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Gyakran Ismételt kérdések az anyasági támogatással kapcsolatban - 1 

 

IBAN számot szükséges-e feltüntetni a nyomtatványon az utaláshoz az Államkincstárnak? 

Az Államkincstár a megadott 3x8 karakter hosszúságú bankszámlaszám alapján automatikusan 

generálja a nemzetközi utaláshoz szükséges IBAN azonosítót. Az IBAN számot azért sem kérik, mivel 

feltehetőleg jóval kevesebb igénylő van tisztában vele, mint a saját bankszámlaszámával. Az elírások 

elkerülése érdekében a banki kivonat másolata nem kötelező, de az Államkincstár örömmel veszi, ha 

csatolásra kerül. 

 

Forintban történő utalás esetén megérkezik-e az összeg a külföldi bankszámlára? 

Az Államkincstár forintban fogja megállapítani a támogatás összegét és forintban is fogja kiutalni. Az 

ügyfél, hogy milyen pénznemben veszi fel ezt az adott ország szabályai és lehetőségei döntik el. 

Jelenlegi információink alapján a külföldi utalás nem okoz majd technikai problémát az 

Államkincstárnak. Amennyiben az ügyfelek visszajelzései szerint mégse érkeznének meg az összegek a 

kérelem elbírálásától számított 8 napon belül, úgy a koldokzsinor@allamkincstar.gov.hu 

érdeklődhetnek közvetlenül a folyósító szervnél. 

 

Magyarországon is beadható-e a külföldön született gyermekekre tekintettel az anyasági támogatás 

iránti kérelem? 

2018. január 1-től magyarországi kormányablaknál is beadható a kérelem, valamint a postai vagy 

ügyfélkapus beadás esetén sem szükséges a konzul közreműködése. 

 

Amennyiben külföldön élő magyar állampolgárnak Magyarországon születik gyermeke, beadhatja-e az 

anyasági támogatás iránti kérelmét a Külképviseleten? 

A gyermek Magyarországon történő születése esetén - bár első helyen a hazai kormányablakoknál kell 

az anyasági támogatás iránti kérelmet előterjeszteni (a külképviseleteken is használatos 

nyomtatványon) - a Magyar külképviseleteken is beadható a kérelem a Magyar Államkincstár 

tájékoztatása szerint, ebben az esetben már, mint anyakönyvezett gyermek adja be a kérelmet. 

 

Milyen linken érhető el a Start számlanyitáshoz szükséges Államkincstári ügyfélszolgálati pontok 

listája? 

A 2017. decemberi kör e-mail II./3 pontjában említett, az Államkincstár állampapír forgalmazó 
ügyfélszolgálatainak elérhetőségei az alábbi hivatkozáson találhatóak meg: 
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/ 
 

Honosítandók számára elérhető-e az anyasági támogatás a honosítási kérelem beadásakor? 

Az egyszerűsített honosítási eljárás iránti kérelem beadásának pillanatában a kérelmező még nem 

magyar állampolgár, így anyasági támogatásra újszülött gyermekére tekintettel nem lesz jogosult. A 
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kérelmet az egyéb feltételek teljesülése esetén a honosítási okirat birtokában lehet beadni abban az 

esetben is, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem zárult le. 

 

Anyasági támogatást csak az édesanya, FÉTÁM-ot bárki igényelhet a gyermek javára? 

Anyasági támogatásnál az édesanya/törvényes képviselő a kérelmező, önálló FÉTÁM kérelem esetén 

bármely szülő/ törvényes képviselő adhat be kérelmet. 

 

Ki írhatja alá az anyasági támogatás iránti kérelmet? 

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a vérszerinti anya aláírásával kell ellátni, amennyiben az anya 

elhalálozott, természetesen az apa aláírása szükséges. 

 

FÉTÁM önállóan csak akkor igényelhető, ha a gyermek születését már otthon anyakönyvezték? 

FÉTÁM önállóan csak a hazai anyakönyvezést követően igényelhető. A szabályozásnál tekintettel voltak 

arra, hogy a FÉTÁM igénylésnél nincs hat hónapos igényérvényesítési időkorlát (pl. 2026-ban akár egy 

8 éves gyermekre tekintettel is beadhatnak majd önálló kérelmet), valamint az itt kiutalt összeg letéti 

számlán kerül elhelyezésre a gyermek 18 éves koráig. Abban az esetben is ez a követelmény, 

amennyiben a jogosult az újszülött gyermekre tekintettel anyasági támogatást nem, csak FÉTÁM-ot 

szeretne igényelni. 

 

A folyamatban lévő anyakönyvezéstől függetlenül bírálják el a kérelmeket? 

A még nem anyakönyvezett gyermek esetében az Államkincstár csak az anyakönyvezés lezárultával (az 

adott konzul1 külképviselet, vagy a BFKH jelzése alapján) hoz végső döntést a kérelemről és folyósítja 

az anyasági támogatás összegét, emiatt a kérelem továbbításával az eljáró külképviseletnek nem kell 

attól tartania, hogy az anyakönyvezés későbbi esetleges meghiúsulása okán tévesen kerülne kiutalásra 

pénzösszeg. 

 

Milyen követelmények vonatkoznak az igazolási kérelemre?  

Ha valaki 2017. július 1. után született gyermek után igényli a támogatást és a 6 hónap már eltelt, 

igazolási kérelemnek lehet helye. Az igazolási kérelmet az ügyfél fogalmazza meg, alaki kötöttség 

nélkül. Az igazolási kérelemnek azt kell tartalmaznia, hogy önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy 

nem tudta igényelni időben a támogatást. A konzulátus mindenfajta igazolási kérelmet el kell, hogy 

fogadjon, az abban foglaltak mérlegelése - vagyis, hogy az igazolás elfogadható-e vagy sem - a Magyar 

Államkincstár feladata. 

 

Készül-e angol nyelvű adatlap és hivatalos angol nyelvű tájékoztató a Köldökzsinór programról? 

Jelenleg kizárólag magyar nyelven áll rendelkezésre az adatlap és a hivatalos tájékoztató. 

 


