MI AZ A CSALÁDI
PÓTLÉK?

MINDEN GYERMEK UTÁN A SZÜLŐK SZÁMÁRA
HAVI RENDSZERESSÉGGEL JÁRÓ ELLÁTÁS.
KI JOGOSULT RÁ?
A családi pótlék lehet
• nevelési ellátás: a még nem tanköteles gyermekek után folyósított ellátás
• iskoláztatási támogatás: a közoktatási intézményben tanuló gyermekek után folyósított ellátás
Továbbá
• a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összeget folyósítanak
a betegség igazolt fennállásáig.

HOL IGÉNYELHETEM?
1. személyesen vagy postai úton benyújtható
• a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
• a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosban kerületi) hivatalánál vagy a kormányablakoknál
2. elektronikus úton itt: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

HOGYAN IGÉNYELHETEM?
A „Kérelem családi pótlék megállapítására“ című formanyomtatványon kell benyújtani.
A csatolandó okmányokat másolatban is be lehet nyújtani. Egyetlen kivétel, hogy eredetiben kell csatolni a  gyermek tartós betegségét, illetve súlyos fogyatékosságát tanúsító szakorvosi igazolást vagy
a rehabilitációs és szakértői bizottsági szakvéleményt.
A támogatás összege - a családi pótlék havi összege
TARTÓSAN BETEG, ILLETVE SÚLYOSAN
FOGYATÉKOS GYERMEKET NEVELŐK
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MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?
A családi pótlék a gyermek születésétől kezdve addig jár, ameddig a köznevelésben részt vesz
a gyermek, de maximum 20 éves korig, SNI-s – sajátos nevelési igényű – gyermeknél 23. éves
korig (annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek betölti a 20., illetve a 23. életévét).
A nevelési ellátás a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig jár.
Részletek: A családi pótlék a kérelem benyújtásának napjától jár. A családi pótlék összegét mindig teljes
hónapra kell megállapítani, akkor is, ha az adott hónapnak csak egy részében áll fenn a jogosultság.
A családi pótlékot a kérelem késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra
állapítják meg, ha már akkor is jogosult lett volna.
A családi pótlékot utólag, a következő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig
folyósítják. Augusztusban a tanévkezdés miatt a szeptemberi összeget előrehozottan folyósítják.
Arra a hónapra, amelyben a családi pótlékra való jogosultság megszűnik, még folyósítják az ellátást.

MIT KELL MÉG TUDNOM?
1. A CSALÁDI PÓTLÉK MEGOSZTHATÓ
Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak a szülők egyikét illeti meg.  A szülők dönthetnek együttes nyilatkozatuk alapján –, hogy melyikük igényli.
Kivéve, ha jogerős bírósági döntés – ideértve az egyezséget is – alapján a szülők egyenlő időszakokban
felváltva gondozzák gyermeküket. Ebben az esetben a családi pótlékra 50-50%-os arányban, mindkét
szülő jogosult.
2. SZÜNETELTETHETŐ
a) A nevelési ellátás 2016. január 1-jétől szünetel, amennyiben a gyermek 20 napot igazolatlanul
hiányzik az óvodából.
b) Az iskoláztatási támogatás szünetel, amennyiben a gyermek 50 iskolai tanórát igazolatlanul
hiányzik az iskolából. Ha ismét óvodába/iskolába jár a gyermek, akkor az ellátás újra folyósítható.
3. A LEHETŐSÉGEIM AZ ELLÁTÁS LEJÁRTA/MEGSZŰNÉSE UTÁN, ILLETVE AZZAL EGYIDEJŰLEG
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre vagy személyre tekintettel járó magasabb
összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság
fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták. Ha a gyermek után magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak, ez idő alatt jogosult utazási kedvezményre, közgyógyellátásra, étkezési
térítési díjkedvezményre, valamint ingyenes tankönyvre is.
4. KAPHATOK ELLÁTÁST MÉLTÁNYOSSÁGBÓL?

Nem

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ONYF családtámogatással foglalkozó honlapján (http://cst.onyf.hu/hu/), illetve az EMMI Központi
Ügyfélszolgálat „Családi pótlék“ című kiadványaiból.

www.csalad.hu

