Berki Gabriella: Családtámogatás – 12 olvasólecke (2020.)
„Kétség sem fér hozzá, hogy a
család és az otthon az, amely
által az emberi társadalom
legnagyobb erényei születnek,
erősödnek és táplálkoznak.”

Családtámogatás
10. lecke

Oldalszám: 4
Olvasási idő: kb. 15-20 perc
(+ olvasmányok)

Sir Winston Churchill

Anyasági támogatás
Tanulási útmutató
Ez a Családtámogatás kurzushoz készült, 12 olvasóleckéből álló digitális tananyag. A Családtámogatás
kurzus keretében a családokat körülvevő társadalmi és jogi környezetet vizsgáljuk különös tekintettel
arra az eszközrendszerre, amely a gyermekvállalás előmozdítását és a gyermeknevelés támogatását
szolgálja. Minden leckéhez kapcsolódóan egy olvasólecke-fájlból (mint ez itt!), és egy ppt-ből áll. Az
olvasólecke tartalmazza a lecke törzsanyagát, míg a ppt. a kapcsolódó fogalmakat, jogszabályhelyeket,
további olvasmányokat, valamint ellenőrző kérdéseket és feladatokat.
A tananyag teljes elsajátításához mindkét anyag áttanulmányozása szükséges, továbbá az azokban
foglalt jogszabályok és olvasmányok áttekintése. Javaslom, előbb tekintse át az olvasóleckét és csak
ezután olvassa át a ppt-t. Amennyiben a ppt-ben szereplő ellenőrző kérdésekre helyesen tud
válaszolni, úgy a tananyagot sikeresen elsajátította.
Amennyiben a tananyag elsajátításával kapcsolatosan kérdése van vagy segítségre van szüksége,
szívesen állok rendelkezésre a berkig@juris.u-szeged.hu e-mail címen.
Sok sikert kívánok a tanuláshoz!
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1. Bevezetés
Az anyasági támogatás a Cst. rendszerén belül egy sajátos ellátás, mert míg a többi ellátás havi
rendszerességű, ez egyszeri pénzellátás.
Az anyasági támogatás a gyermeknek a családba érkezésével (szülés/ örökbefogadás) együtt járó
költségekhez nyújtott egyszeri állami hozzájárulás.
Megjegyzendő, hogy ugyanezen célból sok település is nyújt hasonló elnevezésű ellátást a települési
támogatások
körében.
Pl.
Szegeden
szülési
támogatás:
https://eservices.szeged.eu/eku/frontend/index.html#/portal/ugy/141
Az anyasági támogatást a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 29-33 §-a,
illetve a Cst. végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Cst. vhr.) 24. §-a szabályozza.
KÖTELEZŐ OLVASMÁNY:
Anyasági támogatás, https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/anyas%C3%A1git%C3%A1mogat%C3%A1s.html (utolsó belépés: 2020. szeptember 21.)
Anyasági
támogatásra
való
jogosultság
megállapítása
iránti
kérelem,
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/28/KINCS00021 (utolsó belépés: 2020. szeptember 21.)

2. Az anyasági támogatásra való jogosultság
Az anyasági támogatásra több személyi kör különböző feltételek szerint jogosult az alábbiak szerint:
Jogosult személy
1. Szülő nő (édesanya)

2. Örökbefogadó szülő (férfi
vagy nő)

3. Gyám
4. Az anyával egy háztartásban
élt apa

Jogosultsági feltétel
A várandóssága alatt legalább 4 alkalommal
részt vett várandósgondozáson (koraszülés
esetén 1 alkalom igazolása is elegendő) – akkor
is megilleti a támogatás, ha a gyermek halva
születik
Az
örökbefogadást
véglegessé
vált
határozatban engedélyezték ÉS a gyermeket
ezt megelőzően legfeljebb 1 éve nevelte
folyamatosan saját háztartásában
A gyermek a születését követő 6 hónapon
belül a gondozásába kerül
Az anya a támogatás felvétele előtt meghal
Ha nincs ilyen személy, akkor annak jár a
támogatás, aki a gyermeket gondozza.

Jogszabályhely
Cst. 29. § (1) a),
(2)

Cst. 29. § (1) b)

Cst. 29. § (1) c)
Cst. 30. §

KÖTELEZŐ JOGANYAG:
Cst. 29-30. §§
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3. Az anyasági támogatás összege
Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.
Ez alapján az összegek 2020-ban – 28 500 forintos nyugdíjminimummal számolva:
1 gyermek esetén
Ikerpár esetén
Hármasikrek esetén

1x28 500x2,25=64 125 forint
2x28 500x3=171 000 forint
3x28 500x3=256 500 forint

Az ellátás a szülést vagy az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapos jogvesztő
határidőn belül igényelhető. Ha ezt a határidőt elmulasztja a kérelmező, jogosultsága később már nem
állapítható meg.
KÖTELEZŐ JOGANYAG:
Cst. 31-32. §§

4. Az anyasági támogatásból való kizárás
Az anyasági támogatás – fent említett céljára való tekintettel – bizonyos esetekben nem jár a főszabály
szerinti jogosultnak:
A jogosultság nem áll fenn:

A jogosultság (a szülést követő 6 hónapon belül)
feléled:
a szülők a gyermek születését megelőzően a
gyermek
örökbefogadásához
való
nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták
örökbefogadásához
a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges a
családból
kikerülést
eredményező
határozata alapján családból kikerülést gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és
eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek
részesül.
neveléséről

KÖTELEZŐ JOGANYAG:
Cst. 31. §
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A tananyag
elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív
társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a
foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul
meg.
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