
Gyermektartásdíj megelőlegezése   

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Járási Hivatal illetékességi területe, 

A kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező 

lakóhelye vagy – ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén 

lakik – a tartózkodási helye van. 

A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 

elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 

ügyében az a gyámhivatal jár el, amely a megelőlegezés tekintetében illetékes. Ha a 

megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításának időtartama lejárt, a kérelem ügyében 

az a gyámhivatal jár el, amely a folyósítás időtartama alatt utoljára illetékes volt. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél, 

vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.) 

- TAJ kártya 

- gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet,  

- a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 8. számú melléklete szerinti nyilatkozat  

- jövedelemigazolások,  

- az ítélet végrehajtásának kezdeményezéséről szóló igazolás (bíróság által 

érkeztetett végrehajtási lap),  

- a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv, 

mely a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja vagy a 

gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat, ha a 

gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás a kérelem benyújtását megelőzően 

megindításra került, de a fenti jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre, vagy ha a 

kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj behajtása nemzetközi 

szerződés vagy viszonosság alapján lehetséges  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre  

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs  

 

Az ügyintézés határideje:  

60 napon belül.  

 

Ügymenet leírása:  

Ha a bíróság már megállapította jogerősen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére 

kötelezett legalább 6 hónapja nem teljesíti a kötelezettségét, mely igazoltan 

behajthatatlan, a gyámhatóság megelőlegezi az átmenetileg behajthatatlan 

tartásdíjat, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem 

nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2018. évben 

57.000,- Ft).  

 



 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A megelőlegezés a kérelem benyújtásától legfeljebb három évre állapítható meg, ha 

a folyósítás feltételei fennállnak.  

 

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában 

megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi 

meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg 

gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át, ami jelenleg 

14250 Ft.  

A megelőlegezés a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, amennyiben 

a gyermek még középfokú nappali oktatás munkarendje szerint folytat 

tanulmányokat, de legfeljebb 20. életévének betöltéséig tarthat.  

 

A folyósítás időtartama 36 hónap, egy alkalommal további három évre ismételten 

elrendelhető, továbbfolyósítható. A megelőlegezés ideje alatt rendszeresen vagy 

alkalomszerűen kétszeresen felvett tartásdíj esetén a megelőlegezett összeget 

vissza kell fizetni az államnak. A tartásdíjra kötelezett a megelőlegezett összeget a 

Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak köteles megtéríteni. A 

folyósító szerv a megelőlegezett gyermektartásdíj, annak kamata és a folyósítással 

felmerült költségek meg nem térített összegének behajtása végett negyedévente 

megkeresi a kötelezett lakcíme szerinti állami adó- és vámhatóságot.  

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

- 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  

- 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

- 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról  

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A 149/1997. (IX: 10.) Korm. rendelet 8. számú melléklete 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs  

 


