PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
ÚJ CSALÁDTAG ÉRKEZÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN

„Magyarország támogatja
a gyermekvállalást.”
(Magyarország Alaptörvénye)

CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY
Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?
• Az, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra
is jogosult,
• a várandós kismama és vele közös háztartásban élő házastársa.
Ki után jár a családi kedvezmény?
Aki után a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, valamint már
a várandósság időszakában is a magzat után (fogantatásának 91. napjától).
Milyen mértékű a családi adó- és járulékkedvezmény?
A családi kedvezmény az adózó összevont adó- és járulékalapját csökkenti.

Adóalapkedvezmény

A család minimális
bruttó jövedelme
a maximális kedvezmény
igénybevételéhez

Maximális családi
kedvezmény havonta

1 gyermek után

66 670 Ft

31 250 Ft

10 000 Ft

2 gyermek után (2017)

200 000 Ft

93 750 Ft

30 000 Ft

Gyermekszám

Maximum 33 000 Ft / hó
gyermekenként

Legalább 3 gyermek esetén
3 gyermek után

660 000 Ft

309 375 Ft

99 000 Ft

4 gyermek után

880 000 Ft

412 500 Ft

132 000 Ft

5 gyermek után

1 100 000 Ft

515 625 Ft

165 000 Ft

Melyek a családi kedvezmény érvényesítésének feltételei?
Az adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adó megállapításhoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza
• a jogosultságról, magzat esetében a várandósságról,
• a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásra vonatkozó döntést.
A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, visszamenőlegesen, év közben a kedvezményt érvényesíteni nem lehet.
További részletes információk a családi adó és járulékkedvezményről:
www.csalad.hu

CSALÁDI PÓTLÉK
A családi pótlék a gyermek nevelésével, iskoláztatásával összefüggő költségekhez való állami
hozzájárulás. Az ellátás a gyermek tankötelezettségének megszűnését követően közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár,
amelyben a gyermek a 20., sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. életévét betölti.
Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?
Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha az elvált szülők
egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket. Ebben az esetben a családi pótlékra
50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult.

www.csalad.hu

Hol igényelhető a családi pótlék?
A családi pótlékot a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain lehet igényelni.
Milyen összegű a családi pótlék 2017-ben?
2 szülő

1 szülő

1 gyermek

12 200 Ft gyermekenként

13 700 Ft gyermekenként

2 gyermek

13 300 Ft gyermekenként

14 800 Ft gyermekenként

3 gyermektől

16 000 Ft gyermekenként

17 000 Ft gyermekenként

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők
2 szülő

1 szülő

23 300 Ft gyermekenként

25 900 Ft gyermekenként

Nagykorú fogyatékos gyermeket nevelők
20 300 Ft gyermekenként
További részletes információk a családi pótlékról: www.csalad.hu

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ NEM KÖTŐDŐ, JÖVEDELMI HELYZETTŐL
FÜGGETLENÜL JÁRÓ ELLÁTÁSOK
• Anyasági támogatás
Ki jogosult anyasági támogatásra?
Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki várandóssága alatt legalább négy
alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson részt vett.
Milyen összegű az anyasági támogatás?
Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege 2017-ben 64.125 Ft, ikergyermekeknél 85.500 Ft.
Hogyan kell igényelni az anyasági támogatást?
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
A támogatás egyszeri alkalommal jár. Az anyasági támogatásra az igényt a kormányablakoknál,
illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, formanyomtatványon kell benyújtani.

• Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
Ki jogosult GYES-re?
A szülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, vagy a nagyszülő, ha a gyermek elmúlt 1 éves,
• saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig
• ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig
• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

www.csalad.hu

Milyen mértékű a GYES?
Egy gyermek esetén a GYES havi összege 2017-ben 28.500 Ft, melyet 10% nyugdíjlevonás terhel.
A havi összeg ikergyermekek esetén a gyermekek számával többszöröződik.
A szülő 2014-től egyszerre több – legfeljebb azonban kettő, kivéve az ikergyermekek esetét – különböző korú gyermeke után is igényelhet GYES-t, feltéve, hogy legalább az egyik gyermeke 2014. január 1.
után született. A GYES emellett 2014-től – testvér születése esetén – más családtámogatási ellátással
(CSED, GYED) együtt is folyósítható. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult
az ellátásokra. A gyermek 6 hónapos korát követően a GYES mellett korlátozás nélkül lehet munkát
vállalni.
Hol és hogyan igényelhető a GYES?
A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain kell benyújtani a kérelmet.

• Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Ki jogosult GYET-re?
Az a szülő vagy gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság független
az előzetes biztosítási időtől. GYET mellett maximum heti 30 órás munkát lehet vállalni.
Milyen mértékű a GYET?
A gyermeknevelési támogatás havi összege - a gyermekek számától függetlenül 2017-ben 28.500 Ft.
Az ellátás időtartama – 10% nyugdíjjárulék levonása mellett – szolgálati időnek minősül, de nem
számít munkaviszonynak.
Hol kell igényelni a támogatást?
A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain kell benyújtani.
További részletes információk a biztosítási jogviszonyhoz nem kötődő, jövedelmi helyzettől függetlenül járó ellátásokról: www.csalad.hu

ELŐZETES BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK
• Csecsemőgondozási díj (CSED)
Ki jogosult a csecsemőgondozási díjra (korábbi nevén terhességi-gyermekágyi segélyre)?
Csecsemőgondozási díj annak az anyának jár, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül
365 napon át biztosított volt, és akinek gyermeke
• a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy
• a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy
a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.
Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj (CSED)?
A csecsemőgondozási díjösszege a napi átlagkereset 70%-a. A CSED összegéből kizárólag személyi
jövedelemadó előleget vonnak, érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.

www.csalad.hu

Milyen időtartamra jár a CSED?
A szülési szabadság időtartamára – 168 napon keresztül – jár. A szülési szabadságot a szülés várható
időpontját megelőző 28 nappal korábban is igénybe lehet venni.
Hogyan igényelhető a CSED?
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet
• a biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi
vagy megyei kormányhivatalnál.

• Gyermekgondozási díj (GYED)
Ki jogosult GYED-re?
A gyermeket saját háztartásban nevelő
• biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt;
• továbbá az anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, de a biztosítási
jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása alatt szűnt meg;
• a fentiek hiányában az az anya – ha az anya jogosultsági feltételei hiányoznak, kivételesen az apa –,
aki a gyermeke születését megelőzően legalább két aktív félévet töltött felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban, és gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy
szünetelését illetve megszűnését követő 1 éven belül születik („diplomás GYED”).
A GYED 2014-től testvér születése esetén más családtámogatási ellátással (CSED, GYES) együtt
is folyósítható, tehát az ellátást nem szüntetik meg újabb gyermek születése esetén. Valamennyi
gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.
A GYED a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár, és már a CSED-del együtt
be lehet nyújtani az igényt, így a CSED lejártát követően automatikusan folyósításra kerül. A diplomás
GYED a gyermek születésének napjától 1 éves koráig jár.
Milyen mértékű a GYED?
A GYED összege a naptári napi alapkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér
kétszeresének 70%-a, 2017-ben 178 400 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulék és 15% SZJA-előleg kerül
levonásra. Érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják.
A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2017-ben
89 250 Ft; a mesterképzésben résztvetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2017-ben 112 700 Ft.
Lehet-e a GYED mellett munkát végezni?
Igen, 2016-tól már a gyermek féléves korának betöltését követően korlátlanul.
Hol kell igényelni a GYED-et?
• A biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi
vagy megyei kormányhivatalnál.

www.csalad.hu

• Babakötvény
Mi az a babakötvény és ki jogosult rá?
A babakötvényre minden 2005. december 31. után született, magyar gyermek jogosult. A gyermek
nevére szóló befektetési számlán elhelyezett, az állam által biztosított induló összeg az évek során
a szülők megtakarításaival egészülhet ki. Az állami támogatás összege a gyermek születésének
évében 42.500 Ft.
Kell-e igényelni a babakötvényt?
A Magyar Államkincstár a szülés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek
születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére – automatikusan – kincstári
letéti számlát nyit. A Kincstár ezen a számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat
és azok kamatait, valamint levélben értesíti a szülőket a kincstári letéti számla megnyitásának
tényéről. Az életkezdési támogatás letéti számlán való kezelése, nyilvántartása automatikus, tehát
nem szükséges külön igényelni.
Hogyan gyarapítható az állami támogatás?
A Start-számlán lévő összeg gyarapítására minden évben a szülő vagy bármely más személy
is befizethet tetszés szerinti összeget. A befizetések után járó állami támogatás mértéke általános
esetben a befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6.000 Ft;
A Start-számlán lévő megtakarításokat a Kincstár az új Babakötvénybe fekteti be, ami a letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet.
Mikor használható fel a babakötvény?
A gyermek számláján elhelyezett összegek – állami támogatás, szülői megtakarítások –, illetve ezek
hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltését követően vehetők fel.
További részletes információk az előzetes biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokról: www.csalad.hu

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK)

A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, amely otthonteremtési céllal vehető igénybe.
Ki igényelheti?
Meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól függetlenül.
Előre vállalt gyermek után házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.
Jogosultsági feltételek továbbá: büntetlen előélet, társadalombiztosítási jogviszony, köztartozás-mentesség.
Ki minősül gyermeknek?
Az igénylővel közös háztartásban élő:
• a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;
• aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be;
• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább
egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

www.csalad.hu

Mekkora a CSOK összege?

GYERMEKEK
száma

ÚJ LAKÁS

vásárlása vagy bővítése

1

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás vagy 70 m2 -t elérő
családi ház

600 000 Ft

2

50 m2 -t elérő lakás vagy
legalább 80 m2 területű
családi ház

2 600 000 Ft

3+

60 m2 -t elérő lakás
vagy legalább 90 m2
területű családi ház

10 000 000 Ft*
+
10 000 000 Ft**

* Vissza nem térítendő állami támogatás ** Államilag támogatott lakáshitel

GYERMEKEK
száma

HASZNÁLT LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

1

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

600 000 Ft

2

Legalább 50 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

1 430 000 Ft

3

Legalább 60 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

2 200 000 Ft

4+

Legalább 70 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

2 750 000 Ft

Hol igényelhető a CSOK?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi
bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.
További részletes információk a CSOK-ról: www.csalad.hu

www.csalad.hu

KISGYERMEKES SZÜLŐK FOGLALKOZTATÁSI KEDVEZMÉNYEI
• Gyermekek után járó pótszabadság
2012. január 1-jétől a gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti. A pótszabadság
mértéke szülőnként
• egy gyermek után 2 munkanap,
• két gyermek után 4 munkanap,
• három vagy több gyermek után 7 munkanap évente, továbbá
• a fogyatékos gyermekek esetében két munkanappal nő a pótszabadság száma.
A gyermekek után járó pótszabadságot abban az évben kaphatja meg a szülő utoljára, amelyikben
a gyermek betölti a 16. életévét.
• Apák fizetett szabadsága
Gyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb
a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató
kiadni. Ikergyermekek esetén a 7 nap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát.
• Kisgyermekes szülők foglalkoztatása esetén járó munkahelyvédelmi adókedvezmény
A GYES, GYED folyósítása alatt, vagy e juttatások (valamint a GYET) lejártát követően munkába álló
kismamák után a munkáltatók szociális hozzájárulási adóból (SZOCHO) kedvezményre jogosultak:
az első 2 évben a munkabér első 100 ezer Ft-ja után egyáltalán nem kell megfizetniük a 22 %-os
SZOCHO-t és az 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást, a harmadik évben pedig annak felét, 11 %-ot kell
csak befizetni. A három vagy több gyermeket nevelő szülők esetén 2 helyett 3 évre hosszabbodott meg
az adómentes, és 1-ről 2 évre az 50 %-os adó- kedvezménnyel érintett időtartam.
• Részmunkaidő kötelező biztosítása
2012. július 1-től a munkáltató, ha a kisgyermekes munkavállaló kéri, akkor köteles őt részmunkaidőben alkalmazni a gyermeke 3. életévének betöltéséig. A három vagy többgyermekes anyák már
a legkisebb gyermekük 5 éves koráig is élhetnek e lehetőséggel.
Ha további kérdéseik merülnek fel a baba érkezésével kapcsolatos hivatalos tennivalókkal, illetve
az egyes ellátások, kedvezmények részletszabályaival kapcsolatban kérjük, tájékozódjanak
a www.csalad.hu oldalon vagy forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Telefon: 06 1 795 3018
Az ügyintézéshez szükséges űrlapok letölthetők a www.kormanyablak.gov.hu internetes oldalról.

