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Novák Katalin, az Emberi Er?források Minisztériumának család-, ifjúság- és
nemzetközi ügyekért felel?s államtitkára április 26-án, budapesti sajtótájékoztatóján
bejelentette, hogy kiterjesztik az anyasági támogatásra jogosultak körét.
Az államtitkár közlése szerint a juttatást 2018 januárjától megkaphatják a határon túli magyar
állampolgárok, az ideiglenesen külföldön tartózkodók, valamint azok is, akiknek a gyermeke
külföldön születik meg. Novák Katalin hangsúlyozta: az egyszeri, 64 125 forintra ?k is jogosulttá
válnak, amennyiben gyermeküket a magyar rend szerint anyakönyveztetik.
Az államtitkár szerint ezzel szeretnék a „magyar-magyar köldökzsinórt tovább er?síteni” és
azoknak is támogatást adni, akik éppen külföldön vállalnak gyermeket. A családtámogatási
ellátások közül az anyasági támogatásról szóló tájékoztatást az Országos Nyugdíjbiztosítási
F?igazgatóság honlapja alapján állítottuk össze.
Az anyasági támogatás összege
Az anyasági támogatás gyermekenként egyszer igényelhet? és alanyi jogon jár minden
édesanyának. A juttatás összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint. Az
anyasági támogatás a szülést követ? hat hónapon belül benyújtott igény esetén illeti meg a
jogosultat.
Jogosultság
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követ?en
– az a n?, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal várandósgondozáson vett részt;
– az örökbefogadó szül?, ha a szülést követ? hat hónapon belül az örökbefogadást joger?sen
engedélyezték;
– a gyám, ha a gyermek a születését követ?en hat hónapon belül – joger?s határozat alapján –
a gondozásába kerül.
Nem jár anyasági támogatás, ha
– a szül?k a gyermek születését megel?z?en nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek
örökbefogadásához;
– a megszületett gyermek a gyámhatóság joger?s határozata alapján családból kikerülést
eredményez? gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
Az anyasági támogatás iránti kérelem benyújtása
Novák Katalin a sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elmondta, hogy a határon túli igénylések
benyújtásában várhatóan a konzulátusok fognak közrem?ködni. A részletszabályokat ezt
követ?en fogják kidolgozni, de szeretnék az adminisztratív terheket a legalacsonyabbra
szorítani.
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Az anyasági támogatási kérelem benyújtása az anyaországban egy formanyomtatvány
kitöltésével történik és az igényl? a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely járási hivatalában
adhatja be.
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