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Tisztelt Ügyfelünk! 

Az alábbi változásokra hívjuk fel a figyelmét: 
2018. január 
 
1.) A külhonban született magyar gyermekek után is jár az anyasági támogatás 
 

Ki jogosult az anyasági támogatásra? 
 

- Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú 
Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője 
vagy gyámja; 

- Szlovákiában vagy Ukrajnában született és ott élő, a szomszédos államokban élő 
magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező 
gyermek vér szerinti anyja örökbefogadó szülője vagy gyámja; 

 
 
2.) Változott a fogyatékossági támogatás összege  
 

Ellátás típusa 2017. december 31-ig 2018. január 01-től 

Fogyatékos 20 982.-forint 21 785.- forint 

Halmozottan fogyatékos 25 825.-forint 26 813.- forint 

 
 
3.) A családtámogatási jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az élettárs is kérheti a 

családi pótlékot az alábbi feltételekkel: 
 

A szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen 
együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi 
Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az 
ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított 
közokirattal igazolja. 

Amennyiben, mint élettárs kéri a családi pótlék megállapítását, úgy ennek 
megfelelően jogosult a családi adókedvezményt is érvényesíteni. 

4.) Változás bejelentés 

Amennyiben változás bejelentést tesz arra vonatkozóan, hogy a jövőben új 

számlaszámra kéri az ellátás kiutalását, úgy felhívjuk szíves figyelmét, hogy régi 

számlaszámát csak az átvezetést követően (az új számlaszámra történt első kiutalás 

után) szüntesse meg. 

5.) Lemondás vagy megszüntetés kérése 

Lemondás: 

A családi pótlékra jogosult személy az igényelbíráló szervnél megtett egyoldalú 
nyilatkozatával, indokolás nélkül lemondhat a számára megállapított családi pótlék 
vagy a családi pótlék általa meghatározott részének folyósításáról. A lemondó 
nyilatkozat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott családi 
kedvezmény érvényesítése szempontjából nem bír joghatással. 
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Ebben az esetben a honlapon letölthető „Lemondás családi pótlék ellátásról” 

formanyomtatványt szükséges kitölteni, amely az együtt élő 

házastársak/élettársak/bejegyzett élettársak egybehangzó nyilatkozatát tartalmazza.  

Megszüntetés: 

- a gyermek az ellátásra jogosult háztartásából kikerült, 

- amennyiben a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnt vagy szünetel, 

- ha a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelemmel rendelkezik, 

- az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik, 

- amennyiben az EGT- államban munkát vállal és a család kiköltözik 

- és minden egyéb esetben, ha az ellátás utalását befolyásolja. 

Ebben az esetben a honlapon letölthető „Családi ellátás megszüntetése” 
formanyomtatványt szükséges kitölteni. 

6.) Hatósági bizonyítvány kiállítása 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § alapján: 

(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a 
felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

Az ügyfél kérésére a kiállított hatósági bizonyítványt postai úton vagy elektronikusan az 
általa megadott e-mail címre kérheti. 

Az erre vonatkozó kérelem nyomtatványt (Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához) 
honlapunkon megtalálja. 

7.) A Magyar Államkincstár utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt annak a 
személynek állít ki, aki fogyatékossági támogatásban, illetve aki, vagy aki után szülője 
magasabb összegű családi pótlékban részesül. Az utazási kártya a részesülő személy 
lakcímére kerül postázásra. 
 
FONTOS! 
 
A hatósági igazolvány (utazási kártya) elvesztését, lopásának bejelentését tegye meg a 
lakhelyszerinti járási kormányhivatalnál, hogy annak pótlása mihamarabb megtörténjen.  
 
Az új kártya kiállításáig ideiglenes hatósági bizonyítvány kerül kiállításra. 
 
Amennyiben a lakcíme megváltozott a kártya cseréjére nincs lehetőség, ebben az 
esetben nem kell az utazási kártyát lecserélni. 

 

 

 


