
                                                                      KÉRELEM
 
                                       Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt 

Kérelmező család és utóneve:_________________________________________________________________
Születéskori család és utóneve:_________________________________________________________________
Neme:_________________________________________
Állampolgársága:_________________________________
Születési helye, ideje:_________________________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________________________
Lakcíme:___________________________________________________________________________________
Tartózkodási helye:___________________________________________________________________________
Értesítési címe (amennyiben a lakó-és tartózkodási  helytől 
eltér):______________________________________________________________________________________
Telefon elérhetősége:_________________________________________________________________________

Tartásra jogosult szülő  (törvényes képviselő)/  nagykorúvá vált gyermek előadom,  hogy a 
_____________________  Városi Bíróság 
_______________________________számú_________év________hó_____napján  kelt és 
______________év______hó_________napján jogerőre emelkedett ítéletével  gyermekenként havi 
_______________Ft azaz _____________________________Ft tartásdíjat állapított meg a gondozásomban lévő 
gyermekek után/ részemre

1/Gyermek neve:____________________________________________________________________________
   Születési neve:____________________________________________________________________________
   Neme:_____________________________________________
   Állampolgársága:_____________________________________ 
   Születési helye, ideje:________________________________________________________________________
   Anyja neve:________________________________________________________________________________
   Iskolája, óvodája neve, címe:__________________________________________________________________

2/Gyermek neve:____________________________________________________________________________
    Születési neve:____________________________________________________________________________
    Születési helye, ideje:________________________________________________________________
    Neme:______________________________________
    Állampolgársága: __________________________________________________________________________
    Anyja neve:_______________________________________________________________________
    Iskolája, óvodája neve, címe:_________________________________________________________

3/ Gyermek neve:____________________________________________________________________________
    Születési neve:____________________________________________________________________________
    Születési helye, ide:________________________________________________________________________
    Neme: _____________________________________
    Állampolgársága:___________________________________________________________________________
    Születési helye, ideje:_______________________________________________________________________
    Anyja neve:_______________________________________________________________________________
    Iskolája, óvodája neve, címe:_________________________________________________________________

A tartásra kötelezett neve:____________________________________________________________________
Születési neve:______________________________________________________________________________
Állampolgársága: ____________________________________________________________________________
Születési helye, ideje:_________________________________________________________________________
Neme:________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________________________
Lakcíme, tartózkodási helye:___________________________________________________________________
                                        ______________________________________________________________________
Utolsó ismert munkahelye megnevezése, címe:____________________________________________________
A tartási kötelezettség nem teljesítése miatt  végrehajtási eljárást kezdeményeztem.
A végrehajtási lap száma,  kelte:_____________________________________

Az eljáró önálló bírósági végrehajtó neve, címe:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



Tudomásom szerint _________________________(név) kötelezett  ingatlanvagyonnal 
                              rendelkezik     -       nem rendelkezik.  (Megfelelő választ kérjük aláhúzni!)

Az     ingatlan     adatai  :   Fekvése:____________________(város,  község)____________________utca,  
tér__________szám.

Helyrajzi száma:__________________ A kötelezett tulajdoni hányada:_____

Családom egy főre jutó havi nettó jövedelme _________________Ft,  ami nem éri el a jogosultság felső 
határát - az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb összegének kétszeresét  (2009-ben57.000.-ft) 

A jövedelmünket terhelő, igazolható havi rendszeres kiadásaim  összesen:____________Ft/hó.

A fentiek alapján a gyermek (ek)  részére  megfelelő  tartást nem vagyok képes nyújtani,  ezért kérem a 
bíróság által megítélt gyermektartásdíj állam általi  megelőlegezését /  ismételt megelőlegezését .  
(megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

Nincs     helye     a     tartásdíj     megel  ő  legezésének  ,   ha     a     kötelezett  :  
Ÿ Lakóhelye olyan államban van,  ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés,  vagy viszonosság alapján nem 

érvényesítheto.
Ÿ Külföldi tartózkodási helye ismeretlen.
Ÿ A jogosulttal közös háztartásban él.
Ÿ Lejárt tartásdíj esetén.
Ÿ Részösszegű  megfizetés vagy részösszegű  behajthatóság esetén,  ha ennek mértéke a bíróság által 

megállapított gyermektartásdíj alapösszegének felét meghaladja.
Nyilatkozom, hogy a fenti, megelőlegezést kizáró okok nem állnak fenn.

A csatolt ______________________________számú végrehajtási okirat alapján
Ÿ a végrehajtás átmenetileg lehetetlen,  mivel a kötelezett munkabérére,  más rendszeres jövedelmére,  illetve 

egyéb vagyonára vezetett végrehajtási eljárás eredménytelen maradt., 
Ÿ a végrehajtás szünetel ,  ( megfelelő választ kérjük  aláhúzni!) 
Ÿ
Tudomásul     veszem  ,   hogy     
Ÿ ha a tartásdíj megelőlegezését jogerősen megállapítják,  az a kérelem benyújtása napjától esedékes.  A 

megelőlegezett tartásdíj folyósítása a jogerős határozat alapján utólagosan,  a tárgyhót követő  hónap 
5.napjáig történik.

Ÿ a gyámhivatal a bíróság által megállapított összeget;  százalékos marasztalás esetén az alapösszeget 
előlegezi meg,  de ennél alacsonyabb összeget is megállapíthat,  ha a gyermek tartását a gondozó szülő  
részben biztosítani tudja.

Ÿ a gyámhivatal a megelőlegezés folyósítását legfeljebb 6 hónapra felfüggeszti, ha 
                           - a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem 
                              az összeghatárt meghaladja,
                           -  a kötelezett közvetlenül fizeti a tartásdíjat a jogosult   részére,
                           - a gyermek(-ek) ideiglenes hatályú elhelyezését  rendelték el 
                           - a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve egyéb 
                             vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel járt.
 A gyámhivatal a felfüggesztést követő  vizsgálat eredményeképpen, ha a felfüggesztés időtartama alatt a jogosult 
nem részesült tartásdíjban -  a felfüggesztés lejárta után -  elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a 
felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos,  egy összegben történő 
kifizetését vagy a  megelőlegezést  megszünteti.

A     tartásdíj     megel  ő  legezését      a     gyámhivatal     megszünteti  ,   ha  
Ÿ A gyermek (ek) különélő szülő vagy más személy gondozásába került (ek) - a gyámhivatal, illetve a bítóság 

végrehajtható határozata alapján 
Ÿ A kötelezett elhunyt.
Ÿ A gyermek (ek) átmeneti vagy tartós nevelésbe került (ek).
Ÿ A gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat nem folytat.

Figyelem!  A feltételek fennállása esetén -  függetlenül az adók módjára történő  behajtás eredményétől -  
ugyanazon gyermekre tekintettel,  egy alkalommal,  legfeljebb további három évre a megelőlegezés 
továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető. 



Továbbfolyósítás     esetén     az     erre     vonatkozó     kérelmet     a     tartásdíj     megel  ő  legezésének     lejártát     megel  ő  z  ő  en   
kell     benyújtani  !  
 
Tudomásul     veszem  ,    hogy     amennyiben     a     tartásdíj     megel  ő  legezésének     ideje     alatt     rendszeresen     vagy   
alkalomszer  ű  en     kétszeres     tartásdíjat     veszek     fel  ,    az     erre     az     id  ő  szakra     es  ő    el  ő  legezett     tartásdíjat     köteles   
vagyok     az     államnak     visszafizetni  .  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:____________________________
                                                                                                        
                                                                                               _________________________________  
                                                                                                                      Kérelmező

Kérelmemhez     csatolom     az     alábbi   -   jogszabályban     el  őí  rt  -   mellékleteket  :  
Ÿ Tartásdíjat megállapító  _________________________________számú, jogerős bírósági határozatot,
Ÿ Végrehajtás megindítását igazoló okiratot  vagy 
Ÿ A gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló , illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 (hat)  

hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet,
Ÿ A kérelmezővel közös háztartásban élok 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolását,
Ÿ Rendszeres havi kiadásokat igazoló iratokat :  közüzemi számlák (víz,áram,  gáz,)  hitelintézeti kölcsön (  

hitelintézeti igazolással),  lakbért vagy albérleti díjat (szerződéssel),  társasházi közös költség -közös 
képviselő igazolásával), egyéb, rendszeres kiadásokat igazoló iratokat  

Kérjük,  hogy a nyomtatványt  pontosan ,  olvashatóan szíveskedjenek kitölteni és a szükséges 
mellékleteket is csatolják, ezzel a  gyors, hatékony ügyintézést  segítik elő. 
Együttműködésüket  előre is köszönjük! 

                                  NYILATKOZAT -     Gyermektartásdíj megelőlegezéséhez 
A kérelmező neve és lakcíme:___________________________________
A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élo közeli 
hozzátartozók száma: _______________fő
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a  kérelmezővel közös háztartásban élo,  az egy főre jutó jövedelem 
számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai

       Név Születési hely, idő Anyja neve
Házastársa, élettársa

Egyéb (eltartott) rokon

Gyermekei *

*20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,  
nappali oktatás munkarendje szerint középfokú tanulmányokat folytató,  a 25 évesnél fiatalabb,  önálló keresettel 
nem rendelkező,  felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,  továbbá korhatárra tekintet 
nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi ,beszéd vagy más fogyatékos gyermek



Jövedelmi  adatok

A jövedelmek 
típusai 

A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 
háztartásban 
élo házastárs
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös 
háztartásban élo 
egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1.munkaviszon
yból,munkavég
zésre irányuló 
jogviszonyból 
származó 
jövedelem és 
táppénz 
2.társas és 
egyéni 
vállalkozásból 
származó 
jövedelem

3.ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
értékesítésébol 
származó 
jövedelem 
4.nyugellátás, 
baleseti 
nyugellátás, 
egyéb 
nyugdíjszerű 
ellátások 
5.a gyermek 
ellátásához és 
gondozásához 
kapcsolódó 
támogatások 
(különösen: 
GYED, 
GYES,GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartásd
íj, árvaellátás )
6. Munkaügyi 
szervek  által 
folyósított 
rendszeres 
pénzbeli ellátás 
7. 
földbérbeadásá
ból származó 
jövedelem
8.egyéb 
(különösen: 
kapott 
tartás-,ösztöndí
j, értékpapírból 
származó 
jövedelem, kis 
összegu 
kifizetések, stb.)
9.Összes bruttó 
jövedelem 



10.Személyi 
jövedelemadó 
vagy előleg 
összege  
11. 
Egészségbiztosít
ási     és 
nyugdíjjárulék 
összege 
12.Munkavállaló
i  járulék 
13.Család 
összes nettó 
jövedelme /9-
(10+11+12)/ 
14. A család 
összes nettó 
jövedelmét 
csökkentő 
tényezők 
(tartásdíj 
összege) 
15.AZ 
ÜGYINTÉZO 
TÖLTI KI! 
Önkormányzat 
által folyósított 
rendszeres 
pénzbeli ellátás ( 
az 1993.évi 
III.tv.4.§.
(1)bekezdés 
i/pontja) 

 Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintézo tölti ki!) :……………………………….Ft/hó

A kérelemhez mellékelni kell az 1-14.alpontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására 
szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,  hogy a Nyilatkozatban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek.

Dátum:____________________________ 
                                                                                                         ___________________________________
                                                                                                                               Kérelmező aláírása 

Felhívjuk  figyelmüket, hogy a nyomtatványon javítást csak akkor fogadunk el, ha a javított adat 
egyértelműen olvasható  és a javítást végző személy  aláírásával látja el!


