, illetve adóalapot csökkentő kedvezmény is jár, az alábbi 

meghatározott sorrendben kell azokat érvényesíteni: 

9. a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 

10. személyi kedvezmény 

11. első házasok kedvezménye 

12. családi kedvezmény. 

 

A pontos tájékozódás céljából figyelmébe ajánljuk a NAV családokat érintő adóalap-kedvezményekre 

vonatkozó információs füzetét: 

https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf  

 

IV. Gyermekvállaláshoz, otthonteremtéshez kötődő támogatások 

 

https://www.nav.gov.hu/nav/adoeloleg_nyilatkozat_2021
https://nav.gov.hu/data/cms508857/73_A_csaladokat_erint__adoalap_kedvezmenyek_20200804.pdf
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BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS 

 

 

Jogosultsági feltételek 

2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig minden házaspár, ahol a feleség 18 és 41 év közötti, és 

legalább egyikük 3 év (egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással) folyamatos Tbj. 6. § szerinti 

biztosítási jogviszonnyal vagy más a kormányrendelet szerinti jogviszonnyal rendelkezik, maximum 10 

millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhet a bankfiókokban. A hitel törlesztő 

részlete legfeljebb havi 50 ezer Ft, futamideje legalább 5, legfeljebb 20 év. 

 

Amennyiben a családba a kölcsönkérelem benyújtásától számított 5 éven belül legalább egy 

gyermek érkezik, 3 évig nem kell a törlesztő részleteket fizetniük (ikergyermekek érkezése esetén 3 + 2 

évig), és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre. Ha a második gyermek is 

megérkezik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a fennálló tartozás 30%-át elengedik. Ha megérkezik 

a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedik. (A gyermekszámba csak a 

hitelkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekek számítanak be.) A 

folyósított kölcsönökre az állam kezességet vállal ezért a támogatott személy kezességvállalási díjat 

fizet a törlesztőrészlettel együtt. 

 

Mindkét igénylőnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek is: 

• magyar állampolgár 

• vagy Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező  

- EGT-állampolgár,  

- hontalan,  

- bevándorolt vagy letelepedett jogállású; 

• bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik; 

• büntetlen előéletű; 

• nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) negatív státusszal, vagy ha 

igen, a késedelmes tartozás teljesítése a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 1 éven belül 

megtörtént; 

• nem áll fenn olyan körülmény, mely alapján lehetetlen a közös gyermekvállalás. 

 

Az egyik igénylőnek a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában meg kell felelnie az alábbi 

feltételeknek: 

Legalább 3 éve (legfeljebb 30 nap megszakítással) folyamatosan, 

• Magyarországon biztosított, 

• magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében tanulmányokat 

folytatott, vagy 

• magyar állampolgárként kereső tevékenysége alapján igazoltan külföldi biztosítási 

jogviszonnyal rendelkezett, vagy 

• diplomás GYED-ben részesült, 

és az utolsó 180 napban – amennyiben kereső tevékenysége alapján külföldi biztosítási jogviszonnyal 

rendelkezett a kérelmet megelőző 180 napon belül, akkor az utolsó 90 napban – Magyarországon 

keresőtevékenységen alapuló TB-jogviszonnyal rendelkezik, továbbá kizárólag a maximum 1 év 

időtartamú közfoglalkoztatotti jogviszony időtartama számít bele a 3 évbe. 

  

A támogatás igénylése 
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A kölcsönkérelmet magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézetnél lehet 

benyújtani. 

A hitelintézet csak akkor köt kölcsönszerződést, ha az igénylőket hitelképesnek minősíti. 

A támogatást egy személy csak egy alkalommal veheti igénybe. 

  

A gyermekvállalásnak a kölcsön folyósításától számított 5 éven belüli nem teljesítése esetére vonatkozó 

szabályok: 

A felvett kamattámogatást egyrészt vissza kell fizetni, továbbá innentől kezdve piacihoz hasonló 

kamatozásúvá válik a fennmaradó tőkerész törlesztése (kivétel, ha a gyermekvállalás az egyik házasfél 

halála miatt nem tud teljesülni, mert ebben az esetben teljes futamidőre kamatmentes marad a hitel, 

illetve bizonyos esetekben felmentés adható a kamattámogatás visszafizetése alól, Babaváró r. 17. § (1) 

bekezdés) 

 

Jogszabályi háttér 

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

 

 

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) 

 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Igénylők 

A CSOK-ot igényelheti(k) 

• házastársak és élettársak együttesen, valamint 

• egyedülálló szülő 

a saját háztartásban élő gyermekük/gyermekeik után, továbbá 

• fiatal házaspár (ahol a kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél még nincs 40 éves) 

előre vállalt gyermek(ek) után.  

  

Gyermeknek minősül: 

• magzat, a várandósság betöltött 12. hetét követően, 

• 25 év alatti vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, 

• 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, 

• 18 év alatti olyan gyermek, aki legalább 1 éve az igénylő gyámsága alatt áll a gyermek szüleinek 

halála miatt. 

 

Megváltozott munkaképességű személy: 

akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os 

mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján 

egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos 

szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő 

gyermekek otthongondozási díjában (GYOD-ban) részesül. 

  

Tb-jogviszonnyal kapcsolatos előírás ÚJ LAKÁS esetén (együttes igénylés esetén elegendő az egyik 

igénylőnek megfelelnie) 
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➢ legalább 3 gyermek esetén a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 

(egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással) folyamatosan 

• Magyarországon biztosított (ideértve azt is, ha nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytat), 

vagy 

• magyar középfokú- vagy felsőoktatási, vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali 

tagozaton tanult, 

• magyar állampolgárként kereső tevékenysége alapján igazoltan külföldi biztosítási 

jogviszonnyal rendelkezett, 

melyből a CSOK igénylését megelőző 180 napban keresőtevékenységet folytat vagy 

keresőtevékenységen alapuló tb-jogviszonya áll fenn (ideértve a nyugdíjasként kiegészítő tevékenység 

folytatását is), melybe nem számít bele a közfoglalkoztatotti jogviszonyban töltött idő. 

 

➢ 1 vagy 2 gyermek esetén legalább 180 napja (egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással) 

folyamatosan 

• Magyarországon biztosított (ideértve azt is, ha nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytat, 

de nem közfoglalkoztatott), vagy 

• magyar középfokú- vagy felsőoktatási, vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali 

tagozaton tanul 

• magyar állampolgárként kereső tevékenysége alapján igazoltan külföldi biztosítási 

jogviszonnyal rendelkezett. 

 

Mindkét esetben elfogadható az is, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a magyar 

állampolgár kereső tevékenysége alapján külföldi biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és vállalja, 

hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül Magyarországon biztosítottá válik. 

 

Nem kell a Tb-jogviszonnyal kapcsolatos fenti feltételeknek megfelelni, ha az igénylő gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD-ban) vagy ápolási díjban részesül. 

  

Tb-jogviszonnyal kapcsolatos előírás HASZNÁLT LAKÁS esetén (együttes igénylés esetén elegendő 

az egyik igénylőnek megfelelnie) 

 

A CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában biztosított, vagy kiegészítő tevékenységet folytató 

személynek minősül, és legalább 180 napja (egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással) 

folyamatosan 

• Magyarországon biztosított (ideértve azt is, ha nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytat), 

vagy 

• magyar középfokú- vagy felsőoktatási, vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali 

tagozaton tanult, 

• magyar állampolgár és kereső tevékenysége alapján igazoltan külföldi biztosítási jogviszonnyal 

rendelkezett. 

 

Elfogadható az is, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a magyar állampolgár kereső 

tevékenysége alapján külföldi biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és vállalja, hogy a támogatási 

szerződés megkötését követő 180 napon belül Magyarországon biztosítottá válik. 

 

Nem kell a Tb-jogviszonnyal kapcsolatos fenti feltételeknek megfelelni, ha az igénylő gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD-ban) vagy ápolási díjban részesül. 
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Állampolgársági kritérium (együttes igénylés esetén mindkét igénylőnek meg kell felelnie) 

➢ magyar állampolgár 

➢ Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező 

• EGT-állampolgár,  

• bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 

• hontalan jogállású. 

  

Egyéb kritérium (együttes igénylés esetén mindkét igénylőnek meg kell felelnie) 

➢ büntetlen előélet 

➢ nincs a NAV felé 5 ezer Ft-ot meghaladó összegű köztartozása 

➢ az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy 5 éven belül nem 

kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol” kedvezmény visszafizetésére 

➢ új lakás építése esetén az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem 

rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet 

közeli hozzátartozója vagy élettársa  

 

A CSOK összege 

 

Új lakás vagy családi ház vásárlása, építése esetén 

 

Gyerekek száma Lakás/ház mérete Támogatás összege 

1 gyermek után 

Legalább 40 m2-t elérő 

lakás vagy 70 m2-t elérő 

családi ház 

600 000 Ft 

2 gyermek után 

50 m2-t elérő lakás vagy 

legalább 80 m2 területű 

családi ház 

2 600 000 Ft 

(+ 10 000 000 Ft államilag 

támogatott lakáshitel) 

3 vagy több gyermek után 

60 m2-t elérő lakás 

vagy legalább 90 m2 

területű családi ház 

10 000 000 Ft                          

(+ 15 000 000 Ft államilag 

támogatott lakáshitel) 

  

Használt lakás vagy családi ház vásárlása, bővítése esetén 

 

Gyerekek száma Lakás/ház mérete Támogatás összege 

1 gyermek után 
Legalább 40 m2-t elérő 

lakás vagy családi ház 
600 000 Ft 

2 gyermek után 
Legalább 50 m2-t elérő 

lakás vagy családi ház 

1 430 000 Ft 

(+ 10 000 000 Ft államilag 

támogatott lakáshitel) 

3 gyermek után 
Legalább 60 m2-t elérő 

lakás vagy családi ház 

2 200 000 Ft 

(+ 15 000 000 Ft államilag 

támogatott lakáshitel) 

4 vagy több gyermek után 
Legalább 70 m2-t elérő 

lakás vagy családi ház 

2 750 000 Ft 

(+ 15 000 000 Ft államilag 

támogatott lakáshitel) 

 

A CSOK igénylése 

 



19 
 

A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi 

bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani. 

  

A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet 

• új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon 

belül, 

• új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel 

tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új 

lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően 

• használt lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását 

vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, 

• használt lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító 

hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően 

kell benyújtani a hitelintézethez. 

   

 

TÖBBGENERÁCIÓS OTTHONTEREMTÉS 

 

 

A többgenerációs otthonteremtés támogatásával az állam lehetőséget kínál azoknak a többgenerációs 

családoknak, akik közös fedél alatt, egymást támogatva, de mégis külön lakrészben képzelik el jövőjüket 

az épület tetőterében vagy emeletén kialakítandó új lakásban. 

 

A tetőtéri/emeleti lakrész kiépítéséhez kapcsolódó munkálatokra az új lakás építése, vásárlása után járó 

CSOK összegének megfelelő támogatás igényelhető. 

 

FONTOS tudnivaló: 

 

CSOK TETŐTÉR BEÉPÍTÉSRE akkor igényelhető, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében 

vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül, 

• az igénylő, illetve az igénylő gyermeke, 

• az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy 

• olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója, 

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy osztatlan közös tulajdon esetén kizárólagos használati joggal. 

 

A tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozásra kerülő új lakásnak meg kell felelnie az 

alábbi feltételeknek: 

 

➢ önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott (vagy több lakásból álló osztatlan közös 

tulajdon esetén az újabb lakás tekintetében a támogatott személyek javára kizárólagos használati 

jog áll fenn),  

➢ lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető,  

➢ külön bejárattal rendelkezik, 

➢ 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában 

további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű 

lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik, 

➢ közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik, 

➢ egyedi fűtési móddal rendelkezik, 
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➢ közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) 

közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő 

berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása 

egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és 

➢ közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs 

közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.  

 

Jogszabályi háttér: 

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 CSOK-hoz kötötten igénybe vehető további otthonteremtési támogatások: 

 

1. CSOK-KÖLCSÖN: Legalább két gyermekre tekintettel igényelt CSOK támogatás mellé 

felvehető, legfeljebb 3 % kamatozású, új lakás/ház vásárlására, építésére vagy használt 

lakás/ház vásárlására igényelhető kölcsön. 

2. Közjegyzői díjak csökkentése 

3. ÁFA-mentesség (kizárólag CSOK-kal együttesen és egyidejűleg igényelhető) 2021. január 1-

jétől a CSOK igénybevételével történő új lakás, ház vásárlása vagy generálkivitelezővel történő 

építtetése esetén az állam átvállalja az 5%-os ÁFA megfizetését. 

4. ÁFA-visszatérítési támogatás saját erős építkezésnél (nem feltétele a CSOK igénylése, CSOK 

igénybevétele mellett azonban kizárólag a CSOK-kal együttesen és egyidejűleg igényelhető) 

2021. január 1-jétől saját erős építkezés esetén a kifizetett építkezési és telekár számlák 27%-os 

ÁFA tartalmának legfeljebb 5 millió forint erejéig történő visszatérítése. 

5. ILLETÉKMENTESSÉG: 2021. január 1-jétől a CSOK igénybevételével megvásárolt új (és 

használt) ingatlanok esetében a családok mentesülnek a 4%-os visszterhes vagyonátruházási 

illeték megfizetése alól 

  

A CSOK mellé vagy attól eltérő időpontban is igénybe vehető további otthonteremtési vagy 

otthonteremtésre is felhasználható támogatások: 

 

1. JELZÁLOGHITEL-TARTOZÁS CSÖKKENTÉS: Vissza nem térítendő állami támogatás 

fennálló lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében második és további gyermekek 

vállalása esetén. Fontos tudnivaló: A CSOK-kölcsön és az otthonfelújítási kölcsön 

csökkentésére is felhasználható. Fontos, hogy csak a gyermek születését  megelőzően felvett 

hitelre jár a jelzáloghitel-elengedés. 

2. OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS: Az otthonfelújítási költségek felére, anyagköltségre és 

munkadíjra fele-fele arányban, utólagosan igényelhető, legfeljebb 3 millió forintos vissza nem 

térítendő állami támogatás. Fontos tudnivaló: A jogosultsághoz nem szükséges 1 éve bejelentett 

lakóhellyel rendelkezni a lakásban, ha a lakás tulajdonjogának megszerzésére vagy építkezés 

esetén a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 1 éven belül került sor. 

3. OTTHONFELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN: Az otthonfelújítási támogatást igénybe vevő családok 

részére a felújítási költségek előfinanszírozása céljából nyújtott, legfeljebb 6 millió forintos 

állami kamattámogatású otthonfelújítási hitel. 

4. BABAVÁRÓ KÖLCSÖN/TÁMOGATÁS: Legfeljebb 10 millió forint összegű, szabad 

felhasználású, kamatmentes kölcsön és gyermekvállalási támogatás fiatal házasok részére. 
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FALUSI CSOK 

 

 

A gyermeket nevelő és a gyermeket vállaló családok saját tulajdonú otthonhoz jutásának – tanya, 

birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén használt lakás vagy ház vásárlásának, bővítésének, 

korszerűsítésének – az elősegítése érdekében az állam lakáscélú állami támogatásokat nyújt. A preferált 

kistelepülések listája a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található. 

    

A program 2019. július 1-jével indult, és egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető.  

 

A támogatás felhasználható: 

• használt lakás/ház vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy 

• meglévő lakás/ház bővítésére, illetve korszerűsítésére. 

 

A falusi CSOK támogatás összege 

Használt lakás/ház vásárlására + bővítésére, korszerűsítésre 

1 gyermek után 600 000 Ft 

2 gyermek után 2 600 000 Ft + 10 000 000 Ft államilag támogatott lakáshitel 

3 vagy több gyermek után 10 000 000 Ft + 15 000 000 Ft államilag támogatott lakáshitel 

 

Meglévő otthon bővítésére, korszerűsítésre 

1 gyermek után 300 000 Ft 

2 gyermek után 1 300 000 Ft + 5 000 000 Ft államilag támogatott lakáshitel 

3 vagy több gyermek után 5 000 000 Ft + 7 500 000 Ft államilag támogatott lakáshitel 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Igénylők 

A falusi CSOK-ot igényelheti(k) 

• házastársak és élettársak együttesen, valamint 

• egyedülálló szülő 

a saját háztartásban élő gyermekük/gyermekeik után, továbbá 

• fiatal házaspár (ahol a kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél még nincs 40 éves 

előre vállalt gyermek(ek) után.  

 

Gyermeknek minősül: 

• magzat, a várandósság betöltött 12. hetét követően, 

• 25 év alatti vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, 

• 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, 

• 18 év alatti olyan gyermek, aki legalább 1 éve az igénylő gyámsága alatt áll a gyermek szüleinek 

halála miatt. 

 

Megváltozott munkaképességű személy: 

akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os 

mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján 

egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos 
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szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő 

gyermekek otthongondozási díjában (GYOD-ban) részesül. 

 

Tb-jogviszonnyal kapcsolatos előírás (együttes igénylés esetén elegendő az egyik igénylőnek 

megfelelnie) 

 

1. A 10 000 000 Ft-os támogatási összeg esetén: 

Legalább 2 éve folyamatosan 

• Magyarországon biztosított (ideértve azt is, ha nyugdíjasként – a közfoglalkoztatási jogviszony 

kivételével - kiegészítő tevékenységet folytat), vagy 

• magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanul, 

és a kérelem benyújtásának időpontjában 

• nem közfoglalkoztatott. 

 

2. Egyéb esetben: 

A kérelem benyújtásának időpontjában 

• Magyarországon biztosított (ideértve azt is, ha nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytat), 

valamint legalább 1 éve folyamatosan 

• Magyarországon biztosított (ideértve azt is, ha nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytat), 

vagy 

• magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanult. 

 

Mindkét esetben elfogadható az is, ha az utóbbi 1 éves időszakban magyar állampolgárként külföldön 

dolgozott vagy dolgozik és vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül 

Magyarországon biztosítottá válik. 

 

A jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze 

kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően 

legfeljebb 30 nap megszakítás van, melynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít 

bele. 

 

Nem kell a Tb-jogviszonnyal kapcsolatos fenti feltételeknek megfelelni, ha az igénylő gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD-ban) vagy ápolási díjban részesül.  

 

Állampolgársági kritérium 

➢ magyar állampolgár, 

➢ Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező 

• EGT-állampolgár,  

• bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 

• hontalan jogállású. 

 

Egyéb kritérium 

➢ büntetlen előélet, 

➢ nincs a NAV felé 5 ezer Ft-ot meghaladó összegű köztartozása,  

➢ az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy 5 éven belül nem kötelezték 

jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol” kedvezmény visszafizetésére, 
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➢ az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, 

valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a 

gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal. 

 

A falusi CSOK igénylése 

A falusi CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez 

(kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.  

 

Jogszabályi háttér: 

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (különösen a 7/A. alcíme) 

 

A falusi CSOK-hoz kötötten igénybe vehető további otthonteremtési támogatások: 

 

1.     FALUSI CSOK-KÖLCSÖN 

Falusi CSOK támogatást igénybe vevő családok részére biztosított, legfeljebb 3 %-os kamatú államilag 

támogatott lakáshitel használt ingatlan vásárlására és bővítésére, korszerűsítésére, illetve meglévő 

ingatlan bővítésére, korszerűsítésére. 

2.     ILLETÉKMENTESSÉG 

2021. január 1-jétől a CSOK igénybevételével megvásárolt új és használt lakás esetében is a családok 

mentesülnek a 4%-os visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól 

3.      ÁFA-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS SAJÁT ERŐS ÉPÍTKEZÉSNÉL 

Preferált kistelepülésen a használt lakás vásárlására és korszerűsítésére, bővítésére, vagy 

korszerűsítésére és bővítésére, továbbá a meglévő lakás korszerűsítésére, bővítésére, illetve 

korszerűsítésére és bővítésére a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott 

költségvetésben szereplő bekerülési költség megfizetéséhez adó-visszatérítési támogatást igényelhet. 

Az adó-visszatérítési támogatás a fenti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. 

január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető. 

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez 

megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint 

megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint. Az adó-visszatérítési 

támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén 

vehető igénybe. 

(A támogatás CSOK igényléstől függetlenül igénybe vehető, ám CSOK igénybevétele mellett kizárólag 

a CSOK-kal együttesen és egyidejűleg lehet igényelni.) 

  

A falusi CSOK mellé vagy attól eltérő időpontban is igénybe vehető további otthonteremtési vagy 

otthonteremtésre is felhasználható támogatások: 

 

1.     JELZÁLOGHITEL-TARTOZÁS CSÖKKENTÉS 

Vissza nem térítendő állami támogatás fennálló lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében 

második és további gyermekek vállalása esetén 

Fontos tudnivaló: A CSOK-kölcsön és az otthonfelújítási kölcsön csökkentésére is felhasználható. 

Fontos, hogy csak a gyermek születését megelőzően megkötött jelzáloghitel szerződésre jár a 

jelzáloghitel-elengedés. 

2.     OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 

Az otthonfelújítási költségek felére, anyagköltségre és munkadíjra fele-fele arányban, utólagosan 

igényelhető, legfeljebb 3 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás 
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Fontos tudnivaló: A jogosultsághoz nem szükséges 1 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezni a lakásban, 

ha a lakás tulajdonjogának megszerzésére vagy építkezés esetén a lakás ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésére 1 éven belül került sor. 

3.     OTTHONFELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN 

Az otthonfelújítási támogatást igénybe vevő családok részére a felújítási költségek előfinanszírozása 

céljából nyújtott, legfeljebb 6 millió forintos állami kamattámogatású (max. 3% kamatozású) 

otthonfelújítási kölcsön. 

4.     BABAVÁRÓ KÖLCSÖN/TÁMOGATÁS 

Legfeljebb 10 millió forint összegű, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön és gyermekvállalási 

támogatás fiatal házasok részére. 

 

 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS  

 

 

Jogosultsági feltételek 

2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő családok vissza 

nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatást igényelhetnek a Magyar 

Államkincstárnál. 

  

Gyermeknek minősül: 

• magzat, a várandósság betöltött 12. hetét követően, 

• 25 év alatti vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, 

• 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, 

• 18 év alatti rokon, akinek az igénylő a kirendelt gyámja a gyermek szüleinek halála miatt. 

 

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett 

hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét 

megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, 

vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az 

igénylő gyermekek otthongondozási díjában (GYOD-ban) részesül, vagy aki a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak 

vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül. 

 

Az igénylőnek (együttes igénylés esetén mindkét igénylőnek) meg kell felelnie az alábbi feltételeknek is: 

• magyar állampolgár, vagy Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultságát 

gyakorló EGT-állampolgár 

• nincs a NAV felé 5 ezer Ft-ot meghaladó köztartozása 

 

Az igénylőnek - együttes igénylés esetén mindkét félnek -, valamint a támogatásra való jogosultságnál 

figyelembe vett valamennyi gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve bejelentett 

lakóhellyel kell rendelkezniük. 

Az előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni: 

• magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, vagy 

• ha a lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei 

tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, 
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• ha az igénylő és a gyermek az igénylő hivatásából fakadóan (pl. orvos, nővér, pedagógus, 

katona, lelkész) munkáltatójuk által biztosított szolgálati lakásban élnek. 

 

Az igénylőnek (együttes igénylés esetén egyik igénylőnek) meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: 

A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 

• Magyarországon biztosított, (ide nem értve a  közfoglalkoztatottsági jogviszonyban álló 

személyt) vagy 

• kiegészítő tevékenységet folytató személy 

valamint legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan 

• Magyarországon biztosított,  ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a 

közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt 

• magyar állampolgárként külföldön folytatott keresőtevékenysége alapján biztosított volt, vagy 

• kiegészítő tevékenységet folytató személy, vagy 

• magyar középfokú vagy felsőoktatási, vagy külföldi felsőoktatási intézményben nappali képzés 

keretében tanulmányokat folytatott, vagy 

• diplomás GYED-ben részesült. 

Nem kell a fenti feltételeknek megfelelnie, ha az igénylő gyermekek otthongondozási díjában (GYOD-

ban) vagy ápolási díjban részesül, továbbá ha gyámként 18 év alatti (kiskorú) rokon gyermekről 

gondoskodik a gyermek szüleinek halála miatt, és saját jogú nyugdíjas vagy a nyugdíjkorhatárt betöltött 

özvegyi nyugdíjban részesülő személy. 

 

Az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú 

gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell, hogy rendelkezzenek. 

  

A támogatás összege 

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. 

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50 – 50 %-os arányban kell, hogy 

szerepeljen. 

 

Annak, aki otthonfelújítási támogatást kíván igénybe venni, de nem tudja megelőlegezni a felújítás teljes 

költségét, lehetősége van legfeljebb 6 millió forint összegű állami kamattámogatású hitelt 

(otthonfelújítási kölcsönt) igényelni a hitelintézeteknél.  

 

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető: 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső és külső hálózatának 

kiépítése vagy cseréje, 

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, 

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 

energiaforrások alkalmazását is, 

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-

, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, 

e) a külső nyílászáró beépítése és cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács 

felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása, 

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, 

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, 

h) klímaberendezés beépítése, cseréje, 

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, 
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j) belső tér felújítása, ideértve 

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, 

felújítását, festését, tapétázását, 

jb) a galériaépítést, 

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét, 

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, 

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, 

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, 

jg) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét, 

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, 

l) kerítés építése, 

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, 

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése, 

o) térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje, 

p) télikert kialakítása, 

q) akadálymentesítési munkák (olyan építési, szerelési, átalakítási tevékenység, amely a lakást 

mozgáskorlátozott vagy más fogyatékossággal élő személy számára – akár speciális eszközök, illetve 

műszaki megoldások alkalmazásával – önálló vagy segítséggel történő használatra alkalmassá és 

biztonságossá teszi), 

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint 

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, 

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló 

energiaforrások alkalmazását is. 

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint 

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy 

tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje. 

  

A vállalkozási szerződéssel és a számlával kapcsolatos előírások 

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számla akkor fogadható el, ha 

• az igénylő vagy az egyik igénylő saját nevére szól, 

• az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról állították 

ki, 

• a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlát 2020. 

december 31.-ét követően megkötött vállalkozási szerződés(ek) szerinti egy vagy több 

vállalkozó állította ki, 

• a vállalkozó teljesítette az ÁFA törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, 

• a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet 

esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, 

munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e feltételt mindkét 

igénylőnek teljesíteni kell. 

(közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) 

 

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet 

• 5%-os általános forgalmi adó mértékkel állítottak ki, 

• az igénylő a falusi CSOK (tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülésen használt lakás 

vásárlásához és korszerűsítéséhez/bővítéséhez vagy meglévő lakás 
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korszerűsítéséhez/bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény) kapcsán már 

elszámolt. 

 

A támogatás igénylése  

Az azonos állandó lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak kizárólag közösen, együttes 

igénylőként nyújthatják be a kérelmet.  

A támogatás a 2021. január 1-jét követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a 

lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 

2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidőt a legutolsó kifizetési 

időponttól kell számítani. 

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon lehet 

benyújtani: 

• elektronikusan: az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus 

azonosítását követően - a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, 

• postai úton vagy 

• személyesen a kormányablaknál. 

 A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően, a beérkezés 

sorrendjében bírálja el, elektronikus úton történt igénylés esetén 30 napon belül, postai vagy személyes 

igénylési út esetén 60 napon belül. 

 

Az otthonfelújítási támogatásról további részletes tájékoztatót talál a Magyar Államkincstár honlapján. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-

ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato 

 

A kérelem és mellékleteinek nyomtatványait valamint a vállalkozási szerződés mintát szintén megtalálja 

a Magyar Államkincstár honlapján. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai 

 

Jogszabályi háttér: 

a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 

 

 

JELZÁLOGHITEL-TARTOZÁS CSÖKKENTÉSE GYERMEKVÁLLALÁS ESETÉN 

 

 

A második vagy további gyermek születésére vagy örökbefogadására tekintettel vissza nem térítendő 

állami támogatás vehető igénybe az ingatlant terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás, illetve ilyen 

ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló tartozás csökkentése 

érdekében. 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Igénylők 

Házastársak és élettársak – abban az esetben is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek kizárólag az 

egyik fél az alanya – a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik. Együttes igénylés esetén az 

igénylési feltételeket (főszabály szerint) mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat 

mindkét igénylőnek meg kell tennie.  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai
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 Az igénylőn kívül további adósként kizárólag a volt házastárs vagy volt élettárs szülő szerepelhet a 

jelzáloghitel-szerződésben. 

 

Állampolgársági kritérium 

 

➢ magyar állampolgár, 

➢ Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező 

• EGT-állampolgár,  

• bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgár, 

• hontalan jogállású, 

➢ menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy. 

 

 

Egyéb kritérium 

➢ büntetlen előélet, 

➢ nincs a NAV felé 5 ezer Ft-ot meghaladó összegű köztartozása,  

➢ a lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanban az igénylőnek − együttes igénylés esetén 

az igénylőknek összesen − legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett 

tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.  

 

A támogatás összege 

A második gyermeket vállaló családok gyermekenként 1-1 millió forinttal csökkenthetik jelzáloghitel-

tartozásukat, míg a harmadik gyermeknél 4 millió forintra emelkedik a hitelelengedés összege, minden 

további gyermeknél pedig további 1-1 millió forinttal csökkenthetik a jelzáloghitel-tartozásukat a 

családok. 

 

A jelzáloghitel-elengedés igénylése 

A támogatást a jelzáloggal terhelt lakás fekvése szerint területileg illetékes kormányhivatalnál lehet 

igényelni, de a kérelem ügyfélkapun keresztül is benyújtható. 

 

Fontos, hogy csak a gyermek születését (a támogatás magzatra tekintettel való igénylését) megelőzően 

megkötött jelzáloghitel szerződésre jár a jelzáloghitel-elengedés. 

 

A támogatás a várandósság betöltött 12. hetétől a gyermek (vagy ikergyermek)születését követő 60. 

napig (örökbefogadás esetén az örökbefogadás végleges engedélyezését követő 60. napig) igényelhető, 

azzal, hogy ezen határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának van helye.  

 

Jogszabályi háttér: a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 

csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet. 

 

 

V. Gyermekek után igénybe vehető egyéb kedvezmények, támogatások 

 

 

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA és BABAKÖTVÉNY 
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Jogosultsági feltételek 

Fiatalok életkezdési támogatására jogosult: 

- Minden 2005. december 31. után született, Magyarország területén élő, magyar 

állampolgárságú gyermek; 

- 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar 

állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek valamint 2017. június 30. 

napja után született, Szlovákiában vagy Ukrajnában élő nem magyar állampolgárságú 

gyermek, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott 

„Magyar igazolvánnyal” rendelkezik. 

 

Ügyintézés 

Magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú gyermek esetén nem kell igényelni a 

támogatást, az életkezdési letéti számla automatikusan megnyitásra kerül.  Külföldön élő magyar 

gyermek esetén szükséges kérelmet benyújtani (Köldökzsinór program) a Magyar Államkincstárhoz.  

 

A támogatás összege 

Életkezdési támogatásként egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar 

Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. 

évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 forint. 

A számlán elhelyezett összeg – egészen a gyermek nagykorúságáig – az inflációval megegyező 

mértékkel kamatozik. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. 

Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Kincstári Start-értékpapírszámla 

megnyitásával gyarapítható.  

 

Kincstári Start-értékpapírszámla (Babakötvény) 

Szülő, törvényes képviselő vagy hozzátartozó személyes rendelkezése mellett a gyermek részére a 

Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír nyilvántartási-számla, amelyre átkerül az életkezdési letéti 

számlán nyilvántartott életkezdési támogatás, és amelyre természetes személyek és települési 

önkormányzatok további összegeket fizethetnek be. A befizetések után  további támogatás jár, amelynek 

mértéke az éves befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft 

összegű támogatás kerül jóváírásra, nevelésbe vett gyermek számára a befizetéstől függetlenül a 

nevelésben töltött időszakkal arányosan évente maximum 12 000 Ft összegű támogatás jár. Amennyiben 

a gyermek mindkét jogosultsággal rendelkezik, a támogatás mindkét jogcímen megilleti. 

 

A Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan a 

gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvény típusú állampapírba fekteti. A Babakötvény 

alapcímlete 1,- Ft és az előző év átlagos inflációja felett 3 százalékkal kamatozik, azaz az életkezdési 

letéti számlánál évi 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. 

 

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitható továbbá a 2006. január 1. napját megelőzően született, - 

külföldön született, és az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelő magyar gyermek esetén a 2017. 

július 1. napját megelőzően született, - de 18. életévét be nem töltött gyermek részére is, 25 000 forint 

kezdő befizetéssel. A gyermek ez esetben is jogosult a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával 

járó egyéb kedvezményekre.  
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A Kincstári Start-értékpapírszámla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bármely állampapír-

forgalmazó ügyfélszolgálatán, vagy személyes megjelenés nélkül, Ügyfélkapun keresztül is intézhető. 

 

A számlán nyilvántartott összegről a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése napjától, de 

legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitását követő harmadik év elteltétől rendelkezhet. 

 

Az életkezdési támogatással és a Kincstári Start-értékpapírszámlával kapcsolatosan bővebb 

információkat találhat a Magyar Államkincstár honlapján:  

http://www.allamkincstar.gov.hu 

 

A külhonban született magyar gyermekeknek járó támogatásokkal kapcsolatos információkat a 

Magyar Államkincstár honlapján a „Köldökzsinór program” elnevezésű kapcsolódó anyag tartalmazza.  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas/3671/ 

 

 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI KEDVEZMÉNYEK 

 

 

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés 

 

Ingyenesen biztosítják az intézményi gyermekétkeztetést: 

• a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- 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 személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át, 

vagy 

- nevelésbe vették; 

• az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

- nevelésbe vették; 

• azon fentiek szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;  

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

- nevelésbe vették, vagy 

- utógondozói ellátásban részesül. 

 

Kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

 

50%-os térítési díjas intézményi gyermekétkeztetést biztosítanak 

 

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

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas/3671/
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• az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

• az 1-8. és az azon felüli évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára. 

 

 

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS 

 

 

A 2020/2021. tanévtől valamennyi, a köznevelésben és szakképzésben résztvevő tanuló ingyen kapja a 

tankönyveket. 

 

A tankönyvtámogatás a jogosultak számára alanyi jogon jár, azt külön igényelniük nem szükséges. 

A tankönyvrendelés teljes egészében az iskolák feladata. 

 

 

NAGYCSALÁDOSOK AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSA 

 

 

2019. július 1-je és 2022. december 31. között a három- vagy több gyermekes családok legalább 7 üléses 

új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő) vissza 

nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól. 

 

Jogosultsági feltételek 

 

Igénylők és a támogatás szempontjából figyelembe vehető gyermekek 

• Legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult szülő. 

A gyermekszám szempontjából figyelembe vehető a kérelmező saját háztartásában gondozott tartósan 

beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke is, életkorától és a családi pótlékra való jogosultság 

megszűnésétől függetlenül. Figyelembe vehető még harmadik gyermekként a várandós nő 

megszületendő gyermeke a várandósság 12. hetét követően; 

• Legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult gyám, amely esetben a gyermekek 

számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít bele, ha mindkét szülője meghalt, és a 

gyámság legalább egy éve fennáll. 

• A gyermekek számába nem számít be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek. 

 

Egyéb kritérium 

• A támogatást igénylő vagy házastársa/élettársa, valamint a gyermekek figyelembevételével 

korábban személygépkocsi szerzési támogatásban nem részesültek. (Ez alól kivételt képez, ha 

az igénylő házassága/élettársi kapcsolata megszűnt, és a korábban szerzési támogatással 

megszerzett gépkocsit nem az a személy használja tovább, aki nagycsaládosnak minősül.) 

• A kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezik legalább „B” kategóriás, érvényes vezetői 

engedéllyel, és nem áll e kategória tekintetében járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy 

szabálysértési határozat hatálya alatt. 

• Magyarországon bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely. 

• A kérelmezőnek nem lehet a NAV felé 5 ezer Ft-ot meghaladó köztartozása.  

• Büntetlen előélet. 
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A támogatás összege 

A támogatás mértéke 2 500 000 forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 

50%-a. 

  

Az autóvásárlás fogalma 

A támogatás vonatkozásában személygépkocsi szerzésnek minősül a megfelelő befogadóképességű 

személygépkocsi: 

• megvásárlása 

• a hitelintézeti kölcsön igénybevételével történő szerzés esete 

• tulajdonjoga zártvégű pénzügyi lízingszerződés útján történő megszerzése 

  

A személygépkocsira vonatkozó feltételek  

• új autónak minősül, vagy maximum 2.000 km futott bemutató autó 

• legalább hét állandó ülőhellyel kell rendelkeznie 

• a lakóautó nem támogatott 

  

Igénylés 

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a 

Magyar Államkincstárnál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani a megfelelő személyautó 

kiválasztását követően. 

 

A jogosultsági feltételek fennállása esetén a Magyar Államkincstár kiállítja a támogatást megállapító 

határozatot. Ezt követően legfeljebb 6 hónapon belül kell az adásvételi szerződést megkötni, majd 

megküldeni a Magyar Államkincstárnak, amely a szerződés beérkezését követő 15 napon belül 

közvetlenül a kereskedő bankszámlájára folyósítja a támogatás összegét, az igénylő nagycsaládosoknak 

így csak a fennmaradó összeget kell megfizetniük. 

 

A támogatás igénybevételével megszerzett személygépkocsi az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi 

lízingszerződés hatályba lépésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el, illetve a 

jármű átalakítása nem engedélyezhető.  

 

Az autókereskedő az adásvételi szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés megkötésekor a gépkocsit a 

„Családbarát Magyarország” logóval ellátja. 

 

Bővebb tájékoztatás elérhető a támogatást folyósító Magyar Államkincstár alábbi oldalán. 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/nagycsal%C3%A1dos-

g%C3%A9pkocsi-szerz%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html 

 

Jogszabályi háttér: 

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

 

 

 

 

NYELVVIZSGADÍJ TÁMOGATÁS 

 

 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/nagycsal%C3%A1dos-g%C3%A9pkocsi-szerz%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/nagycsal%C3%A1dos-g%C3%A9pkocsi-szerz%C3%A9si-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
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2018. január 1-től a 35. életévüket még be nem töltött fiatalok, valamint 2020. július 1-jétől a 35. év 

feletti, csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED) vagy a 

gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) ellátásában részesülők első, sikeres nyelvvizsgájának a 

díját az állam fizeti meg. 

 

A támogatás összege 

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése 

időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg. A 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2021. február 1-jétől befizetett díj esetén 41.850 Ft 

összegű támogatás biztosítható. 

 

Igénylés  

• A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az 

e célra rendszeresített formanyomtatványon, de 

• elektronikus úton is benyújtható, ebben az esetben a mellékleteket szkennelt 

dokumentumként kell csatolni a kérelemhez. 

 

Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány elérhető a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság honlapján, a Tájékoztatók menüpont alatt.[1] 

A formanyomtatványt a Budapest 1820 postacímre kell elküldeni. Az elektronikus űrlap elektronikus 

ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát 

a szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapu-regisztrációval, telefonos azonosítási szolgáltatásra 

vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal szükséges rendelkezni. 

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő az első sikeres nyelvvizsga napjától számítva. 

A támogatás ezt követően nem igényelhető. 

 

Jogszabályi háttér:  

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott 

támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 

Bővebb tájékoztatás érhető el a Magyar Államkincstár honlapján: 

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-

sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-

%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-

t%C3%A1mogat%C3%A1s.html 

 

 

KRESZ VIZSGADÍJ TÁMOGATÁS 

 

 

 Az intézkedés fő célja, hogy ösztönözze a fiatalokat és a családokat arra, hogy minél korábban meg 

tudják szerezni a jogosítványt, támogatva ezzel a mobilitásukat. Ennek érdekében a közlekedési 

alapismeretek tanfolyam és a közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam 

támogatást nyújt. 

 

A támogatás összege 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/445-nyelvvizsga-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html?Itemid=101
about:blank
https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
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A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési 

alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 

000 forint. 

Sikertelen vizsga esetén újra lehet próbálkozni, de csak a sikeres vizsga díját térítik vissza természetesen, 

a sikertelen vizsgák díjait nem. 

 

Jogosultak 

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 

• közlekedési alapismeretek tanfolyam (e-learning vagy tantermi) és 

• közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt annak a 

fiatalnak, aki 2018. július 1-jét követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján 

a 20. életévét még nem töltötte be. 

  

Jogosulti kör kiterjesztése  

A Kormány 2020. július 1-jétől a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához 

nyújtott támogatásra jogosultak körét kibővíti: aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján 

CSED-ben, GYED-ben vagy GYES-ben részesült, szintén jogosult lesz a támogatásra, feltéve, hogy azt 

korábban még nem vette igénybe. 

 

Igénylés 

A támogatás megállapítására irányuló írásbeli kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságnál a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek 

vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül 

• elektronikus űrlapon vagy 

• formanyomtatványon kell benyújtani. 

  

Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány elérhető a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság honlapján, a Tájékoztatók menüpont alatt. 

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/28-a-

k%C3%B6zleked%C3%A9si-alapismeretek-tanfolyam-%C3%A9s-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-

ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html 

  

A formanyomtatványt a Budapest 1820 postacímre kell elküldeni. Az elektronikus űrlap elektronikus 

ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát 

a szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapu-regisztrációval, telefonos azonosítási szolgáltatásra 

vonatkozó regisztrációval, vagy eSzemélyi okmánnyal szükséges rendelkezni. 

  

A támogatás megállapítására irányuló kérelmet a közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele 

napjától számított egy éven belül kell benyújtani. 

 

Jogszabályi háttér 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) 

Korm. rendelet. 

 

Bővebb tájékoztatás érhető el: https://kreszvizsga.ujnemzedek.hu/ 

 

 

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD) 

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/28-a-k%C3%B6zleked%C3%A9si-alapismeretek-tanfolyam-%C3%A9s-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/28-a-k%C3%B6zleked%C3%A9si-alapismeretek-tanfolyam-%C3%A9s-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/28-a-k%C3%B6zleked%C3%A9si-alapismeretek-tanfolyam-%C3%A9s-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://kreszvizsga.ujnemzedek.hu/
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Jogosultság 

2019. január 1-től új ellátási forma került bevezetésre, a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), 

amelyre az a szülő lehet 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, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli 

közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben szorul segítségre. 

 

Az ellátás összege  

- 2021 februárjától havi bruttó 147 315 Ft  

- 2022-től az akkor érvényes minimálbér összegére emelkedik. 

 

Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell 

az ellátást folyósítani. A GYOD összegből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Az ellátás 

folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. 

 

A GYOD mellett a szülő legfeljebb napi 4 órában dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés az otthonában 

történik. 

 

A GYOD-ban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet csecsemőgondozási díjra (CSED-

re), gyermekgondozási díjra (GYED-re) és gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) is. A GYOD 

a gyermeknevelési támogatással (GYET-tel) korlátozás nélkül együtt folyósítható. 

 

Ügyintézés 

A GYOD iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a települési önkormányzat 

polgármesteri hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. 

 

Az ellátással kapcsolatosan bővebb információ az alábbi honlapon érhető el: 

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/ 

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/

	Diplomás GYED

