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Családi ellátás az EGT tagállamokban 

Értelmező fogalmak 

 EU/EGT tagállamok: Az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia 

és Svájc 

 családi ellátások: családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás, 

gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj 

 biztosítási idő: 1997.évi LXXX. tv. (Tbj.) 5 § szerinti biztosítási jogviszonyok 

 lakóhely: a személy szokásos tartózkodási helye 

 főellátás: az elsődleges joghatóság által hozott döntés 

 kiegészítés: másodlagos joghatóság által - kérelemre vagy hivatalból - hozott 

döntés 

 
Illetékes intézmény 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Családtámogatási 
Főosztály Családtámogatási Osztály 5. (osztrák ügyek kivételével) 
 
Osztrák vonatkozású ügyek esetében  
 
Győri Járási Hivatal:  
                                    Győr-Moson-Sopron,  

      Komárom-Esztergom 
      Budapest és Pest megyei lakosok ügyeiben 
 

Szombathelyi Járási Hivatal:   
                                                          Baranya, Bács-Kiskun, 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Békés, Csongrád 
Hajdú-Bihar, Heves 
Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok 
Nógrád, Somogy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyei lakosok 
ügyeiben 

 
 
 
Mi a teendő, ha én, vagy a másik szülő külföldön EGT tagállamban vállal munkát? 

 
Amennyiben csak az egyik szülő dolgozik EGT tagállamban és a család Magyarországon él 
tovább, akkor ezt a tényt be kell jelenteni a folyósító szervnek.  
Az ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden 
olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti. 
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Mit kell tenni, ha az egész család külföldre költözik? 
 

Amennyiben az egész család EU tagállam valamelyikébe költözik, akkor a családi ellátást le 

kell mondani. A lemondásnak tartalmazni kell a külföldre költözés pontos dátumát, célját (pl.: 

munkavégzés, családegyesítés,) és az érintett országot.  

 

 
Ha külföldön szeretném igényelni a családi ellátást, milyen nyomtatványt, igazolást 
kell becsatolnom a kérelemhez, ami igazolja a magyarországi ellátás folyósítását? 
 
Az E411-es nyomtatvány, egy uniós formanyomtatvány - az Unió valamennyi nyelvén 

elfogadható -, amely az EU /EGT tagállamok közötti adatcserére vonatkozik. A tagállamok az 

ügyfelek családtámogatási ellátásokra való jogosultságáról és annak összegéről közölnek és 

igazolnak egymás felé adatokat. 

Amennyiben adott tagállamnál a kérelem benyújtása megtörtént, az adott tagállam 

illetékes hivatala kér hivatalos formában, lepecsételt E411-es nyomtatványon igazolást 

a folyósító vagy folyósított szervtől. 

 

A Hivatal hatósági bizonyítványt külföldön történő felhasználás céljából nem állít ki!  

 
 
Elsődleges vagy másodlagos családi ellátásra van jogosultságom, ha 
házastársam/élettársam külföldön EGT tagállamban dolgozik?  

 
 

Elsődleges családi ellátásra,   

 amennyiben Magyarországon bejelentett biztosítási jogviszonnyal rendelkezem; és a 

gyermek Magyarországon tartózkodik életvitelszerűen 

 egyedülálló szülő esetében, életvitel szerűen gyermekével Magyarországon él, 

független a biztosítási jogviszonytól.  

Ha a fenti jogosultságok valamelyike fenn áll, akkor EGT tagállamban a házastárs/élettárs 

családi támogatás különbözetére jogosult abban az országban, ahol a külföldi 

munkavégzés történik. Erre külön kérelmet kell beadni az illetékes tagállamban. 

 

Másodlagos családi ellátás 

EGT tagállamban teljes összegű családtámogatási ellátásra, akkor jogosult a külföldön 

dolgozó házastárs/élettárs, ha Ön Magyarországon nem rendelkezik bejelentett biztosítási 

jogviszonnyal.  

Főszabály szerint családi ellátás elsődlegesen abból a tagállamból jár, ahol biztosítási 

jogviszony (munkaviszony, önálló vállalkozói jogviszony, munkanélküli-ellátás, illetve 

nyugellátás) áll fenn.  
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Mit kell tennem, ha a család visszaköltözik Magyarországra és szeretném újra 
igényelni a családi ellátást? 

 

- Kérelem benyújtása a lakhely szerinti járási hivatalhoz, 

- Mellékelni szükséges a 8. sz. pótlapot kitöltve 

- Nyilatkozatok csatolása:  

 Életvitelszerűen mikortól élnek Magyarországon. (ez azért fontos, mert az 59. cikk 

alapján amennyiben a hónap első napján más EGT tagállam területén 

élnek/rendelkeznek munkaviszonnyal, a következő hónaptól lesz Magyarország az 

elsődleges tagállam) 

 Nyilatkozat, hogy pontosan meddig részesültek más tagállamtól ellátásban, teljes 

összegű ellátásban részesültek-e, amennyiben megszüntető határozattal 

rendelkeznek, azt juttassák el Osztályunkra. 

 Van-e jelenleg is fennálló munkaviszony más EGT tagállam területén. (Amennyiben 

pl. anya hazaköltözik a gyermekkel, de apa továbbra is munkaviszonyban áll, 

továbbra is a munkaviszony szerinti tagállam az elsődleges tagállam) 

 Nyilatkozat, hogy kettős folyósítás esetén vállalják-e a visszafizetést. 

 
Van-e jogszabályi ügyintézési határidő az EK rendeletekkel érintett ügyek intézésére? 

Uniós rendeletek alapján lefolytatott eljárások ügyintézési határidejére az uniós 

rendeletek szabályai irányadók. 

      Az EU-s jogszabályok alapján konkrét ügyintézési határidő nincs meghatározva.  

 

*TÁJÉKOZTATÓ A BIZTOSÍTÁSRA KÖTELEZETT JOGVISZONYOKRÓL: 
 
A Tbj 5. § (1) bekezdés alapján biztosított:  

 

a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg 

közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, 

igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, 

ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi 

szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, a 

Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes 

tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása 

teljes vagy részmunkaidőben történik; ide nem értve a hallgatói munkaszerződés alapján 

létrejött munkaviszonyt, 

b) a szövetkezet tagja - ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás 

keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet 

tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében 

személyesen közreműködik, 

c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, 

d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy, 

e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 

f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 

g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, 

megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási 

jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személy - a külön 
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törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - 

amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri 

a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, 

h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja (a továbbiakban 

együtt: egyházi személy), kivéve a saját jogú nyugdíjast, 

i) a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már 

megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve 

 1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és 

a gazdálkodó család kiskorú tagját, 

 2. az egyéb jogcímen - ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint - 

biztosítottat, 

 3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

(2) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, társadalmi 

szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, 

kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője; szövetkezet vezető 

tisztségviselője, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott 

tisztségviselője, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), 

társadalmi megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek 

minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget. 


