
Tájékoztató 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(1.)A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  

- a törvényben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

- a törvényben meghatározott természetbeni támogatásnak, 

- a törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 

 

(2.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek 

családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 

életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 

(3.) A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege) a 140%-át, 

 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. § (2) bekezdésében foglalt    

       feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott értéket. 

 

 (4.) A (3.) bekezdésben meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának 

időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell 

figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, 



f) az a)–e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy 

házastársa által eltartott rokont. 

(5.) A szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a családbafogadó gyám a gyámsága 

alá helyezett gyermek tartására köteles. 

(6.) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4.) bekezdésben meghatározott közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. 

(7.) 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, vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

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 vagy tartós betegségre 

tekintettel fenntartott gépjármű. 

(8.) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek 

együttesen vagy külön-külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal 

rendelkeznek. 

(9.) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 

illetőleg a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga 

megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 

(10.) A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb 

a) a (11) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének 

betöltéséig, 

b) a (11) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének 

betöltéséig  

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságát. 

 

(11.) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a 

gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte 

be, vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, 

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását 

megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre volt jogosult 

(12.) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 



a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

Eljárási szabályok 

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani a támogatások 

fajtájától függő igénylőlapon.  

A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre 

rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az eltartottak 

számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. Az igazolható 

jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk 

jövedelmükről.  

A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális törvényben 

meghatározottak szerint kell eljárni.  

A támogatási formára való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken túl a 

kérelmezőnek csatolni kell a bölcsöde/óvoda/oktatási intémény igazolását, valamint ki kell 

tölteni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos szakmai 

jogszabályban, vagy kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot.  

Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- és 

munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, a hivatal külső szakértőt kérhet fel 

az érték meghatározására. 

Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt 

lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb eljárás során keletkezett 

iratokból az igénylő körülményei ismertek. A környezettanulmányok elkészítésében a 

tagintézmény közreműködik. A körülmények tisztázása során az igénylő a szociális 

ügyintézővel köteles együttműködni. Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem 

tesz eleget, a szükséges igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi lehetővé 

környezettanulmány elkészítését, kérelmét el kell utasítani, a folyósított támogatást meg kell 

szüntetni.  

 

 


