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Kindergeld (német családi pótlék) igénylésének folyamata 

 

A sikeres igénylés érdekében, kérem a felsoroltak figyelmes elolvasását, az igazolások 

hiánytalan beszerzését, valamint részünkre történő eljuttatását!  

************************* 

Maximum 6 hónapra visszamenőleg lehet megigényelni a Kindergeldet! 

************************* 

Amennyiben Magyarországon, és Németországban is jogosult a családi pótlékra, a 

megigénylést követően Magyarországról továbbra is kapni fogja a Magyar Államkincstártól a 

magyar családi pótlékot, Németországból pedig a német Familienkassétól a Kindergeld és a 

magyar családi pótlék különbözetének összegét.  

A Kindergeld teljes összege:  

▪ 1 gyermek után havi 204 € 

▪ 2 gyermek után gyerekenként havi 204 €, azaz havi 408 € 

▪ 3 gyermek után gyerekenként havi 210 €, azaz havi 630 € 

▪ 4 vagy több gyermek után gyerekenként havi 235 €, azaz havi 940 € 

A Kindergeld különbözet igénylése esetén ezekből az összegekből kerül levonásra a magyar 

családi pótlék összege!  

************************* 

 

1; Az Ügyintézés folyamata: 

Az emailben kiküldött nyomtatványokat a megjelölt helyeken írják alá, és a felsorolt 

igazolásokat hiánytalanul szerezzék be! (Ezt a 3; pontban részletesen leírjuk!) 

 

Anyagát feldolgozzuk és értesítjük, amennyiben hiánypótlás szükséges a kérelem beadásához. 

 

Az összeállított igénylést továbbítjuk az illetékes Familienkasse felé. Minden elvárhatót 

megteszünk a sikeres, és minél gyorsabb lezárások érdekében. 

 

A Familienkasse-tól kapott Hiánypótlás esetén tájékoztatjuk a további lépésekről, a pótlólag 

beszerzendő dokumentumokról, majd összekészítjük, és elküldjük a Familienkasse-nak. 

 

Lezáró határozat érkezésekor minden esetben ellenőrizzük, hogy a megállapított összeg, és 

időszak megegyezik-e a kérelemben megadott jogosultsággal, és amennyiben nem, fellebbezést 

nyújtunk be a határozat ellen, és kérjük a megfelelő időszak figyelembevételét.  

 

A családi pótlék kérelem beadása után mindenképpen értesíteni kell a Familienkasse-t minden, 

a jogosultságot érintő, és egyéb személyes adat változásáról! Ezek lehetnek:  

1. a gyermek már nem él az igénylő háztartásában 

2. a gyermek befejezte tanulmányait  

3. megszűnik a német munkaviszony 

4. a család, vagy más tagja Németországba költözik 

5. német lakcím változásakor (a hiánypótlást sokszor a német címre küldik) 

6. válás, különélés 

7. bankszámlaszám változás, megszűnés 

Amennyiben ezt a tényt nem közli a hivatallal, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell 

fizetnie! 
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2; A jogosultság elengedhetetlen feltételei: 

1. Az igénylő leigazolhatóan közös háztartásban lakik a gyermekkel 

• Elvált, ill. külön élő szülők esetén is jár a gyermekre a családi pótlék, de ez eset-

ben az igénylő mindig az a személy, aki a gyermekkel közös háztartásban él! 

• Élettársak esetén csak a közös gyermekre igényelhető a családi pótlék. 

• A családi pótlék igényelhető arra a gyermekre is, aki a Németországban dolgozó 

félnek nem saját gyermeke, de házastársának saját gyermeke. 

2. A munkavállaló szülő Németországban bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik, és 

jövedelme után adót fizet a német államnak, Németországban adóalany. 

3. Rendelkezik német adóazonosító és német társadalombiztosítási számmal. 

4. Németországban a családi pótlék a gyermek 25 éves koráig jár, amennyiben az igénylő 

háztartásban lakik, és nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik. 

 

3; A sikeres igényléshez feltétlenül szükséges dokumentumok: FONTOS! 

(Tudjuk, hogy ez nem kevés, de a Kindergeld összege sem lesz az, amit kapni fog! 

Higgye el, megéri a belefektetett munkát!) 

1. A Szerződés és a Vollmacht aláírva (meghatalmazás, hogy képviselhessük Önt a 

német hivatalnál)  

2. Személyi adatlap hiánytalanul kitöltve (lásd lejjebb a következő oldalon!) 

3. „Antrag auf Kindergeld“ a német családipótlék igénylő lapja aláírva (a 2. oldalon 

lévő 6-os pontja után, a dátum mellett, jobboldalon) 
a. Házastársak esetén  

- „Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung”: az írja itt 

alá, aki Németországban dolgozik, mert Ő utána jár a Kindergeld, Ő az igénylő! 

- „Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person bzw. deren gesetzliche Vertretung”: 

az írja itt alá, aki a házastársa a Németországban dolgozónak! 

b. Élettárs, Elvált, Hajadon, Özvegy, stb esetén 

- „Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung”: az írja itt 

alá, aki egy háztartásban él a gyermekkel, mert Ő igényli a Kindergeldet! 

4. „Anlage Kind” nyomtatvány aláírva (a 3. oldalon, 7-es pont után, a dátum mellett, 

jobb oldalon)  
a. Házastársak esetén  

- „Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung”: az írja itt 

alá, aki Németországban dolgozik, mert Ő utána jár a Kindergeld, Ő az igénylő! 

- „Unterschrift des bereits volljährigen Kindes”: Csak ha nagykorú a gyermek, akkor kell 

ide az aláírása! 

b. Élettárs, Elvált, Hajadon, Özvegy, stb esetén 

- „Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung”: az írja itt 

alá, aki egy háztartásban él a gyermekkel, mert Ő igényli a Kindergeldet! 

- „Unterschrift des bereits volljährigen Kindes”: Csak ha nagykorú a gyermek, akkor kell 

ide az aláírása! 

5. „Anlage Ausland” nyomtatvány aláírva (a 3. oldalon, 5.4-es pont után, a dátum alatt) 
a. Házastársak esetén  

- „Eigenhändige Unterschrift der antragstellenden Person)”: az írja itt alá, aki 

Németországban dolgozik, mert Ő utána jár a Kindergeld, Ő az igénylő! 

b. Élettárs, Elvált, Hajadon, Özvegy, stb esetén 

- „Eigenhändige Unterschrift der antragstellenden Person)”: az írja itt alá, aki egy 

háztartásban él a gyermekkel, mert Ő igényli a Kindergeldet! 

6. „Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse”  ez a Munkáltatói 

Igazolás („Anlage Ausland” nyomtatvány utolsó oldala, oda kell adni a Munkaadónak!)  
a. A németországi munkaadó állítja ki ezt a Munkáltatói igazolást! (Munkáltatói igazolás)  

b. Kiküldetés esetén a magyar munkaadó állítja ki! Ebben az esetben A1-es nyomtat-

vány beszerzése is szükséges! (munkáltató adja ki, amennyiben nem tudja tőle beszerezni, az 
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Országos Egészségbiztosítási pénztártól tudja kikérni, melynek címe:1139 Budapest, Váci út 

73/A.) 

7. E 401– es nyomtatvány – ha Magyarországon lakik a család! („A család 

összetételére vonatkozó igazolás a családi juttatások odaítélésének alkalmazásában”) 

kitöltve és leigazoltatva a magyar lakóhely szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalban, 

lakcímnyilvántartóban. (1. pont: a Németországban dolgozó személy adatai; 2. pont: házastárs 

adatai; 4. pont: gyermekek adatai; 6. pont: népességnyilvántartó hatóság, közigazgatási szerv tölti ki) 

8. Németországban dolgozó személy hivatalos okmányainak másolatai kellenek: 

a. német biztosítás igazolása (Sozialversicherungnummer) másolata 

b. német egészségbiztosítási kártya (Krankenkasse Karte) másolata 

c. német adószám igazolása (Steuer-Identifikationsnummern) 

d. német éves jövedelemigazolás, ha van (Lohnsteuerbescheinigung) másolata, 

és/vagy a német adóbevallásainak lezáró határozatát (Bescheid)! 

e. német munkaviszony folyamatosságának igazolása az utolsó 3 havi német 

nyelvű fizetési bérpapír másolata (Lohnabrechnung) 

f. Németországi lakcím be-, és kijelentő (Meldebescheinigung), valamint 

lakásbérleti szerződés másolata, vagy igazolás a munkáltatótól. 

9. Házassági anyakönyvi kivonat másolata, vagy válás bírósági határozat másolata, 

élettársi kapcsolatban élők esetében nem kell igazolás 

10. Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 

11. Iskolalátogatási igazolás (Schulbescheinigung) 

12. Minden családtag (Igénylő, házastárs, élettár, gyermek/ek) okmányainak másolata: 

a. személyi igazolvány másolata 

b. lakcímkártya másolata 

c. TAJ kárta másolata 

13. TGYAS, GYED, GYES-ről és a családi pótlékról a folyósítás kezdetén kapott 

határozat másolatát is, amin fel van tüntetve a jogosultság kezdő dátuma, és az összeg! 

14. 18 év feletti gyermek esetén E402-es nyomtatvány a tanulói jogviszony igazolására, 

mivel nagykorú gyermeknél csak abban az esetben jár a családi pótlék (25 éves korig), 

ha igazolni tudja, hogy a gyermek nappali tagozaton tanul! 

15. Vállalkozók esetén: Gewerbeschein másolata, Gewerbeanmeldung (vállalkozás 

bejelentő papír) Steuerbescheid (adóigazolás) Gewinn- und Verlustrechnung (éves 

mérleg) 

 

Az igazolások beszerzése az Ügyfél feladata, tehát az Önök által hozzánk küldött anyagot dolgozzuk fel, ezért kérjük azok 

hiánytalan beszerzését az ügyintézés sikeressége érdekében! 

Tapasztalatunk szerint a fent felsoroltakat a Familienkasse minden esetben kéri, és a nem igazolt időszakokat elutasíthatja! 
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SZEMÉLYI ADATLAP 
 

 

1; Volt-e már német Kindergeld Nummer-ja?     nem     igen:  _  _  _  F K  _  _  _  _  _  _ 

 

2; NÉMETORSZÁGBAN DOLGOZÓ SZEMÉLY NEVE:…………………..…………… 
 

Ön az igénylő?        igen             nem, az igénylő neve:……………………………..……….….. 
 

Ön házas?                nem             igen, mióta?................................................................................ 

                                                  Házastársának a neve:…………………………………………. 
 

A jelenlegi német munkahelyének neve és címe:………………..…………………………… 

……………………………………………...…………………………………………………. 
 

Német adóazonosító szám (Steuer-Identifikationsnummern): …............................................ 
 

Magyar lakcím:…………………………………………………..……………………….…….  
 

Német lakcím:……………………………………………………….….……………….……..  

Mióta lakik ezen a német lakcímen (Meldebescheinigung):…………………………… 
 

Német biztosítási száma (Sozialversicherungnummer):……………………………………… 

 

 

3; KINDERGELDET IGÉNYLŐ NEVE:…………………………………………………… 
 

Leánykori neve:………………………………………………………………………………… 
 

Szül. helye, ideje: ………………………………………………………………………………  
 

Magyar lakcím:…………………………………………………..……………………….…….  
 

Német lakcím:……………………………………………………….….……………….……..  
 

Telefonszám:…………………………………………………………………...……..……….             
 

e-Mail:…………………………………………………………………………........................  
 

Bankszámlájának IBAN-kódja, amire a Kindergeld kifizetését kéri:  

__  __       __  __      __  __  __  __       __  __  __ __       __  __  __  __        __  __  __  __           

__  __  __  __         __ __ __ __     
  

SWIFT BIC:    __   __   __   __    __   __   __   __       
 

Bank, pénzintézet neve: …………..………………………………………………..………… 
 

Bankszámla tulajdonosának neve: ………………………..………………………………….. 

 

 

4; IGÉNYLŐVEL KAPCSOLATOS ADATOK:  
 

Igénylő  munkahelyei az utóbbi 5 év során (pontos dátum tól-ig, munkahely neve és címe): 

……………………..………………………………..……..……………………………………

…………………………………….………………………………………………………….… 

…………………………………….………………………………………………………….… 

Volt-e regisztrált munkanélküli az utóbbi 5 évben? Ha igen, melyik országban, mettől-

meddig?……………………………………………………………………….……………….. 
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Kapott-e egyéb támogatást (szociális segély, ápolási díj)? Ha igen, mit, és mely 

időszakra?…………………………………………….……………………………………… 

Kapott-e, ha igen, mely időszakokra GYED-et, GYES-t, anyasági támogatást az utóbbi 5 

évben?…………………………………………………………………………………………  

 

 
 

5; IGÉNYLŐ  HÁZASTÁRSÁVAL, ÉLLETTÁRSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK 
 

Név:………………………………………………………….………...……………………… 

Leánykori neve:………………………………………………………………………………… 
 

Születési dátum, hely: …………………………………………….………………………….. 
 

Német adóazonosító szám (ID Nr.): …...................................................................................... 

 

Igénylő  házastársának, élettársának  munkahelyei az utóbbi 5 év során (pontos dátum tól-

ig, munkahely neve és címe):……………………..…………………………………………..  

…………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Volt-e regisztrált munkanélküli az utóbbi 5 évben? Ha igen, melyik országban, mettől-

meddig?………………………………………………………………………………………… 

Kapott-e egyéb támogatást (szociális segély, ápolási díj)? Ha igen, mit, és mely 

időszakra?…………………………………………….………………………………………… 

Kapott-e, ha igen, mely időszakokra GYED-et, GYES-t, anyasági támogatást az utóbbi 5 

évben?………………………………………………………………………………………… 

 

 

6; GYERMEK/EK ADATAI,  AKIKRE A NÉMET CSALÁDI PÓTLÉKOT KÉRIK:  
 

1. Gyermek neve:  …………………………………………………………………………. 

Születési dátum, hely:……………………………………………………………..... 

Gyermek címe:……………………………………………………………………… 

Gyermek családjogi viszonya (kérjük aláhúzni):  

• vérszerinti gyermek 

• adoptált gyermek  

• nevelt gyermek  

• unoka 

Német adóazonosító száma, ha van (ID Nr.): …........................................................ 

 

Folyósít-e számára a Magyar Államkincstár magyar családi pótlékot? Amennyiben 

igen, kinek a részére?      Kérjük aláhúzni!           apa          –             anya       

Folyósított időszak:       ……………………….-tól               ……………….….   -ig 

Összege / hó:………………..…………  

18 év feletti, vagy hamarosan nagykorúvá váló gyermek esetén kérem megadni a 

következő adatokat: Tanulmányi jogviszony kezdete (év/hó/nap): …………………. 

                                                              vége:…………………………………. 
 

2. Gyermek neve:  ………………………………………………………………………….. 

Születési dátum, hely:……………………………………………………………..... 

Gyermek címe:……………………………………………………………………… 

Gyermek családjogi viszonya (kérjük aláhúzni):  

• vérszerinti gyermek 

• adoptált gyermek  

• nevelt gyermek  

• unoka 
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Német adóazonosító száma, ha van (ID Nr.): …........................................................ 

 

Folyósít-e számára a Magyar Államkincstár magyar családi pótlékot? Amennyiben 

igen, kinek a részére?      Kérjük aláhúzni!           apa          –             anya       

Folyósított időszak:       ……………………….-tól               ……………….….   -ig 

Összege / hó:………………..…………  

18 év feletti, vagy hamarosan nagykorúvá váló gyermek esetén kérem megadni a 

következő adatokat: Tanulmányi jogviszony kezdete (év/hó/nap): …………………. 

                                                              vége:…………………………………. 
 

3. Gyermek neve:  ………………………………………………………………………….. 

Születési dátum, hely:……………………………………………………………..... 

Gyermek címe:……………………………………………………………………… 

Gyermek családjogi viszonya (kérjük aláhúzni):  

• vérszerinti gyermek 

• adoptált gyermek  

• nevelt gyermek  

• unoka 

Német adóazonosító száma, ha van (ID Nr.): …........................................................ 

 

Folyósít-e számára a Magyar Államkincstár magyar családi pótlékot? Amennyiben 

igen, kinek a részére?      Kérjük aláhúzni!           apa          –             anya       

Folyósított időszak:       ……………………….-tól               ……………….….   -ig 

Összege / hó:………………..…………  

18 év feletti, vagy hamarosan nagykorúvá váló gyermek esetén kérem megadni a 

következő adatokat: Tanulmányi jogviszony kezdete (év/hó/nap): …………………. 

                                                              vége:…………………………………. 

 

 

7; TOVÁBBI IGÉNYLÉSEK, MEGBÍZÁSOK 
 

Német adóbevallás készítésére ajánlatot kérek (ingyenes):                 igen                     nem 
 

 Német biztosítási ajánlatot kérek (ingyenes): 

• privát felelősség 

• jogvédelmi / ügyvédi 

• baleset 

• német nyugdíj 

• kockázati életbiztosítás 

• megtakarítás 

 

 

 

A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, az adatlapon általam megadott adatok a 

valóságnak megfelelnek:  

 

Dátum:……………………….. 

 

 

 

           -------------------------------------------               ---------------------------------------------- 

                          Igénylő                                                      Igénylő házastársa, élettársa  
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