
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
Külhoni magyarok részére járó anyasági támogatás 

 
 
Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok anyasági támogatásra szerezhetnek 

jogosultságot.  

Az anyasági támogatás jogszabályi kereteit a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény (a továbbiakban Cst.) és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 

tartalmazza. 

 

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően 

a) Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon 

anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja; 

b) 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. 

Az anyasági támogatás előfeltétele 

 a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének 

hazai anyakönyvezése; 

 Szlovákiában vagy Ukrajnában élő gyermek részére „Magyar igazolvány” kiadása; 

 örökbefogadó szülő esetén további feltétel, hogy az örökbefogadást a gyermek születését 

követő hat hónapon belül végleges határozatban engedélyezték; 

 gyám esetén további feltétel, hogy a gyermek a születését követő hat hónapon belül végleges 

határozat alapján a gondozásába kerüljön. 

A kérelem benyújtható: 

 a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken 

(https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztatas-a-kulhonban-szuletett-magyar-gyermekek-

utan-jaro-csaladtamogatasokrol) 

 Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál  

(https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok)  

 Postai úton: Magyar Államkincstár (1919 Budapest) 

 Elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) a Magyar Államkincstár honlapján 

(https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu) 

 

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar /nem magyar 

állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén” elnevezésű 

formanyomtatványon lehet benyújtani. 

Elérésének útja: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátáok/anyasági-támogatás/nyomtatványok/555-

kérelem-anyasági-tám-megállapítására-külföldön-született-magyar-nem-magyar-állampolgárságú-

magyar-igazolvánnyal-rendelkező.html 
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A kérelemhez csatolni kell:  

 Magyar állampolgárságú gyermek esetén: 

– az igénylő személyének azonosításához szükséges személyes adatokat tartalmazó 

okmány másolatát (érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, 

érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél) lakcímkártya, 

TAJ kártya másolatát; 

– a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolatát, amennyiben a gyermek 

külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént; 

– amennyiben a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének az 

anyakönyvezése nem történt meg Magyarországon, akkor is benyújtható a kérelem, 

amellyel egy időben megindul a hazai anyakönyvezési eljárás; 

– örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén az örökbefogadást engedélyező 

gyámhatósági határozat másolatát; 

– gyám által benyújtott kérelem esetén a gyámkirendelő határozat másolatát. 

 Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal” 

rendelkező gyermek esetén csatolni kell 

– a gyermek „Magyar igazolványának” másolatát, valamint 

– a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát. 

Külhonban született magyar gyermekek utáni anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a 

Magyar Államkincstár jár el. 

Az anyasági támogatás összege és kifizetése 

A Magyar Államkincstár a támogatást forintban utalja, az átváltás és a kifizetés a célországban 

érvényes szabályok szerint történik. Az ellátás összege egy gyermek esetén 64.125,- Ft, 

ikergyermekek esetén gyermekenként 85.500,- Ft.  

A támogatás a kérelemben megadott bankszámlaszámra kerül kiutalásra, ennek hiányában a 

folyósítás postai kézbesítés útján történik a kérelemben megadott folyósítási címre, feltéve, hogy adott 

ország tekintetében a Magyar Postának ezen szolgáltatásra szerződése van.  

Elhalálozás esetén történő eljárás 

Az anyasági támogatás a szülő nőt akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. 

Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az 

anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában 

annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.  


