
Családi pótlék 

Ügyintézés helye: 
 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatala  
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Családtámogatási 
és Pénzbeli Ellátási Osztály 
Cím: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8. 
Telefon: 20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005 
Fax: 82/501-109 
email cím: cstam.som@kh.allamkincstar.gov.hu 
 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00 – 14.30 
Kedd: 8.00 – 14.30 
Szerda: 8.00 -16.00 
Csütörtök: 8.00 – 12.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 

Ügyintézéshez kapcsolódó 
letölthető nyomtatványok 
 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok/csal%C3%A1di-
p%C3%B3tl%C3%A9k.html 
 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok 
 

 - „Kérelem családi pótlék megállapítására” elnevezésű nyomtatványon 
kell benyújtani. 

 - az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozó 
érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy 
kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata 

 - gyermeke – aki után a családtámogatási ellátást igényli – tartós 
betegségéről szóló orvosi igazolás (5/2003.(II.19.)ESzCsM rendelet 
szerinti) 
 

Ügyintézés illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díja 
 

Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

Ügyintézési határidő 
 

60 nap  
(ha minden irat rendelkezésre áll, és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor 
sommás eljárásban 8 nap) 

Kérelem benyújtásának módja 
 

Személyesen, meghatalmazott útján, postai úton, bármelyik 
kormányablakban, ügyfélkapun keresztül és a kérelmező munkahelyén 
működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen 
 

Ügyintézési tájékoztató 
 

- A családi pótlék, mint gyűjtőfogalom nevelési ellátásból és 
iskoláztatási támogatásból tevődik össze. 

- A jogosultság alapfeltétele, hogy a kérelmező a gyermeket a saját 
háztartásában eltartja. 
 

Családi pótlékra jogosult: 
- a vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülő 
- a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs, 
- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe 

kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van  
- a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel 

életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve 
szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel 
fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló 
kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja, 

- a nevelőszülő, a gyám, 
még nem tanköteles gyermekre tekintettel. 
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Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét 
betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási 
támogatásra való jogosultsága megszűnt. 
 
Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől 
a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség 
megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató 
gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a 
gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. 
életévét betölti. 
 
Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki 
köznevelési intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége 
megszűnt, és 
- akinek mindkét szülője elhunyt, 
- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy 

házastársától különélő szülője elhunyt, 
- aki kikerült a nevelésbe vétel alól, 
- akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, 
- aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal 

nem él egy háztartásban, 
- a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint 

az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére 
folyósították. 
 

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban 
nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt, aki a szülővel (ügyféllel) 
életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel 
legfeljebb csak nap közben kerül ki. Ezen túlmenően saját háztartásban 
nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki 
a) a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán 
átmeneti jelleggel tartózkodik az ügyfél háztartásán kívül, 
b) akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el, vagy 
c) aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével 
együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik. 
 
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: 
a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban 
meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy 
fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. 
b) az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik 
életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban 
elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást 
szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy 
évig fennáll. 
 
 
Kiskorú szülő jogosultsága: 
Kiskorú szülő esetén, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, 
vagy ha a 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt 
gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, a családi pótlékot a 
kiskorú szülő részére kell megállapítani, az igényt azonban törvényes 
képviselőjének kell benyújtani. 
 
16 életévét betöltött kiskorú szülő a saját nevében nyújthat be kérelmet. 
A 16. életévét be nem töltött kiskorú szülő nevében a kérelmet a 
törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be. 
A családi pótlék összege függ: 
- az eltartottak számától, egészségi állapotától 



- a kérelmező családi állapotától 
 
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a 
benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak.  
Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg 
legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második 
hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az 
időponttól kezdve fennállnak. 
 

Időpontfoglalás 
 

nincs rá lehetőség 
 

Elektronikus ügyintézés 
 

van 
Hivatali kapu: SMKHCST (KRID azonosító: 647707163) 
 

 


