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1. Mi is a “Családi Pótlék”? 

 
A családi pótlék a  gyermek/ek  után járó támogatás , függetlenül attól, hogy a szülő 
alkalmazott avagy van-e jövedelme. 

2. Mennyi pénzt lehet igényelni? 

2018 
(havonta) 

2019 Juliusától 
(havonta) 

az első és a második gyermek számára 
194 Euro 

az első és a második gyermek számára 
204 Euro 

a harmadik gyermek számára 
200 Euro 

a harmadik gyermek számára 
210 Euro 

minden következő gyerek számára 
225 EUR 

minden következő gyerek számára 
235 EUR 

 

3. Részesülhet-e egyidejűleg a támogatásból, úgy hazájából, mint külföldről? 

Igen, részesülhet hazájában családi pótlékban, és ugyanakkor külföldön is kérelmezheti 
azokat. A külföldi juttatások kiszámítása úgy történik, hogy a két országból származó 
ellátások végső összege megegyezzen a külföldi maximális összeggel. 

 

4. Mi a gyermek/ek elfogadott  maximális életkora? 

A maximális életkor 18, bár 25 éves koráig folytatódhat, abban az esetben ha még 
mindig iskolába jár.. 

5. Ki részesülhet családi pótlékból, Németországban?? 

 

Az Európai Unió, Svájc, Szerbia, Montenegró, Bosznia és Hercegovina, Algéria, Koszovó, 
Marokkó, Tunézia és Törökország összes állampolgára. A szülők jogosultak családi 
pótlék igénylésére, ha Németországban töltik életük nagy részét, és gyermeke (amely 
örökbefogadott vagy mostoha gyermek is lehet)  Önnel együtt ugyanabban a 
háztartásban él. 

6. Melyik szülő kérelmezheti a családi pótlékot? 

Alapvetően ezen helyzetek állhatnak fenn: 
- abban az esetben ha házasok, bármelyik fél - szülő igényelhetik ezt a támogatást 
- abban az esetben ha nem házas vagy elvált, csak az anya kérelmezheti 
- ha elvált, és a gyermek apjával él (az apa az egyetlen törvényes gyám), csak az apa 
igényelheti 
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7. Hogyan bizonyítja, hogy gyermeke hol él?? 

 
Ha a családja egy adott országban él (miközben  Ön külföldön él és dolgozik), akkor 
E401 formanyomtatványt kell beszereznie, amely megerősíti a családi állapotot (pl. 
Nem  elvált, és a gyermek nem csak az anyával él) és a címet ahol  gyermeke él. Ezt a 
dokumentumot kitölti majd lepecsételi a városházánál. 

8. Mi van akkor ha otthonában való lakcíme eltér házastársa lakcímétől? 

 
Az E401 dokumentumot ki kell töltenie és a városházán le pecsételni. 
 

9. Mi van akkor ha Ön külföldön dolgozik és családja egy másik országban? 

 
Akkor is igényelheti. Bizonyítania kell, hogy valójában egy másik országban él. Annak 
igazolására, hogy külföldön él, köteles  egy okmányt benyújtani arról, hogy 
ideiglenesen regisztrálták az adott országban. Ezt a megerősítést a városháza adja ki. A 
külföldi tartózkodás kezdetétől regisztrálnia kell. 

10. Hogyan bizonyíthatja, hogy külföldön élt, ha nem regisztrált ott?? 

 
Abban az esetben, ha nem regisztrált az adott országban, miután megérkezett, ahhoz , 
hogy ott lakjon és dolgozzon, a tartózkodását a kapcsolódó számlákkal kell igazolnia. Ez 
lehet: bérleti szerződés, közüzemi számlák, például villamosenergia- / gázipari társaság. 

11. Visszamenőleg hány évvel lehet kérelmezni a családi pótlékot? 

6 hónappal visszamenőleg lehet. 

12. Van-e leadási határidő? 

Nem, az év bármely szakaszában jelentkezhet, még akkor is, ha még mindig az 
országban él, és azt tervezi, hogy  továbbra is ott marad. 

13. Mennyi a minimális pályázható hónap? 

A minimum egy hónap, és az egész hónapra vonatkozik. Ha például november 
közepén érkezett az országba, akkor az adott évre jelentkezhet december 1-jétől. 
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14. Hogyan számítják ki a családi pótlék összegét? 

A családi pótlékot, a külföldi ország irodájától kérelmezzük. Az iroda postai úton 
megerősítő levelet küld, amelyben feltünteti a pénzösszeget. 

15. Meddig tart a családi pótlék igénybevétele? 

Átlagosan 6-9 hónapig tart. 

16. Mennyibe kerül a szolgáltatás?? 

 99 EUR + 9% amelyet teljes kapott összegből vonunk le. Ezt akkor kell fizetnie, ha már 
megkapta a családi pótlékot. 
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1. Mi is a “Családi Pótlék”? 

A családi pótlék a  gyermek/ek  után járó támogatás , függetlenül attól, hogy a szülő 
alkalmazott avagy van-e jövedelme. 

2. Mennyi pénzt lehet igényelni? 

2016-2017 
havonta 

2018 
havonta 

újszülöttől 3 évig 
111,80 EUR 

újszülöttő 3 évig 
114 EUR  

3 év felett 
119,60 EUR  

3 év felett  
121,90 EUR  

10 év felett  
138,80 EUR  

10 év felett 
141,50 EUR  

19 év felett 
162 EUR  

19 és felett 
165,10 EUR  

 

3. Részesülhet-e egyidejűleg a támogatásból, úgy hazájából, mint külföldről? 

Igen, részesülhet hazájában családi pótlékban, és ugyanakkor külföldön is kérelmezheti 
azokat. A külföldi juttatások kiszámítása úgy történik, hogy a két országból származó 
ellátások végső összege megegyezzen a külföldi maximális összeggel. 

4. Ki részesülhet családi pótlékból Ausztriában?? 

Az Európai Unió, Svájc, Szerbia, Montenegró, Bosznia és Hercegovina, Algéria, Koszovó, 
Marokkó, Tunézia és Törökország összes állampolgára. A szülők jogosultak családi 
pótlék igénylésére, ha Németországban töltik életük nagy részét, és gyermeke (amely 
örökbefogadott vagy mostoha gyermek is lehet)  Önnel együtt ugyanabban a 
háztartásban él. 

5. Melyik szülő kérelmezheti a családi pótlékot? 

Alapvetően ezen helyzetek állhatnak fenn: 
- abban az esetben ha házasok, bármelyik fél - szülő igényelhetik ezt a támogatást 
- abban az esetben ha nem házas vagy elvált, csak az anya kérelmezheti 
- ha elvált, és a gyermek apjával él (az apa az egyetlen törvényes gyám), csak az apa 
igényelheti 
 

6. Hogyan bizonyítja, hogy gyermeke hol él?? 

Ha a családja egy adott országban él (miközben  Ön külföldön él és dolgozik), akkor 
E401 formanyomtatványt kell beszereznie, amely megerősíti a családi állapotot (pl. 
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Nem  elvált, és a gyermek nem csak az anyával él) és a címet ahol  gyermeke él. Ezt a 
dokumentumot kitölti majd lepecsételi a városházánál. 
 

7. Mi van akkor ha otthonában való lakcíme eltér házastársa lakcímétől? 

Az E401 dokumentumot ki kell töltenie és a városházán le pecsételni. 
 

8. Mi van akkor ha Ön külföldön dolgozik és családja egy másik országban? 

Akkor is igényelheti. Bizonyítania kell, hogy valójában egy másik országban él. Annak 
igazolására, hogy külföldön él, köteles  egy okmányt benyújtani arról, hogy 
ideiglenesen regisztrálták az adott országban. Ezt a megerősítést a városháza adja ki. A 
külföldi tartózkodás kezdetétől regisztrálnia kell. 
 

9. Hogyan bizonyíthatja, hogy külföldön élt, ha nem regisztrált ott?? 

Abban az esetben, ha nem regisztrált az adott országban, miután megérkezett, ahhoz , 
hogy ott lakjon és dolgozzon, a tartózkodását a kapcsolódó számlákkal kell igazolnia. Ez 
lehet: bérleti szerződés, közüzemi számlák, például villamosenergia- / gázipari társaság. 

10. Mi a gyermek/ek elfogadott  maximális életkora? 

Once the child turns 18, child benefit will only be paid under certain circumstances, for 
example due to a disability, studying at university until the age of 24 or training for an 
occupation. 
 
Ha a gyermeke  betölti a  18 évet a  családi pótlékot csak bizonyos körülmények között 
folyósítják, például fogyatékkal élők számára, egyetemi hallgatók számára  24 éves 
korig vagy foglalkozási képzés végzők számára. 

11. Visszamenőleg hány évvel lehet kérelmezni a családi pótlékot? 

5 évre visszamenőleg jelentkezhet. 
 

12. Van-e leadási határidő? 

Nem, az év bármely szakaszában jelentkezhet, még akkor is, ha még mindig az 
országban él, és azt tervezi, hogy  továbbra is ott marad. 
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13. Mennyi a minimális pályázható hónap? 

A minimum egy hónap, és az egész hónapra vonatkozik. Ha például november 
közepén érkezett az országba, akkor az adott évre jelentkezhet december 1-jétől. 

14. Hogyan számítják ki a családi pótlék összegét? 

A családi pótlékot, a külföldi ország irodájától kérelmezzük. Az iroda postai úton 
megerősítő levelet küld, amelyben feltünteti a pénzösszeget. 

15. Meddig tart a családi pótlék igénybevétele?? 

Átlagosan 6-9 hónapig tart. 

16. Mennyibe kerül a szolgáltatás?? 

 99 EUR + 9% amelyet teljes kapott összegből vonunk le. Ezt akkor kell fizetnie, ha már 
megkapta a családi pótlékot. 
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