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Anyasági támogatás 

 

Hol, hogyan igényelhető az anyasági támogatás? 

Ha a kérelmező szülő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a 

kifizetőhelynél lehet igényelni írásban. 

Ennek hiányában a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatalnál, „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” c. nyomtatvány kitöltésével. A 

formanyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál, Kormányablakoknál, a honlapról 

letölthető. 

Az ellátás kérelmezhető ügyfélkapun keresztül, megküldhető postán a szükséges 

mellékletekkel együtt, leadható ügyfélszolgálati irodában, vagy Kormányablaknál. 

Ki jogosult az anyasági támogatásra? 

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően  

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

legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt; 

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

jogerősen engedélyezték; 

 a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat 

alapján – a gondozásába kerül. 

 

Mit kell a kérelem nyomtatványhoz mellékelni? 

 az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi 

igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély 

vagy útlevél másolatát; 

 halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti 

példányát; 

 a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő 

igazolását arról, hogy a szülő nő várandóssága alatt legalább négy alkalommal - 

koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson részt vett. Az igazolás 

másolati példánya is elfogadható. (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, 

hogy várandóssága időtartama alatt megszakítás nélkül legalább 5 hónapig 

egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy az igazolást nem kell az igényhez 

mellékelni.); 

 ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, az anya halotti anyakönyvi 

kivonatának másolatát; 

 örökbefogadó szülő igénylése esetén - az örökbefogadást engedélyező jogerős 

határozat másolatát; 

 gyám igénylése esetén - a gyámhatóság jogerős határozatának másolatát arról, hogy 

a gyermek a gyám gondozásába került. 
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Mikor és hogyan fizetik az anyasági támogatást? 

Az anyasági támogatás iránti igényt - amennyiben hiánypótlásra nincs szükség -, az igény 

beérkezésétől számított 8 napon belül kell elbírálni, és a jogosultság megállapítása esetén 

soron kívül kiutalni. A támogatást az igénylő által az igénybejelentésen megjelölt fizetési 

számlájára (bankszámlájára/folyószámlájára) vagy lakcímére utalja ki a Magyar 

Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. Azonnali, készpénzben történő kifizetésre 

nincs lehetőség. 

Milyen összegű az anyasági támogatás? 

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/ikergyermek). 

Tájékoztatás a külhonban született magyar gyermekek után járó anyasági 
támogatásról 
 
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; 
 

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak? 
 

- 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 jogerősen engedélyezzék; 
- Gyám esetében további feltétel, hogy a gyermek a születést követő hat hónapon 

belül jogerős határozat alapján a gondozásába kerüljön. 
 

Ki, mikor, hol és hogyan igényelheti az anyasági támogatást? 
 
Ki igényelheti? 
 
Az anyasági támogatást a magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra 
jogosult vér szerinti anya állampolgárságtól függetlenül igényelheti, valamint igényelheti az 
örökbefogadó szülő vagy gyám is. 
 
Mikor igényelheti? 
 
A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes 
benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye. 
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Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 01. napjától igényelhető. Amennyiben az 
Ön gyermeke 2017. június 30. napja után született, benyújthatja az anyasági támogatás 
iránti kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. 
 
Hol és hogyan igényelheti? 
 
Személyesen 

- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleten 
http://www.kormyany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek 
 

- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál) 
https://kormanyablak.hu/kormanyablakok 
 

- családtámogatási ügyfélszolgálatokon 
Postai úton (Magyar Államkincstár,1081 Budapest,Fiumei út 19/A.) 
Elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 
 
Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar 
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek 
esetén elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni? 
 
Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolandó: 
 

- a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek 
külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént. 

 
Amennyiben Ön a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését 
Magyarországon még nem anyakönyvezte, akkor is benyújthatja az anyasági támogatás 
iránti kérelmet. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a 
hazai anyakönyvezési eljárás. 
 
Szlovákiában vagy Ukrajnában élő, nem magyar állampolgárságú,”Magyar igazolvánnyal” 
rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell: 
 

- a gyermek „Magyar igazolványának”másolatát és 
- a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát. 

 
Örökbefogadó szülő által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá: 
 

- az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát. 
 

Gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá: 
 

- a gyámkirendelő határozat másolatát. 
 
Ki bírálja el az anyasági támogatás iránti kérelmet? 
 
Az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Magyar Államkincstár Központja jár el, 
és határozatban dönt a kérelemről. Magyar állampolgárságú gyermek esetén az anyasági 
támogatás elbírálásár a gyermek magyarországi anyakönyvezését követően kerül sor. 

 
 
 

http://www.kormyany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek
https://kormanyablak.hu/kormanyablakok
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése? 
 
A határozatban megállapított anyasági támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a 
megállapító döntés meghozatalát követő 8 napon belül. A folyósító szerv a támogatást a 
kérelemben megadott bankszámlára utalja, ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítés 
útján történik, a kérelemben feltűntetett folyósítási címre. A Magyar Államkincstár a 
támogatást forintban utalja, az átváltás és kifizetés a célországban érvényes szabályok 
szerint történik. 
 
Milyen összegű az anyasági támogatás? 
 
Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, 
ikergyermekek esetén gyermekenként 85 500 forint. 
 
Ha további kérdéseik merülnek fel a hivatalos tennivalókkal, illetve az egyes ellátások 
részletszabályaival kapcsolatosan kérjük, hogy forduljanak bizalommal az 
ügyfélszolgálathoz: 
 
Magyar Államkincstár 
koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu 
 
 
 

 

 

mailto:koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu

