


STRATÉGIA 
A Kormány 2017 decemberében döntést hozott a lakosság 

pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról 



Mire jó a pénzügyi tudatosság? 

Folyamatosan új, egyre bonyolultabb 
pénzügyi termékek jelennek meg a 
piacon, ezért az ezzel járó 
kockázatokat és a pénzügyi 
környezetet meg kell érteni és 
megfelelően kezelni szükséges.  

Aki az alapokkal tisztában van 
körültekintőbb, magabiztosabb 
pénzügyi döntéseket képes 
meghozni. 

Szinte minden döntésünknek van 
pénzügyi vonzata, így szükséges 
megismerni és megérteni az 
alapvető pénzügyi kifejezéseket és 
folyamatokat. 



A CSOK 
Jogosultsági feltételek: 

• büntetlen előélet  

• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére; 

• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése; 

• köztartozás-mentesség; 

• 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony  

• 3, vagy több gyermek és új lakás építése/vásárlása esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony 

Gyermeknek minősül az igénylővel közös háztartásban élő: 

• magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően; 

• aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be; 

• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,  

Új lakásnak számít: 

• a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező (félkész) ingatlan 
felépítése, 

• még fel nem épített ingatlan, amelyet gazdálkodó szervezet épít első ízben magánszemély részére történő értékesítésre, 

• az olyan kész, már felépült ingatlan, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet 
az építő gazdálkodó szervezet első ízben magánszemély számára értékesít. 



A CSOK igénylésének menete 

Az igénylés menete: 

Bevezetésre került a nyilatkozati elv, mint főszabály,  

A nyilatkozaton túl a legfontosabb, ténylegesen bemutatandó dokumentumok: 

• személyi igazolvány 

• lakcímkártya 

• OEP TB jogviszony igazolás, VAGY külföldi TB szerv igazolása és hiteles magyar nyelvű fordítása 

• adóigazolvány 

• adásvételi szerződés (lakásvásárlás esetén) 

• a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolás, kivitelezési dokumentáció (építkezés esetén) 

• építőközösségi szerződés (társasházépítés esetén) 

• várandósgondozási könyv (magzat utáni igénylés esetén) 



A támogatás összege 



Kedvező változások 

Új lakás építése vagy bővítése esetén a 2 gyermekes családok is igényelhetnek 10 millió forintos kedvezményes CSOK kölcsönt, míg a 
3 gyermekesek által kérhető összeg 15 millió forintra emelkedik. 

• A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is igényelhető a CSOK. 
• A CSOK mellett felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes 

hitelt nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni. 
• A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 
millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedett (az 

ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár). 
• Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már 

nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK. 
• Az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a 

magyar állampolgárságú igénylők esetében. 
• Amennyiben a megelőlegezett formában igénybevett CSOK-nál a gyermekvállalás nem teljesül, és a támogatást vissza kell fizetni, 

esetleges későbbi újraházasodás esetén a visszafizetéstől számított 5 év elteltével ismét felvehető előre vállalt gyermek után a 
támogatás. 

• A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt ápolási díjban részesülők mellett a gyermekek 
otthongondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is jogosulttá válhatnak a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül a 

CSOK-ra. 
• Használt lakás vásárlásnál az 5 éven belül értékesített másik lakás vételárára vonatkozó „beforgatási” kötelezettség megszűnik, így a 

két lakás közötti értékkülönbözet összegére tekintet nélkül jár a CSOK. 
• Használt lakás másik használt lakásra való, 5 éven belüli cseréje esetén is mód van a meglévő lakásra felvett CSOK letétbe 

helyezésére és az újabb ingatlanra való átjegyzésére (ha annak értéke a meglévő lakásét meghaladja). 
 



A falusi CSOK 

Ki és mire igényelhet falusi CSOK-ot? 
•A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan 5 000 
lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől 
három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság 
lélekszáma. 
•A támogatással egyidejűleg a Többgyermekes Családok 
Otthonteremtési Kamattámogatása a 3%-os kamattal is 
igényelhető. A falusi CSOK abban az esetben is igényelhető, ha az 
igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni 
és/vagy bővíteni kívánt lakás megvásárlásához CSOK-ot vett 
igénybe. 

 



Milyen eltérő jogosultsági feltételei vannak a falusi 
CSOK igénylésnek? 

•Legalább – a kérelem benyújtása időpontjában fennálló 
– 1 éves (10 millió Ft összegű támogatás igénylése 

esetén 2 éves) folyamatos TB biztosítotti jogviszony, 
vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali 

tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő 
részéről, 

 
•büntetlen előélet igazolása érvényes hatósági erkölcsi 

bizonyítvánnyal történik 

 



 
A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejűleg 

bővítés/korszerűsítés esetén 
 

•1 gyermek: 600 ezer Ft 
•2 gyermek: 2,6 millió Ft 

•3 vagy több gyermek: 10 millió Ft 
 

Maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a 
fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell 

fordítani. 

 



 
A falusi CSOK összege meglévő lakás 

bővítés/korszerűsítés esetén 
 

• 1 gyermek: 300 ezer Ft 

• 2 gyermek: 1,3 millió Ft 
• 3 vagy több gyermek: 5 

millió Ft 

 



    Babaváró támogatás 

•Minden házaspár, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és legalább egyikük 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik 
(a hallgatói jogviszony is annak számít),  

•maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhet  
•2022. december 31-ig igényelhető.  

•A hitel törlesztő részlete legfeljebb havi 50 ezer Ft, futamideje 20 év.  
•Amennyiben a családba 5 éven belül legalább 1 gyermek születik, 3 évig nem kell a törlesztő részleteket 

fizetniük, és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes törlesztésre.  
•Ha a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás 30%-át elengedik.  

•Ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedik.  
•Amennyiben egy házaspár várandósan veszi fel a Babaváró támogatást, majd három éven belül megszületik a 

második gyermekük, majd újabb három éven belül a harmadik, anélkül vehették igénybe a kölcsönt, hogy abból 
egyetlen forintot is vissza kellett volna fizetniük. 

•Amennyiben nincs gyermekük, nem számít, kinek, hányadik házassága. Abban az esetben viszont, ha a házaspár 
valamely tagjának már van gyermeke, akkor az igényléshez legalább a másik házastársnak az első házasságának 

kell lennie (tehát a házastársak közül legalább egyiküknek első házasságát kell kötnie).  
•Az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

 



Négy- vagy többgyermekes 
édesanyák személyi 
jövedelemadó-mentessége 

2020. január 1-jétől azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket nevelnek 
vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk 

fizetése alól kereső tevékenységből származó jövedelmük után. A kedvezmény 
a vér szerinti és az örökbefogadott, illetve a már felnőtt gyermekek után is jár. 

 
Hogyan kell igényelni? 

Az igényléshez a munkáltatónak/kifizetőnek leadott adóelőleg-nyilatkozat 
(évközbeni rendszeres jövedelem esetén), vagy az éves adóbevalláshoz 

mellékelt nyilatkozat szükséges, melyben a gyermekek nevét és adóazonosító 
jelét, valamint a jogosultság időtartamát (egész év vagy töredék időszak) kell 

megadni. 

 



Ki jogosult nagyszülői GYED-re? 
 

2020. január 1-jétől a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy 
részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Ekkor a szülő helyett a nagyszülőt illeti meg a 
GYED. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több – nem ugyanazon várandósságból született – unoka után is felveheti a 

juttatást. 
a következő feltételek mindegyikének fenn kell állni: 

a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, 
az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez, 

a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, 
a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez, 

a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik, 
a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban, 

a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben, 
a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek 

gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES). 
Milyen időtartamra jár az ellátás? 

A nagyszülői GYED a CSED időtartamának lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig járhat a 
nagyszülő részére. 

Milyen mértékű a nagyszülői GYED? 
A nagyszülői GYED összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 

minimálbér kétszeresének 70%-a, 2020-ban 225 288 Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulék és 15% SZJA-előleg kerül levonásra. 
 
 



Babakötvény, startszámla 

Életkezdési támogatásra minden 2005. december 31. napja után szu ̈letett, magyar gyermek jogosult. 
 

•A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár a gyermek születését követően automatikusan 
megnyitja a gyermek nevére az életkezdési letéti számlát. A Kincstár erről értesítést küld a szülőknek, 

valamint tájékoztatja őket a tudnivalókról. 
•Az életkezdési támogatás összege 42 500 forint. A számlán elhelyezett összeg egészen addig, amíg a 

gyermek nagykorú nem lesz, az inflációval megegyező mértékkel kamatozik. A megtakarításról a 18. életévét 
betöltött gyermek rendelkezhet. 

•Az életkezdési támogatás Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával gyarapítható. A Kincstári Start-
értékpapírszámla megnyitásához személyesen kell bemenni a Magyar Államkincstár bármely állampapír-

forgalmazó ügyfélszolgálatára. 
•A Start-számlára további összegek fizethetők be, amelyek után állami támogatás jár. A Start-számlán lévő 

megtakarításokat a Magyar Államkincstár automatikusan Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az 
életkezdési letéti számlánál évi 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. 

•2019-ben 5,8%-os kamatot fizetett. 
 



A legkorszerűbb eszközök és ellátások a 
cukorbetegeknek 

 
A diabéteszes gyermeket nevelő szülők jogosultak lehetnek a Gyermekek 
Otthongondozási Díjára és az ápolási díjra, a szöveti cukorszint mérésére 

szolgáló szenzort és a hozzá kapcsolódó távadót pedig már normatív alapon 
támogatja a társadalombiztosítás.  

  
Idén már a szöveti cukorszint mérésére szolgáló szenzort és a hozzá kapcsolódó 

távadót normatív alapon támogatja a társadalombiztosítás, erre korábban 
méltányossági alapon volt lehetőség.  

 
A gyermekek és a nappali tagozatos, 24 éves kor alatti hallgatók számára 98 

százalékos, a felnőtteknek 80 százalékos a támogatás. 



Erzsébet táborok 

Mintegy 130 ezren vehettek részt az 
Erzsébet táborok programjain, ebből a 

nyári zánkai ottalvós táborokban csaknem 
30 ezren kapcsolódhattak ki a szünidőben 

2019-ben. 
 

Az  ingyenes vasúti utazás lehetőségét a 
táborozók közül több mint 12 ezren vették 

igénybe 



okosanapenzzel.hu 
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A stratégia kapcsolódása a tanodákhoz: 

együttműködés az Együtt Európáért Alapítvánnyal 

• A sérülékeny csoporthoz tartozó 

fiatalok kompetenciafejlesztése 

kiemelt kormányzati cél. 

• A programban résztvevő 

gyermekeknek a családon belül nincs 

lehetőségük a releváns pénzügyi 

alapismeretek elsajátítására. 

• Ehhez kívánunk segítséget nyújtani az 

élménypedagógia módszerének 

segítségül hívásával.  

 



A Nagy Diák Pénzügyes Teszt 

Októberben indult játékos, 
szórakoztató és egyben 
edukatív teszt alapvető 
ismereteket és fogalmakat 
szeretne megismertetni, 
segíteni abban, hogy 
otthonosabban és 
magabiztosabban 
mozogjanak a fiatalok a pénz 
világában, sikeresebbek 
legyenek nemcsak a 
zsebpénzük beosztásában, 
hanem akár a megtakarítások 
befektetésében is.  



Háztartási költségvetést tervező kalkulátor 

 
A családi költségvetés tükörkép a család 
pénzügyi helyzetéről. Megmutatja, hogy 

adott időszakban mennyi bevétele, 
kiadása lesz, mekkora költséget bír el. 

Segít, hogy tisztában legyünk a 
lehetőségeinkkel, átláthatóvá teszi 

pénzügyi helyzetünket, és megmutatja, 
mekkora mozgásterünk van egy-egy 
nagyobb anyagi ráfordítást igénylő 

beruházás vagy vásárlás esetén. 
okosanapenzzel.hu oldalon elérhető 
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