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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő által feltett „Miként lehet majd igényelni az anyasági
támogatást a külföldön született gyermekek után?” című, K/17172. számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Az Ön által feltett „Miként lehet majd igényelni az anyasági támogatást a külföldön született
gyermekek után?” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi
választ adom .

Az anyasági támogatásra 2018 . január 1 . napjától jogosulttá váló, nem Magyarország területén
élő új jogosulti kör számára az ellátás igénylésével, elbírálásával és folyósításával kapcsolato s
eljárási szabályok kidolgozása folyamatban van .
A módosítás értelmében a nem Magyarország területén élő magyarok – függetlenül attól, hog y
mely államban élnek – megigényelhetik az anyasági támogatást külföldön születet t
gyermekeikre tekintettel . A feltételek és az igénylés részletes szabályai a már említett, jelenle g
folyamatban lévő jogalkotási eljárásban kerülnek rendezésre .
Az anyasági támogatás megállapítása iránti eljárás szabályainak kidolgozása során figyelemme l
kell lenni az igényl ők speciális helyzetére, és az eljárás szabályait – az új jogosulti kö r
tekintetében – e sajátosságokhoz fogjuk hozzáigazítani .
A Cst. végrehajtásáról szóló 223/1998 . (XII. 30.) Korm. rendelet jelenleg is eltekint a
várandósgondozáson való részvétel igazolásától abban az esetben, amennyiben a szül ő nő hitelt
érdemlően igazolja, hogy a várandósság alatt legalább öt hónapig egybefügg ően külföldön
tartózkodott.
Az anyasági támogatáshoz hasonlóan a nem Magyarország területén született magyar
gyermekekre kiterjesztésre kerül a fiatalok életkezdési támogatása, azaz a babakötvés, . .ezzel
tovább erősítve a Magyarország területén kívül él ő magyarok anyao
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