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H I R D E T É S

Lassan egy éve már, hogy az 
erdélyiek számára is elérhe-
tővé tették a Magyarországon 
már jól ismert Köldökzsinór 
programot, azóta több ezer 
újonnan született gyerek után 
igényelték a pénzt. Közben a 
kifi zetések is elkezdődtek – a 
pénz átutalása hónapokig is 
elhúzódhat.

 » SZÁSZ CS. EMESE

N épszerű Erdélyben a magyar 
kormány által biztosított 
anyasági támogatás és a Ba-

bakötvényként ismert életkezdési 
juttatás, amely január másodikától 
kérvényezhető az anyaország hatá-
rain túl is. A magyar állampolgár-
sággal rendelkező erdélyi családok 
igyekeznek élni a gyerek születése-
kor igénybe vehető támogatással, 
ugyanakkor – bár sokan már több 
mint egy fél éve benyújtották az 
igénylést – kifi zetésről sokuknak 
még nincs tudomásuk.

Mintegy háromezer igénylés 
Csíkszeredában
Tóth László, Magyarország csík-
szeredai főkonzulja a Székelyhon 
napilap kérdésére emlékeztetett, 
a Magyarországon már régóta al-
kalmazott családtámogatást idén 
január 1-től terjesztette ki a kor-
mány a külhoni magyarságra, s az 
érdeklődés gyakorlatilag az év első 
munkanapjától, január másodiká-
tól folyamatos: azóta mintegy 3000 
kisgyerek után igényelték az anya-
sági támogatást csak a csíkszeredai 

 Biztonságosabb. Az életkezdési támogatást az ügyfél által megadott bakszámlaszámra is utalhatják

 » „Fontosnak 
tartjuk, hogy 
minél széle-
sebb körben 
tudjanak erről a 
lehetőségről, és 
éljenek is vele, 
hiszen nem kis 
összegről van 
szó, és az igény-
lése is egyszerű” 
– mondta Tóth 
László főkonzul.

főkonzulátuson. Az anyasági támo-
gatás egyszeri támogatási forma: egy 
gyermek esetén összege 64 125 forint, 
ikergyermekek esetén 85 500 forint. 
A Babakötvény indulásként 42 500 
forint támogatást jelent, amelyet a 
gyermek nevére nyitott letéti szám-
lára helyeznek el, és amelyhez csak 
felnőtt korában, 18 évesen fér hozzá. 
Fontos adalék, hogy az összeg évente 
az infl ációnak megfelelő mértékű ka-
matjóváírással gyarapodik.

A kifi zetésekről Tóth László el-
mondta, hogy azok már nem a főkon-
zulátustól függnek, ugyanis azokat a 
Magyar Államkincstár bonyolítja. „A 
visszajelzések alapján már tavasszal 
megkezdődtek a kifi zetések, arról 
azonban nincs pontos adatunk, hogy 
kik és mennyien kapták meg. Alape-
setben néhány hét alatt a támogatás-
nak el kell jutnia a kérvényezőhöz, 
azonban ha magyarországi anyaköny-

vezés is szükséges, akkor a körülmé-
nyektől függően 3-4 hónapot is igény-
be vehet az ügyintézés, hiszen először 
az anyakönyvezési eljárást kell lefoly-
tatni” – magyarázta a főkonzul.

A banki utalás a biztonságosabb
A kifi zetés amúgy az ügyfél által meg-
adott bakszámlaszámra vagy postai 
úton történhet. Tóth László főkon-
zul szerint fontos megjegyezni, hogy 
amennyiben az édesapa számlaszá-
ma van megadva, úgy az édesanyá-
nak hozzáféréssel kell rendelkeznie 
a számlához, mivel előfordult már, 
hogy a megérkezett támogatást en-
nek hiányában a bank visszafordí-
totta. Amennyiben az ügyfelek nem 
rendelkeznek bankszámlaszámmal, 
úgy postai címet is meg lehet adni, de 
a főkonzulátuson azt szokták hang-
súlyozni, hogy a legbiztonságosabb 
módja az összeg megérkezésének a 

bankszámlaszám, így mindenkinek 
ezt javasolják. A főkonzul hozzátette, 
folyamatos az érdeklődés az életkez-
dési támogatás iránt, hiszen a már 
magyar állampolgársággal rendelke-
ző fi atal családok a gyermek szüle-
tésekor igénylik, általában mindkét 
támogatási formát. „Fontosnak tart-
juk, hogy minél szélesebb körben tud-
janak erről a lehetőségről, és éljenek 
is vele, hiszen nem kis összegről van 
szó, és az igénylése is egyszerű” – je-
gyezte meg a csíkszeredai főkonzulá-
tus vezetője.
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Ki kérheti és hogyan?

Az anyasági támogatást új gyermek 
születése esetén kérvényezheti a 
magyar állampolgárságú gyermek 
édesanyja állampolgárságától függet-
lenül, valamint az örökbefogadó szü-
lő vagy gyám is, míg a Babakötvény 
esetében a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője lehet igénylő. 
A kérelem benyújtásakor szükség 
van a gyermek magyar anyakönyvi 
kivonatának másolatára, ha a gyer-
mek külföldön történt születésének 
magyarországi anyakönyvezése már 
megtörtént. Amennyiben nem, úgy a 
román születési anyakönyvi kivonat-
ra, valamint valamelyik szülő részéről 
egy okmányra, akár egy honosítási 
okiratra, amivel bizonyítani lehet, 
hogy a gyermek a szülő révén magyar 
állampolgár. Ebben az esetben egy 
időben kérvényezni kell a gyermek 
magyarországi anyakönyvezését is, 
amelyhez mindkét szülő hozzájárulá-
sa szükséges. Emellett még érvényes 
személyazonossági igazolvány 
legyen az ügyfélnél, ez lehet a román 
vagy a magyar is.

HÓNAPOKBA IS BELETELHET, MÍG AZ ERDÉLYI IGÉNYLŐK MEGKAPJÁK A MAGYAR ANYASÁGI TÁMOGATÁST
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