
Gyermeknevelési támogatás 

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/gyermeknevel%C3%A9si-
t%C3%A1mogat%C3%A1s.html 
 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 
 

- „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című 
formanyomtatvány  

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

- az adóazonosító jelet hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány 
bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni. 

 

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 
 

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi 
gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - 
jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a 
legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. 
Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a 
gyermekek száma három alá csökken. 
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti 30 
órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az 
otthonában történik. 
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek 
napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése. 
Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki 

 olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal 
elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális 
intézményben helyeztek el 

 előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § 
(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve 
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- a gyermekgondozást segítő ellátást és gyermeknevelési támogatást, az ezek 
folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti 
táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan 
fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére 
megállapított ápolási díjat. 

 
 A gyermeknevelési támogatás összege 
A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - 
azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén 
egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.  
Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék kerül levonásra. 
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) 

 


