
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

 

A támogatás célja a szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő családok anyagi támogatása, 

a gyermek családi környezetben történő 

ellátásának segítése, a gyermek családból 

történő kiemelésének megelőzése. 

 

Ki jogosult rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre? 

 

 az a gyermek, akinek családjában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

130%-át (jelenleg 37.050,- Ft) 

 az a gyermek, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 140%-át 

(jelenleg 39.900,- Ft), és 

 gyermekét egyedül nevelő szülő, 

illetve más törvényes képviselő 

gondozza 

 a gyermek tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos 

 a nagykorúság elérése után 20 évesnél 

fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező 

 

 

 

 

 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező és nappali oktatás 

rendje szerint tanuló 

 25 évnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, felsőoktatási 

intézmény nappali tagozatán 

tanulmányt folytató gyermek. 

 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő 

adatok valódisága környezettanulmány 

készítésével és vagyonnyilatkozat 

beszerzésével vizsgálható. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek az 

iskolai étkeztetés térítési díjához 50%-os 

kedvezményre jogosultak, az óvodai, 

bölcsődei és általános iskola 1-8 osztályos 

tanulói étkeztetése ingyenes, valamint a 

gyermek ingyen tankönyvre jogosult.  

 

 

Mit kell tennie annak, aki ilyen ellátást 
szeretne kapni? 

 

A szülőnek vagy más törvényes 

képviselőnek kérelmet kell benyújtani a 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodájában és csatolnia kell a jogosultság 

feltételeit igazoló iratokat. 

 

A jogosultságot mivel kell igazolni? 
 

1. személyi igazolvány, lakcím kártya 
 

2. nyilatkozat és igazolás a család utolsó havi 

jövedelméről 
 

3. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes 

hatályú elhelyezése és a gyámrendelés  

esetén bírósági vagy gyámhatósági 

határozatot, jegyzőkönyv, 
 

4. a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos 

gyermek egészségi állapotára vonatkozó 

igazolás, 
 

5. a 18. életév feletti gyermek 

iskolalátogatási igazolása, felsőfokú 

oktatási intézményben tanuló esetén 

igazolás az ösztöndíjról 

6. gyámolt kiskorú esetén a gyámhivatal 

határozata 

7. egyedülállósági nyilatkozat 

 

A kérelemhez és a 

jövedelemnyilatkozathoz  a nyomtatvány 

az Ügyfélszolgálati Irodában kérhető. 

 

 

Az Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai 

készséggel nyújtanak segítséget és bővebb 

információt. 


