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TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI GONDOZÓK SZÁMÁRA 
 

TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, CSALÁDI PÓTLÉK ÉS 
GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY 

 
Terhességi-gyermekágyi segély és családi támogatás a keresőtevékenységet folytató 
EU/EGT-állampolgárok számára 
Ausztriában 
 
Különösen az EU/EGT-ből származó gondozók szakmai csoportja esetében merül fel gyakran 
a kérdés, hogy a terhesség alatt és azt követően igénybe lehet-e venni az osztrák ellátásokat 
gyermekgondozási segély és családi pótlék formájában, és ha igen, melyeket. 
Az ilyen határokon átnyúló helyzetekben az ellátások nyújtására vonatkozó szabályok 
mind a nemzeti, mind az uniós jogban megtalálhatók. 
Különösen az uniós jog joghatósági szabályai számtalan olyan esetösszefüggést írnak elő, 
amelyek egy tájékoztatóban nem mutathatók be teljes egészében. Ezért nyomatékosan 
javasoljuk, hogy az érintett személy minden egyes esetben szerezze be a szükséges 
információkat az ellátást folyósító hivataloktól (pl. SVS). 
Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb rendeleteket: 
 
TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY 
 
Ausztriában az önálló vállalkozó gondozók terhességi-gyermekágyi segélyt igényelhetnek. 
 
Terhességi-gyermekágyi segély 
 
A jogosultsági időszak meghatározásához orvosi igazolás szükséges a szülés várható 
időpontjáról. A terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsághoz az indikációtól függően 
nőgyógyász, ill. belgyógyász szakorvos vagy közegészségügyi orvos által kiállított igazolást 
kell benyújtania. Külföldi szakorvos igazolását a az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon kell benyújtaniuk. 
 
Ha szakorvosi igazolás alapján nem adható engedély, a külföldi biztosítottnak osztrák 
hatósági orvosi igazolást is be kell nyújtania. 
 
Ha Ön a (korai) terhességi-gyermekágyi segély ideje alatt munkaképtelenné 
válik betegség miatt, akkor is igényelhet táppénzt az SVS-től, ha rendelkezik kiegészítő 
biztosítással. 
 
Az anyasági támogatás ideje alatt a női vállalkozók kérhetik a kötelező biztosítás alóli 
mentességet a szakmai társadalombiztosítási törvény (GSVG) alapján, és ennek ellenére 
terhességi-gyermekágyi segélyben részesülnek. A következő követelményeknek kell 
megfelelni: a szakmai engedély vagy a szakma gyakorlására vonatkozó engedély 
felfüggesztésének bejelentése (vagy a jövedelemszerző tevékenység szüneteltetésének 
bejelentése a biztosítási intézménynek az új önálló vállalkozók részéről) ÉS legalább 6 
hónapos, a GSVG szerinti kötelező egészségbiztosítás az önálló vállalkozói tevékenység miatt 
közvetlenül az anyavédelmet megelőző időszakig. 
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CSALÁDI JUTTATÁSOK: CSALÁDI PÓTLÉK ÉS GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY 
 
A határokon átnyúló helyzetekben az ellátásokért való felelősségre vonatkozó uniós 
szabályok különböző kritériumokhoz kapcsolódnak, amelyek rangsorolják azt az államot, 
amelyben a foglalkoztatást vagy az önálló vállalkozást folytatják, a nyugdíjat fizető államot 
és a lakóhely szerinti államot, ami számos esetkonstellációt tesz lehetővé. 
 
 
 
Elsődlegesen mindig az az állam felelős, amelyben munkaviszonyt vagy önálló vállalkozói 
tevékenységet folytatnak (vagy ezzel egyenértékű helyzet áll fenn). 
 
 
Figyelem: A gyermekgondozási segély csak akkor jár, ha a családi pótlék is jár. 
Az önfoglalkoztatók társadalombiztosítási intézményét határozataiban az adóhivatal 
előzetes döntése köti. 
 Ha a családi pótlék megszűnik vagy visszaigénylik, ez a gyermekgondozási segélyre is 
vonatkozik! 
 
 
A gyermekgondozási segély igénybevételéhez minden esetben szükséges, hogy a gyermekkel 
közös háztartásban éljenek, beleértve a bejelentett elsődleges lakóhelyet, még akkor is, 
ha a keresőtevékenységet egy másik országban folytatják. 
 
 
INFORMÁCIÓS PONTOK TOVÁBBI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 
 
Családi pótlék 
 
A vállalkozás telephelyének adóhivatala 
 
Terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási segély 
 
Önálló vállalkozók társadalombiztosítási intézménye 
Alsó-ausztriai Regionális Hivatal 
Neugebäudeplatz 1, 3100 St. Pölten 
GesundheitsService 
Telefon 050 808 808 


