Tájékoztatás a külföldön született magyar gyermekek után járó családtámogatásokról
A kormány családbarát politikájának köszönhetően 2018. január 1-jétől a magyarországi
családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé válik a Magyarország
közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági
támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény).

I.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint,
ikergyermekek esetén 85 500 forint.
Ki jogosult az anyasági támogatásra?
Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon
anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.
Mikor adható be a kérelem?
A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes
benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye.
Az anyasági támogatás legkorábban 2018. január 1. 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. A kérelem benyújtásának feltétele
a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.
Hol és hogyan igényelheti?


Személyesen
- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)



Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)



Elektronikusan

(ügyfélkapus

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

regisztrációt

követően):

Mit kell benyújtani a kérelemhez?
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 anyakönyveztette, akkor is benyújthatja
az anyasági támogatás iránti kérelmet. Ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem
beadásával együtt kell megindítani a hazai anyakönyvezési eljárást.

II.

Fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény)

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár,
amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A
számlán elhelyezett összeget a gyermek 18. éves koráig a Magyar Államkincstár évenként
növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott
megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.
Ki jogosult az életkezdési támogatásra?
A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek.
Ki igényelheti?
Az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy az életkezdési támogatásra jogosult
gyermek más törvényes képviselője.
Mikor adható be a kérelem?
A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek
után. A kérelem benyújtásának feltétele a magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt
születésének hazai anyakönyvezése.
Hol és hogyan igényelheti?
1. Ha Ön egyszerre szeretné az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást
megigényelni:


Személyesen

- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
- Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)


Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.)



Elektronikusan

(ügyfélkapus

regisztrációt

követően):

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
2. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem kerül sor:


Személyesen
- a konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
- Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain



Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Mit kell benyújtani a kérelemhez?
Magyar

állampolgárságú

gyermek

esetén

a

kérelemhez

csatolandó:

a

gyermek

személyazonosító igazolványának hiteles másolata, valamint a kérelmező (szülő vagy más
törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolata.
További információért kérjük, tájékozódjanak a www.csalad.hu oldalon, vagy forduljanak
bizalommal az alábbi ügyfélszolgálatokhoz:
Magyar Államkincstár
koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Telefon: +36 1 795 5010
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: +36 1 795 3018

