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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területén továbbra is 
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így 
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors 
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. 
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány 
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi 
megszüntetését. 
 
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a 
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021. 
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig 
tolták ki. 

 
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól 
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon 
található tájékoztató anyagban olvashatóak további 
fontos információk. 

  

 
2 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 
szabályozási kérdésekről 
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség 
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok
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A GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI 
MEGELŐLEGEZÉSE  

A gyermektartásdíj megelőlegezésére irányuló eljárásban a 
gyámhatóság a költségvetés terhére, meghatározott feltételek 
fennállása esetén, a tartásra jogosult gyermek szülőjének vagy 
más törvényes képviselőjének a kérelmére egy bizonyos 
összegig megelőlegezi a kötelezett által fizetendő, de 
ténylegesen meg nem fizetett gyermektartásdíjat, a kötelezett 
pedig köteles azt kamattal együtt visszatéríteni az államnak. 
A tartásdíj-előlegezést egy törvény és egy kormányrendelet 
szabályozzák.4 
 
I. A tartásdíj-előlegezés feltételei és összege 
 
A gyermek szülője, más törvényes képviselője és a már 
nagykorú gyermek, aki középfokú, nappali oktatási 
intézményben tanul és még nincs 20 éves, kérhetik a járási 
(fővárosi kerületi) hivataltól a megfelelő 
formanyomtatványon a tartásdíj előlegezését, ha 

− a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már 
megállapította és 

− a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg 
lehetetlen (ez a végrehajtás szünetelését kimondó 
foglalási jegyzőkönyvvel igazolható, miután a kötelezett 
személy rendszeres jövedelmére és egyéb vagyonára 
vezetett végrehajtás eredménytelen volt; a 
gyermektartásdíjnak a kérelem benyújtását közvetlenül 
megelőző 6 hónapban behajthatatlannak kell lennie), ha  

 
4 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. 
törvény 22-24. § és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 69-76. §  
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− a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes 
képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges 
tartást nyújtani, 

feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 
havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének kétszeresét (28.500 Ft x 2=57.000 Ft). 
A járási hivatal gyámhatósága a bíróság által a tartásdíj 
megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget 
előlegezi meg, a megelőlegezett gyermektartásdíj összege 
nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 50%-át (14.250 Ft). 
Ennél alacsonyabb összeg akkor állapítható meg, ha a szülő 
a gyermek tartását részben tudja biztosítani, az összeg ilyen 
esetben sem lehet kevesebb 2.850 Ft-nál (öregségi nyugdíj 
minimum 10%-a). 
 
II. Mikor nem előlegezhető meg a tartásdíj? 
 
A gyermektartásdíj nem előlegezhető meg, ha  

− a kötelezett olyan országban lakik, ahol az állam a 
megelőlegezett díjat nem tudná végrehajtani rajta,    

− a kötelezett külföldön, ismeretlen helyen tartózkodik, 

− a kötelezett a jogosulttal egy háztartásban él, 

− a kötelezett a tartásdíjnak legalább a felét megfizette vagy 
ez az összeg tőle behajtható lenne, 

− már lejárt gyermektartásdíjról van szó.  
 
III. A tartásdíj előlegezésének időtartama és 
megszüntetése 
 
Az előlegezési eljárás a kérelem formanyomtatványon 
történő benyújtásával indul, ezt követően hoz a hivatal 
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határozatot a tartásdíj megelőlegezéséről, de a kérelem 
benyújtására visszaható hatállyal, tehát a tartásdíj innen lesz 
esedékes. A tartásdíj folyósítása a kérelem benyújtásának 
napjától az alapul szolgáló ok (a kötelezett nem fizetése) 
előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. 
Ha a feltételek fennállnak, ugyanazon gyermek után a 
tartásdíj megelőlegezése egy alkalommal, legfeljebb további 
három évvel meghosszabbítható. Ha az állam általi 
megelőlegezés időközben megszűnt (pl. mert a kötelezett 
elkezdett fizetni), a jogosult legfeljebb további 3 évre kérheti 
a gyermektartásdíj megelőlegezésének az ismételt 
elrendelését. 
A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezését 
megszünteti, ha  

− a gyermek a külön élő másik szülő vagy más személy 
gondozásába kerül, 

− a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat, 

− a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette, 

− a kötelezett meghalt.5 

 

 
5 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. 
törvény 24. § (5) bekezdése  

https://uj.jogtar.hu/#lbj95id15123176463127daa

