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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 

 
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 
 

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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ANYASÁGI TÁMOGATÁS 

Az anyasági támogatás egy egyszeri, tehát nem havonta 
folyósított, feltételhez kötött pénzbeli ellátás. 

 
I./1. Kinek és milyen feltételekkel jár anyasági 
támogatás? 
 
Anyasági támogatás annak a nőnek jár a szülést követően, aki 
a várandóssága alatt legalább négy alkalommal (illetve 
koraszülés esetén legalább egyszer) várandósgondozáson 
(terhesgondozáson) vett részt. Az anyasági támogatás a 
gyermek halva születése esetén is jár. Ugyanilyen feltételekkel 
külföldi nő is megkaphatja az anyasági támogatást, de csak 
akkor, ha jogszerűen tartózkodik Magyarország területén.   
Az örökbefogadó szülőnek is jár a támogatás, ha az 
örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, 
és a gyermeket az engedélyezés előtt legfeljebb egy éve 
nevelte folyamatosan a saját háztartásában. Anyasági 
támogatás jár a gyámnak, ha a gyermek születését követően 
6 hónapon belül a gondozásába került. 
A törvény szerint nem jár anyasági támogatás két esetben: 
Ha a gyermek születését megelőzően a szülők 
nyilatkozatukkal hozzájárulnak a gyermekük 
örökbefogadásához, továbbá, ha a megszületett gyermek – a 
gyámhatóság jogerős határozata alapján – kikerül a családból 
és gyermekvédelmi gondoskodásban részesül. Abban az 
esetben azonban, ha az örökbefogadásra vonatkozó 
hozzájárulást visszavonták, illetve a fenti második esetben a 
gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik és így már az 
anya gondoskodik a gyermek neveléséről, az anyasági 
támogatás megilleti a jogosultat, ha a kérelmet a szülést 
követő hat hónapon belül benyújtja.     
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I./2. Az anyasági támogatás összege 
 
Az anyasági támogatás összege a gyermek születésekor 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összege (jelenleg 28.500 
Ft) alapján került megállapításra.  
Az ellátás összege egy gyermek után 28.500 Ft × 225% = 
64.125 Ft, míg ikrek esetén 28.500 Ft × 300% = 85.500 Ft. 
Az Szja. tv.4 az anyasági támogatást adómentes bevételként 
határozza meg, az anyasági támogatás összegéből tehát nem 
vonnak le 15% személyi jövedelemadót, illetve járulékokat 
sem kell fizetni a támogatás után. Ennek megfelelően 
anyasági támogatásként egy gyermek esetén 64.125 Ft, míg 
ikrek esetén 85.500 Ft ténylegesen kifizetésre kerül.         
 
I./3. Az anyasági támogatás igénylése 
 
Az anyasági támogatás igénylése díjmentes, az igényléshez a 
megfelelő formanyomtatványt5 kell kitölteni és aláírni. A 
kitöltött formanyomtatványt a mellékletekkel együtt a 
lakóhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, a 
kormányablaknál vagy elektronikusan lehet benyújtani. 
Mellékletként az alábbi dokumentumok másolatát kell 
csatolni: 

− a várandósgondozást végző orvos (szülész-nőgyógyász 
szakorvos, szülésznő vagy védőnő) igazolása a 
várandósgondozáson való részvételről,   

− a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős 
határozat másolatát,  

 
4 Szja. tv. 1. sz. melléklete 1. pontjának 1.7. alpontja 
5 A „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” című 
formanyomtatvány letölthető a www.jogpontok.hu oldalon, az 
Iratmintatár menüpontban. 
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− jogerős gyámrendelő határozat másolatát, 

− halva születés tényét bizonyító okirat másolatát, 

− ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, 
az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, 

− gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás 
visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát, 

− gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló 
gyámhatósági határozat másolatát. 

A törvény úgy rendelkezik, hogy az anyasági támogatás iránti 
kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani, 
fontos tehát észben tartani ezt a határidőt a gyermek 
születése után. Ha valaki mégis elmulasztaná a hat hónapos 
határidőt, a törvény lehetőséget ad igazolási kérelem 
előterjesztésére, amellyel a mulasztás kimenthető. 
 
I./4. Az anyasági támogatás egyéb szabályai 
 
Az anyasági támogatást az elbírálás után a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság fizetési számlára 
vagy kifizetési utalványon kiutalja. 
Ha az anya a terhesség időtartama alatt egybefüggően több 
mint 5 hónapot töltött külföldön, a terhesgondozásról szóló 
igazolás ugyan elhagyható, de igazolni kell a külföldön 
tartózkodást.     
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása szerint6 

 
6 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek 
a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és 
elektronizálása érdekében szükséges módosításáról 
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A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Cst.vhr.) 1. §-a a következő bekezdésekkel 
egészül ki:  
A Cst. 34. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az anyasági 
támogatás és a családi pótlék az intézetben született, 
Magyarországon élő, magyar állampolgár újszülött vér 
szerinti anyja részére állapítható meg. A hivatalbóli eljárás 
megindításának feltétele, hogy az igényelbíráló szervnek 
rendelkezésére álljon az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér útján elektronikusan továbbított, az 
intézetben született újszülött vér szerinti anyja által 
az intézetben informatikai eszköz segítségével rögzített saját 
kezű aláírással ellátott, az 1a. számú melléklet szerinti 
adattartalomnak megfelelően hiánytalanul kitöltött adatlap, 
valamint a gyermek TAJ száma. A vér szerinti anya 
az adatlap kitöltésekor a várandósgondozási könyv 
bemutatásával igazolja, hogy a Cst. 29. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti alkalommal várandósgondozáson vett 
részt. 
A családi pótlék megállapítása iránt hivatalból induló eljárás 
keretében a vér szerinti anya saját háztartásában nevelt 
valamennyi gyermek tekintetében hivatalból felül kell 
vizsgálni a családi pótlékra való jogosultságot és a családi 
pótlék összegét, akkor is, ha nem a vér szerinti anya részesül 
az ellátásban.   

 
 

Magyar Államkincstár E-ügyfél 

A Magyar Államkincstár E-ügyfél oldalán egyszerűen 
intézheti hivatalos ügyeit. Megtalálhatóak azok a 
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formanyomtatványok, amelyek a családtámogatásokkal és a 
fogyatékossági támogatással kapcsolatban hatályosan 
használatban vannak.  
Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet indítani, 
rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (nem 
ideiglenes, hanem már aktivált ügyfélkapus regisztrációval) 
és az ügyfélkapun keresztül tud bejelentkezni portálra. 
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 
 
- Online beadható űrlapok:  

A bejelentkezett felhasználók a rendszerbe 
online rögzíthetik a kérelmeiket, melyek validálás 
után tárolódnak a rendszerben. „A rögzített 
kérelmeim” menüpontban meg is tekinthetők a 
rögzített kérelmek. Elektronikusan is indítható 
ügyek kérelemnyomtatványai között azok a 
nyomtatványok találhatók, melyek kitöltésével 
ügyfélkapun keresztül elektronikusan tud 
kérelmet benyújtani. 
 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi 
elhelyezés esetén 

• Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására 

• Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására 

• Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 
külföldön született és külföldön élő magyar 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 
"Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén 

• Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt 
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar 
állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező 
gyermek esetén 

 
- Offline beadható űrlapok:  

A kérelmek validálás után pdf-be generálódnak, 
így lementhetőek és nyomtathatóak. 
 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi 
elhelyezés esetén 

• Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására 

• Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély 
megállapítására 

• Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására 

• Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 
külföldön született és külföldön élő magyar 
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú 
"Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén 

• Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt 
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar 
állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező 
gyermek esetén 

 
- Letölthető űrlapok:  
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A különböző ellátások kérelmezéséhez szükséges 
dokumentumok tölthetőek le Microsoft Word 
formátumban. 

 

• Kérelem anyasági támogatás megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására 

• Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi 
elhelyezés esetén 

• Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos 
gyermekről 

• Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról 

• Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának 
megszűnéséről 

• Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás 
megállapítására 

• Nyilatkozat nagyszülői gyermekgondozási segély 
megállapításához 

• Kérelem gyermeknevelési támogatás 
megállapítására 

• Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására 

• Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek 
hatálya alá tartozó személyek jogosultságának 
megállapításához 

• E-411: Információ kérés a családi juttatásokra való 
jogosultságról a családtagok lakhelye szerinti 

• E-401: A család összetételére vonatkozó igazolás a 
családi juttatások odaítélésének alkalmazásához 

 
Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család, 
egészségügy, nyugdíj, juttatások) 
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Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása 
mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus ügyintézést nyújtó 
intézményekkel. 
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás 
található, bizonyos szolgáltatások kizárólag Ügyfélkapu-
regisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is 
használhatóak. További részletek a www.magyarorszag.hu 
oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak 
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek 
jogterületeit tekintve releváns és online is indítható ügykörök 
kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása” 
linkre kattintva kezdhető meg az ügyek intézése: 
 
Család  

Születés 

- Csecsemőgondozási díj 
Anyakönyvi kivonat 

- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 
Egészségügy 
 Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai 

- Betegéletút lekérdezése iránti kérelem 

- EESZT Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér 

- TAJ nyilvántartással összefüggő szolgáltatások 
 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 

- NEAK elektronikus nyomtatványok 

- Táppénz keresőképtelenség esetén 

- Társadalombiztosítási járulék 
Nyugdíj, juttatás, segély 
 Családok támogatása 

- Anyasági támogatás iránti kérelem 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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- Családi pótlék igénylés – iskoláztatási 
támogatás 

- Családi pótlék – nevelési ellátás 

- Gyermekgondozási díj (GYED) 

- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) 

- Gyermeknevelési támogatás 

- Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési 
támogatása  

 Szociális ellátás 

- Aktív korúak ellátásának igénylése 

- Idős korúak járadékának igénylése 

- Tanulmányi támogatások 

- Települési támogatás keretében nyújtott 
lakásfenntartási támogatás 

 Társadalombiztosítási nyugellátás 

- ENYENYI adatszolgáltatás 

- Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés 

- Társadalombiztosítási egyéni számla 

- Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése 
elektronikus úton 

 


