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Hivatalos tennivalók 

Anyakönyv: 

 A szülés bejelentése után közvetlenül intézhető (mely a kórházban történik, személyik, 

lakcímkártyák, házassági anyaköny kell hozzá) 

 Az anyakönyvet a születés helye szerinti önkormányzat állítja ki (személyik, lakcímkártyák, 

házassági anyaköny kellenek hozzá) 

 

Személyi igazolvány: 

● Személyesen, bármely kormányablakban 

● Személyik, lakcímkártyák, gyerek születési anyakönyvi kivonata kell hozzá (ha csak az egyik 

szülő megy be, kell meghatalmazás) 

 

Lakcímkártya: 

● Ezzel nincs külön dolgunk, a Kormányablak az anyakönyvvezető bejelentése alapján 

automatikusan kiküldik a szülők hivatalos lakcímére 

 

Taj kártya:  

● Ezzel sincs külön dolgunk, a Járási/ Kerületi hivatal Egészségbiztosítási Osztálya az 

anyakönyvvezető bejelentése alapján automatikusan kiküldik a szülők hivatalos lakcímére 

 

Adókártya: 

● Ezzel sincs külön dolgunk, a NAV az anyakönyvvezető bejelentése alapján automatikusan 

kiküldik a szülők hivatalos lakcímére 

Családi adókedvezmény: 

● Munkahelyen keresztül igényelhető, a magzat 3 hónapos korától (igazolást kell vinni róla az 

orvostól) 

● A családi adókedvezmény érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni hozzá 

● Összege egy gyerek esetén adóba átszámítva 10 000, két gyerek esetén 17 500, három 

gyerek esetén 33 000  



 

  
www.budaibaba.hu Bábapont Tel.: +36 1 203-6797 
 Szülés körüli szaktanácsadás 
 

 

 

CSED:  

● A munkahelyen keresztül intéződik (ha a munkahely kifizetőhely), összege a az 

átlagos munkabéred 70%-a (az utolsó fél év alapján számítják ki, ha jól tudom), 

biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás  

● Már a szülés előtt 28 nappal el lehet indítani, a gyerek 6 hónapos koráig jár  

● Ha a szülés előtt akarja az ember lánya megkezdeni: akkor először a háziorvossal kell 

találkozni, hogy szülési állományba vegyen. Ezután ezt az igazolást be kell juttatni a 

munkahelyre 

● Milyen papírokat kell majd benyújtani a baba születése után a munkahelyre: 

 A gyerek születési anyakönyvi kivonat másolata, EREDETI kell 

 Kórházi igazolás “Igazolás kórházi fekvőbeteg gyógyintézetben a betegség 

megállapítására, vagy gyógykezelésre, illetőleg szülés céljából történő 

ellátásról” EREDETI kell 

 TAJ kártya másolata Lakcímkártya másolata 

 Adókártya másolata 

Ha szülés után kezdenéd: gyakorlatilag ugyanazok a papírok kellenek (a háziorvosi 

igazoláson kívül), csak jóval később történik meg a folyósítás 

 

Egyszeri anyasági támogatás:  

 Ehhez 4-szer kell találkozni a védőnővel, ő állítja ki az ehhez szükséges igazolást 

 A szülés utáni 6 hónapon belül igényelhető 

 Ügyfélkapun keresztül intézhető: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view 

 Ügyfélkapu hiányában bármely kormányablakban  

 Összege egyszeri alkalommal 64 125 forint egy gyereknél, 85 500 forint ikreknél 

  

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view
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Családi pótlék 

 Ügyfélkapuval itt intézhető: 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view 

 A szülést követő 2 hónapban bármelyik kormányablakban igényelhető, havi nettó 12 200 

forint egy gyereknél, 13 300 forint két gyereknél, 16 000 forint három gyereknél 

 Minimum a tankötelezettség végéig jár 

GYED 

 GYED is a munkahelyen intéződik 

 A CSED lejárta után, gyerek 2 éves koráig jár, ez is az átlagos munkabér 70% 

(maximális összege bruttó 193 200 forint) 

BKV bérlet: 

 A csedes kincstári igazolással lehet megszerezni fél évre, aztán ha a GYESről is megküldi az 

igazolást a kincstár, akkor azzal a papírral újabb fél éves igazolást lehet szerezni 

 Elvileg bármely bkv pénztárnál kiadják 

 

Babakötvény 

 Az első utalási összeg minden gyerek esetén 42 500 forint 

 A Magyar Államkincstár automatikusan kincstári letéti számlát nyit 

 A gyerek 18 éves kora után használhatja fel 

 Infók: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas 

GYES 

 2-3 éves korig, összege havi nettó 26 650 forint 

 Bármely kormányablakban igényelhető 

  

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view
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Teendők a szülés után közvetlenül: 

 Felhívni a védőnőt, aki kijön az első hat hétben minden héten egyszer 

 Felhívni a gyerekorvost  

 Kiváltani a recepteket a gyógyszertárban. A recepteket már a szülés előtt kiállítja a 

gyerekorvos, csak rá kell írni a baba születési idejét, nevét (nem biztos hogy addigra kap 

saját taj számot, ha nem, akkor átmenetileg  az anya taj számát kapja, ami helyett az első 

szám egy 8-as lesz). 

 

Üdvözlettel: a Bábapont Csapata! 


