
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha 

 a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, 
vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára 
nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és 

 a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá 

 a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a 
szükséges tartást nyújtani, 

feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét – jelenleg 2x28.500.-Ft. 

 

Az összeg számításánál a kérelem benyújtása időpontjában közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató gyermeket, 

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató gyermeket, 

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, 

 

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelemben 

a) nyilatkozni kell, hogy nem áll fenn kizáró ok (lásd fentebb) 

b) meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák. 

A kérelemhez csatolni kell: 

a)
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 az 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal, 

b) a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot, 

c) a nagykorúvá vált gyermek esetén a megelőlegezés iránti kérelem esetén a középfokú nappali 

oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot, 

d)
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 a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan 

da) a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvet, mely a 
gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja, 

db) a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot, ha a gyermektartásdíj 
behajtása iránti eljárás a kérelem benyújtását megelőzően megindításra került, de a da) pont szerinti 
jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre, vagy ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a 
tartásdíj behajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges, vagy 

dc)  továbbfolyósítás vagy ismételt elrendelés esetén – a da) és db) alpont szerinti irat hiányában – 
a bírósági végrehajtó által kiállított iratot arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott, vagy 
folytatódott, de az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre. 

(5) Ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj behajtása nemzetközi szerződés 
vagy viszonosság alapján lehetséges, a jogosultnak közokirattal kell igazolnia, hogy a 
gyermektartásdíj behajtását és igényének érvényesítését kezdeményezte. 

 

Gyermektartásdíj megelőlegezését kizáró okok: 

Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett 

a) lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján 

nem érvényesíthető, vagy 

b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy 

d) a jogosulttal közös háztartásban él, vagy 

Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének 

a) részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság 

által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy 

b) lejárt gyermektartásdíj esetén. 

 

A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti – a kérelem benyújtását 
közvetlenül megelőző legalább 6 havi – behajthatatlanságáról.A megelőlegezett gyermektartásdíj 
összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át, 
jelenleg 14.250.-Ft-ot. A megelőlegezés időtartama három év. Ezt követően lehetőség van újabb 
három éves továbbfolyósításra vagy ismételt elrendelésre. Ennek letelte után a megelőlegezésre 
nincslehetőség. 
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