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A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének
vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul,
a gyámhivatalban beszerezhető Kérelem gyermektartásdíj megelőlegezésére című nyomtatvány
benyújtásával.
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha
- a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság,
vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára
nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani és
- a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá
- a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a
szükséges tartást nyújtani,
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
A gyámhivatal a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett
személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást
követően állapítja meg. Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó
foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet.
Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett
- lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján
nem érvényesíthető vagy
- külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
- a jogosulttal közös háztartásban él
Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének
- részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által
megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy
- lejárt gyermektartásdíj esetén.
A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után
is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az
időpontig, ameddig a középfokú oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb
huszadik életéve betöltéséig.
A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatban megállapított összeget,
százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg.
A gyámhivatal megállapíthat ennél alacsonyabb összeget, ha a gyermek tartását a gondozó szülő
részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb a bíróság
által megállapított összeg 50 %-ánál.
A támogatás - jogerős megállapítása esetén – a kérelem benyújtásától esedékes.

