III.
ANYASÁGI TÁMOGATÁS
Az a nő, aki várandósága alatt legalább négy
alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson vett részt.
2017-ben az anyasági támogatás – gyermekenkénti –
összege azonos a gyermek születésének időpontjában
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225
százalékával (64.125,- Ft), ikergyermekek esetén 300
százalékával (85.550,- Ft).

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA
A 2005. december 31-ét követően születetett
gyermekek részére a Magyar Állam egyszeri életkezdési
támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a
nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése
után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése a
továbbtanulás, pályaválasztás, otthonteremtés vagy
családalapítás terén.
Ki jogosult az életkezdési támogatásra?
Az életkezdési támogatásra, minden 2005. december
31. után született, magyar állampolgárságú és
magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.
Milyen mértékű az életkezdési támogatás?
A 2005. december 31. napja után született gyermek
42.500,- forint összegű egyszeri életkezdési
támogatásban részesül, ami a gyermek nevére
megnyitásra kerülő letéti számlán kerül elhelyezésre a
Magyar Államkincstárnál.

Az összeg ezen a letéti számlán kamatozik, melyet a
gyermek a hozammal együtt a 18. életévének betöltése
után a törvényben meghatározott célokra használhat
fel.
Mi az a Start-értékpapírszámla?
A szülő vagy hozzátartozó döntése alapján a kincstári
letéti számlán lévő összeg lehívható az úgynevezett
Start-értékpapírszámlára, amely tetszés szerinti
összeggel, rendszeres vagy eseti befizetésekkel
kiegészíthető.
Az életkezdési támogatás összege a hozamokkal
együtt Babakötvény állampapírban helyezhető el, mely
az állami garancia miatt hosszú távú biztonságos
befektetés;
Mikor használható fel a Babakötvény?
A gyermek számláján elhelyezett összegek, illetve ezek
hozama legkorábban a gyermek 18. életévének
betöltését követően használható fel a törvényben
meghatározott célokra.
Bővebb információ (pl. a gyermekek után járó
ellátásokról, a családok támogatásáról, a szociális
ellátásokról,
stb.)
a
http://csaladitudakozo.kormany.hu
honlapon.
található.
Ha további kérdése van, ezeket felteheti az
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu, címen
vagy a 06-1 795-3168-as telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓJA

1.Támogatási formák a gyermek
vállalása esetén
Készült a megyei vezető védőnők és CSVSZ védőnők
közreműködésével

Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények
Biztosított szülők
Nem biztosított szülők
ellátásai
ellátásai
családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási
támogatás
gyermekgondozást segítő ellátás (volt GYES)
gyermeknevelési támogatás
anyasági támogatás

CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK
I. Családi pótlék
- nevelési ellátás
- iskoláztatási támogatás
II. Gyermekgondozási támogatás;
- gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-ig
gyermekgondozási segély)
- gyermeknevelési támogatás
III. Anyasági támogatás

táppénz
gyermekápolási táppénz
csecsemőgondozási díj,(volt
terhességi-gyermekágyi segély)
gyermekgondozási díj (kivéve a
hallgatói gyed-et, amelyhez nem kell
biztosítási idő)
gyermek után járó pótszabadság
az apát megillető munkaidő
kedvezmény
A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
gyermektartásdíj megelőlegezése

I. CSALÁDI PÓTLÉK
A családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési
ellátást, és az iskoláztatási támogatást.
A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az
iskoláztatási támogatást a tanköteles, s a már nem
tanköteles, de köznevelési (középfokú oktatási)
intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után
folyósítják.
MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos
gyermek (személy) után magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak a betegség fennállásig, illetőleg a
gyermek 18. életévének betöltéséig.
Speciális esetekben 18 évesnél idősebb személy is
jogosult a magasabb összegű családi pótlékra.

II. GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁSOK
A gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-IG
GYES)
Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a
kiskorú szülő, ha a gyermekének nincs gyámja, vagy ha
a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját
háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él
egy háztartásban valamint a gyám - kivéve a
gyermekvédelmi gyám és a kizárólag egyes gyámi
feladatok ellátására kirendelt nevelőszülő - a saját
háztartásában nevelt
- a gyermek 3. életévének betöltéséig.
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének
végéig.
- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos
gyermek tizedik életévének betöltéséig.
Az ellátás havi összege azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével (2016-ban 28.500,forint)
A gyermeknevelési támogatás (GYET)
A szülő és a gyám, - kivéve a gyermekvédelmi gyámot
és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására
kirendelt nevelőszülőt - aki saját háztartásában három
vagy több kiskorú gyermeket nevel.
A gyermeknevelési támogatás havi összege függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével

étkezési térítési díjkedvezmény
ingyenes tankönyvellátás

