
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
Anyasági támogatás 

 
 

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően 
 

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

egyszer - várandósgondozáson vett részt. Az anyasági támogatás a jogosultat akkor is 

megilleti, ha a gyermek halva született. 

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen 

engedélyezték; 

c) a gyám, ha a gyermek a születését követő hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a 

gondozásába kerül, 

d) továbbá, kiterjed arra az anyasági támogatás igénylésének időpontjában a Magyarország 

területén jogszerűen tartózkodó nőre, aki a várandóssága alatt legalább négy alkalommal - 

koraszülés esetén legalább egyszer - Magyarország területén várandósgondozáson vett részt, 

e) és anyasági támogatásra az a személy is jogosult, aki a külképviseletekről és a tartós 
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós 
külszolgálatot (a továbbiakban: tartós külszolgálat), vagy más jogszabály szerint tartós külföldi 
szolgálatot teljesít, ide értve a vele életvitelszerűen együtt élő házastársat, élettársat. 

Nem jár anyasági támogatás, ha 

 a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek 

örökbefogadásához; 

 a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést 

eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül. 

 

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott kérelem esetén - megilleti a 
jogosultat, ha 

 a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták; 

 a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a 

továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről. 

  

Az anyasági támogatás összege 

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2018. évben 64.125 forint), 
ikergyermekek esetén 300%-ával (2018. évben 85.500 forint). 
 
Az anyasági támogatás iránti kérelem 

Az anyasági támogatás iránti kérelem benyújtása az „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" 
elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével történik. 
A kérelemhez csatolni kell 

 a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő 

igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő – a várandósgondozási könyvben rögzítettek 

tanúsága szerint – a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson; 

 a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolatát; 

 a jogerős gyámrendelő határozat másolatát. 

 

https://cst.onyf.hu/attachments/article/44/K%C3%A9relem%20anyas%C3%A1gi%20t%C3%A1m.%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.pdf


A kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik 
családtámogatási kifizetőhely (Honvédelmi Minisztérium, Országgyűlés Hivatala), a családtámogatási 
kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes 
megyeszékhely szerinti járási hivatal. 
 
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani! 
 
 
 


