
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
igénybevételének feltételeiről tájékoztató 

 
A támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi 
környezetben történő ellátásának segítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.  
Az ellátás megállapítására jogosult  
a./Az a gyermek, ahol a család (kérelmező közeli hozzátartozói) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 140%-át, (jelenleg 39.900 Ft), 
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; 
− B./az a gyermek, akinek családjában (kérelmező közeli hozzátartozói) az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) feltéve, hogy a 
vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy 
együttesen  az alábbiakban meghatározott értéket. (Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, 
továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban: 
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát 
( jelenleg 570.000,-Ft), vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (jelenleg 1.995.000,-Ft) 
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles 
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll 
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.) 
A jövedelem szempontjából  -  a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóként kell figyelembe venni 
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató gyermeket, 
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató gyermeket, 
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más 
fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket, 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az alábbi ellátásokra jogosít: 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek az iskolai étkeztetés térítési díjához 
50%-os kedvezményre, az óvodai, bölcsődei és általános iskola 1-8 tagozatos étkeztetés térítési díjához 
100%-os kedvezményre, ingyenes tankönyvre, a kollégiumi ill. externátusi ellátásra.   
Az ellátás folyósításának feltételei: 
A szülőnek vagy más törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtani a Körjegyzőséghez  s az alábbi - 
jogosultság feltételeit igazoló iratokat – kell becsatolni  
- nyilatkozat és jövedelemigazolás a családban élők, elmúlt egyhavi jövedelméről (jövedelemigazolás, 
családi pótlék igazolás, vagy bankszámla kivonat, gyermektartásdíj, stb…)  
- a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés esetén bírósági vagy 
gyámhatósági határozatot, jegyzőkönyv, 
- a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, 
- a középfokú oktatási intézményben tanulók az adott tanévre történő beíratást igazoló iskolalátogatási 
igazolása, 
- felsőfokú oktatási intézményben tanuló esetén igazolás az ösztöndíjról, és az adott tanévre vonatkozó 
iskolalátogatási igazolás, 
- gyámolt kiskorú esetén a gyámhivatal határozata 
- egyedülállósági nyilatkozat 
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