Kérelem családi pótlék megállapítására
A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell
válaszolni! Kitöltés előtt olvassa el a lapok hátoldalán található tájékoztatást és útmutatót!

I. Kérelmezőre és házastársára/élettársára vonatkozó adatok
1. A jogosultság jogcíme: (Kérjük, hogy az Önre vonatkozó jogcímet „X”-szel szíveskedjen jelölni! Amennyiben több gyermek után kérelmez ellátást, több jogcím is
megjelölhető.)
a) vér szerinti szülő
□
b) szülővel együtt élő házastárs / bejegyzett élettárs
□
c) örökbe fogadó szülő
□
d) saját háztartásomban nevelt gyermeket örökbe kívánom fogadni és az erre irányuló
eljárás már folyamatban van
□
e) nevelőszülő
□
f) hivatásos nevelőszülő
□
g) gyám
□
h) a gyermek ideiglenes hatállyal nálam került elhelyezésre
□
i) a gyámhatóság a szülői ház elhagyását engedélyező
határozatban engem nevezett meg
□
j) saját jogú tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy
□
k) saját jogú nagykorú, középiskolai tanulmányokat folytató személy, akinek mindkét szülője elhunyt
□
l) saját jogú nagykorú középiskolai tanulmányokat folytató személy, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától különélő szülője elhunyt
□
m) saját jogú nagykorú középiskolai tanulmányokat folytató személy, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből
□
n) saját jogú nagykorú középiskolai tanulmányokat folytató személy, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg
□
o) saját jogú középiskolai tanulmányokat folytató személy, akinek a gyámhatóság engedélyezte a szülői ház elhagyását
□
p) saját jogú nagykorú középiskolai tanulmányokat folytató személy, aki a szülővel nem él egy háztartásban
□

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező adatai

(Az 1. j) – 1.p) pontokban megjelölt jogcím esetén nem kell kitölteni!)

2. Neve:
3. TAJ száma:

-

-

-

-

4. Állampolgársága:
5. Születéskori neve:
6. Születési helye:
7. Születési ideje:
év

hó

nap

év

hó

nap

8. Anyja születéskori neve:
9/A.Amennyiben kereső tevékenységet folytat az EGT valamely Magyarországon 9/B.Amennyiben kereső tevékenységet folytat az EGT valamely
kívüli tagállamában, abban az esetben nevezze meg a tagállamot:
Magyarországon kívüli tagállamában, abban az esetben nevezze meg a
tagállamot:

Kérelmezőre vonatkozó további adatok
10. Bejelentett lakcíme:
Irányítószám:

Település:

Cím:
11. Elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
12. Saját háztartásban eltartott gyermek / gyermekek (1. j) – 1.p) pontokban megjelölt jogcím esetén nem kell kitölteni!):
Név

Születési hely

Születési idő
-

a)
Anyja születéskori neve
Név

Mióta van a háztartásban
Születési hely

Anyja születéskori neve

Mióta van a háztartásban

-

Gyermek családi jogállása

Beszámítás jogcíme

Születési idő
-

b)

TAJ szám
-

TAJ szám
-

Gyermek családi jogállása

-

Beszámítás jogcíme
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TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a nyomtatvány kitöltéséhez
A még nem tanköteles korú gyermek után járó ellátás nevelési ellátás címén, míg a tanköteles korú gyermek, illetve a tankötelezettség megszűnését követően
közoktatási intézményben (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) tanulmányokat folytató gyermek után járó ellátás iskoláztatási támogatás címén jár a
kérelmezőnek. A nyomtatvány a nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást közösen családi pótlékként említi.
Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie annak a kérelmezőnek is, aki a családi pótlékot saját jogán kéri megállapítani. Ebben az esetben a nyomtatvány házastársra
és gyermek(ek)re vonatkozó pontjait nem kell kitölteni.
Amennyiben a kérelmező egyszerre több ellátás iránti kérelmet nyújt be, az I.4.-I.12. pontokban megjelölt adatokat csak az egyik ellátásra vonatkozó
nyomtatványon kell kitöltenie.
A 16. életévét be nem töltött kiskorú szülő nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személynek kell benyújtania. Ebben az esetben a kérelmet a
kiskorú szülő adataival kell kitölteni, de a nyomtatványt a törvényes képviselőnek kell aláírnia. Az ellátás megállapítása esetén a folyósítás a törvényes képviselő
részére történik.
I.4. ponthoz:
A kérelmező állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel
vagy tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással rendelkező, illetve menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
I.9/A. és I.9/B. ponthoz:
EGT tagállam: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamok; ide tartoznak az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Norvégia,
és Lichtenstein. Külön megállapodás alapján e szabályok alkalmazandók Svájc vonatkozásában is.
Amennyiben a kérelmező, vagy házastársa / élettársa ezen államok valamelyikében – nem Magyarországon – folytat kereső tevékenységet, „a szociális
biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyek családtámogatási ellátásra való jogosultságának
megállapításához” című nyomtatványt is ki kell tölteni!
I.10. ponthoz:
Azon lakcímet kell feltüntetni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik és amely a kérelmező lakcímről kiállított hatósági igazolványában bejelentett
lakcímként (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerepel.
I.11. ponthoz:
Nem kötelező feltüntetni a telefonszámot illetve az e-mail elérhetőséget, de ezek megadása gyorsíthatja az ügyintézést.
A kérelmező házastársa / élettársa:
Fennálló házasság esetén a házastárs adatait, élettársi kapcsolat esetén az élettárs adatait kell beírni.
Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben
(életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy
élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.
Házastársnak kell tekinteni a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerinti bejegyzett élettársat is.
Amennyiben a kérelmezőnek nincs házastársa vagy élettársa, a mező üresen hagyható vagy áthúzható.
II.12. ponthoz:
Valamennyi saját háztartásban eltartott gyermeket fel kell tüntetni a táblázatban.
A táblázat „Gyermek családi jogállása” oszlopába a következők közül kell választani és a megfelelő szót beírni: 1) vér szerinti, 2) örökbefogadott, 3) nevelt, 4)
gyámolt.
A „beszámítás jogcíme” oszlopban:
- azon gyermeket/gyermekeket kell feltüntetni, akik után a kérelmező már részesül családi pótlékban, ebben az esetben a beszámítás jogcíme oszlopba a „már
részesülök” szöveget kell beírni, vagy
- a kérelmező nem részesül utánuk családi pótlékban, de az új kérelem alapján járó családi pótlék összegének meghatározásánál beszámításra kerülhetnek,
ebben az esetben a következő beszámítási jogcímek betűjelét kell beírni:
A beszámítás jogcímei:
A Cst. 12. §-a szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe lehet venni azt a saját háztartásban nevelt, vér szerinti, örökbe
fogadott vagy nevelt gyermeket
a) akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
b) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első
egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
c) aki saját jogán jogosult családi pótlékra mert 1. tartósan beteg, 2. árva, 3. vele egy háztartásban élő szülője elhunyt, 4. kikerült az átmeneti vagy tartós
nevelésből, 5. gyámsága nagykorúvá válásával szűnt meg, 6) a családi pótlék nagykorúvá válása előtt is részére került folyósításra.
d) aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe és az igénylő vele
rendszeres kapcsolatot tart fenn.
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Név

Születési hely

Születési idő
-

c)
Anyja születéskori neve

Mióta van a háztartásban

Név

Születési hely

Gyermek családi jogállása

Mióta van a háztartásban

Név

Születési hely

Mióta van a háztartásban

Név

Születési hely

-

Gyermek családi jogállása

TAJ szám
-

-

Gyermek családi jogállása

Mióta van a háztartásban

Beszámítás jogcíme

Beszámítás jogcíme

Születési idő

f)
Anyja születéskori neve

TAJ szám
-

-

Beszámítás jogcíme

Születési idő

e)
Anyja születéskori neve

-

Születési idő

d)
Anyja születéskori neve

TAJ szám
-

TAJ szám
-

-

Gyermek családi jogállása

Beszámítás jogcíme

13. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek(ek) neve:
14. A gyermekek ellátásáról egyedülállóként gondoskodik:

Igen

Nem

15. Ha egyedülálló, ennek kezdete:

Jogcíme:

16. A felsorolt és 18. életévét betöltött gyermekek közül melyik gyermek vagy a saját jogú kérelmező rendelkezik rendszeres jövedelemmel?
Gyermek/személy neve:

III. Jogosultság megállapításához és a folyósításhoz szükséges adatok
17. Mikortól kéri a családi pótlék folyósítását?

év:

hónap: (számmal)

18. Amennyiben gondnoka van, abban az esetben adja meg az alábbiakat:
Gondnok neve:
Gondnok lakcíme:
19. Amennyiben nem az I.10. pontban bejelentett lakcímére kéri a családi pótlék folyósítását, adja meg bankszámlaszámát, vagy amennyiben gondnoka
van, gondnokának bankszámlaszámát:

-

-

20. A kérelmező, vagy más személy részesül-e családi pótlékban, vagy ennek megfelelő ellátásában más szervezettől, vagy családtámogatási kifizető
helytől? Amennyiben igen, töltse ki az alábbiakat:
Folyósító szerv megnevezése:
Ellátásban részesülő neve:
TAJ száma:

-

-

IV. Kérelmező nyilatkozatai
21. Kijelentem, hogy házastársammal/élettársammal egyetértésben a családi pótlékot a kérelemben feltüntetett közösen nevelt gyermek/eink után én kérelmezem.
22. Amennyiben bankszámlára kérem a folyósítást, kijelentem, hogy a közölt számlaszám felett rendelkezési jogom van.
23. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek
24. Tudomásul veszem, hogy a családi pótlék jogosultságomat érintő változásokat a folyósító szerv részére 15 napon belül írásban bejelentem, így különösen:
a)
a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,
b)
a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
c)
a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,
d)
a 18 éven felüli gyermek, személy rendszeres jövedelmét
e)
az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
f)
az ellátásra jogosult egyedülállóságának, illetve az egyedülállóságát meghatározó körülménynek a megszűnését,
g)
az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
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TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÚTMUTATÓ
(folytatás)
II.13. ponthoz:
Amennyiben a 13. pontban felsorolt gyermek(ek) közül valaki tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor utána magasabb összegű családi pótlék járhat. A
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek körét az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet határozza meg. A betegség igazolására gyermekklinika,
gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult a hivatkozott rendelet melléklete
szerinti formanyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a www.allamkincstar.gov.hu honlapról, illetve megtalálható az ügyfélszolgálati irodáknál is. Amennyiben
a gyermek tartós betegségére tekintettel magasabb összegű ellátást kérelmez, a kérelemhez csatolnia kell a formanyomtatványon kiadott orvosi igazolást.
Amennyiben tartós betegségére, súlyos fogyatékosságára tekintettel saját jogán magasabb összegű családi pótlékot, és rendelkezik 18. életéve betöltését
megelőző, legalább 67 %-os munkaképesség csökkenést vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást igazoló szakvéleménnyel, vagy szakhatósági
állásfoglalással, a kérelméhez ezt csatolnia kell.
II.15. ponthoz:
Egyedülállóság jogcímei: egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.
Egyedülállónak kell tekinteni azt a kérelmezőt is, aki saját maga vagy házastársa vagy élettársa
aa) még középfokú vagy felsőfokú tanulmányait folytatja és nincs jövedelme vagy
ab) fogyatékossága, rokkantsága, idős kora és jövedelmi viszonyai ezt indokolják, tekintettel arra, hogy:
- vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában(rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás) részesül és egyéb jövedelme nincs,
- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha
nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs,
- időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs.
II.16. ponthoz:
Rendszeres jövedelemnek tekintendő a három egymást követő hónapban szerzett jövedelem, amelynek összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér
összegét.
III.17. ponthoz:
Az ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást visszamenőleg
legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az
időponttól kezdve fennállnak.
III.18. ponthoz:
Cselekvőképtelen, vagy családi pótlék iránti kérelem benyújtása és az ellátás felvétele tekintetében korlátozottan cselekvőképes személy esetében fel kell
tüntetni a kérelmező gondnokának nevét és lakcímét. Ebben az esetben a „kérelmező saját kezű aláírása” helyen a nyomtatványt a gondnoknak kell aláírnia!
IV.21. ponthoz:
Ha az együtt élő szülők nem tudnak megállapodni abban, hogy melyik szülő igényelje az ellátást, akkor az igénylő személyéről a szülő kérelmére a
gyámhatóság dönt. A gyámhatóság eljárását az ügyfélnek kell kezdeményeznie.
IV.24. ponthoz:
Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését a kérelmező elmulasztja, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles
visszafizetni!
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h)
i)

ha az ellátásra jogosult és/vagy házastársa, élettársa Magyarországon kívüli EGT tagállamban munkavállalói, önálló vállalkozói tevékenységet folytat, illetve e tevékenysége
megszűnik,
az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkező változásokat, és ezzel összefüggésben házastársa, élettársa neve, tartózkodási helye
vonatkozásában bekövetkezett változásokat.

25. Ezen kérelemhez az alább felsorolt iratokat mutatom be, illetve mellékelem másolatban:
25.1.Személyem azonosításához szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, érvényes kártya típusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél)
25.2. Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya
25.3. Amennyiben a jogosultság jogcímeként az 1. b) pont került megjelölésre, akkor a házassági anyakönyvi kivonat ( bejegyzett élettárs esetén az ezt igazoló okirat)
25.4. Amennyiben a jogosultság jogcímeként az 1.c)-i) vagy o) pont került megjelölésre, akkor a jogcímet igazoló gyámhatósági határozat
25.5. Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor az erről szóló orvosi igazolás
25.6. Amennyiben a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe vehető gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója, akkor a hallgatói
jogviszony fennállásáról szóló igazolás
25.7. Amennyiben a kérelmező középfokú vagy felsőfokú tanulmányainak folytatása miatt egyedülállónak minősül, akkor a tanulói / hallgatói jogviszonyról
szóló igazolás
25.8. Amennyiben a kérelmező nyugellátása, megváltozott munkaképessége, idős kora, valamint jövedelmi viszonyai okán minősül egyedülállónak, akkor
az ellátást megállapító és a folyósított összegről szóló igazolás
25.9. Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek tanulói jogviszonyát megszüntették tankötelezettségének megszűnése miatt, akkor igazolás a
tanulói jogviszony megszűnéséről:
25.10. Egyéb irat/iratok, vagy adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető hatóság nevének és címének megadása:

Kelt: …......................................, …………….. év …......................... hó ….......... nap
….................................................................
kérelmező saját kezű aláírása

V. Családi pótlék megosztására irányuló kérelem
Figyelem! Ezt a részt csak azoknak a szülőknek kell kitölteniük, akik jogerős bírósági döntés alapján egyenlő időszakban felváltva gondozzák gyermeküket, és erre
tekintettel a családi pótlék 50-50 %-ára jogosultságot kívánnak szerezni!
26. Szülők nyilatkozata a családi pótlék megosztására
Alulírott szülők úgy nyilatkozunk, hogy a kérelemben feltüntetett gyermekek után a családi pótlékot 50-50 %-os arányban megosztva kérjük, mivel jogerős
bírósági döntés alapján gyermekünket/gyermekeinket egyenlő időszakban, felváltva gondozzuk, melyről a jogerős bírósági döntés másolatát csatoljuk.
Kelt:…………………………………, ………év…………………………………hó………..nap

……………………………………………………
anya aláírása

………………………………………………………
apa aláírása
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IV.25.10. ponthoz:
Amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, gyámhatósági nyilvántartásban, illetve a jegyző vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatala által vezetett szociális nyilvántartásban szereplő adatot nem igazolt, annak a hatóságnak megnevezését és címét is itt kell feltüntetni,
amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető. A kérelem aláírásával hozzájárulását adja, hogy az itt feltüntetett hatóságot az
Igazgatóság a szükséges adatszolgáltatási kérelemmel megkeresse.
A kérelem aláírás helyéhez:
Cselekvőképtelen, vagy családi pótlék iránti kérelem benyújtása és az ellátás felvétele tekintetében korlátozottan cselekvőképes személy esetében fel kell
tüntetni a kérelmező gondnokának nevét és lakcímét. Ebben az esetben a „kérelmező saját kezű aláírása” helyen a nyomtatványt a gondnoknak kell aláírnia!
16. életévét be nem töltött kiskorú szülő esetében a „kérelmező saját kezű aláírása” helyen a nyomtatványt a törvényes képviselőnek kell aláírnia!
A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár
Igazgatóságánál, a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik társadalombiztosítási
kifizetőhely, e kifizetőhelynél lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmező munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, az ellátás iránti
kérelmet ott kell benyújtania.
A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Elektronikus úton
benyújtott kérelem esetén az iratok szkennelés útján is csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu
weblapon.
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