
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY 

 

Jogszabályi háttér: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról (Gyvt)  19. §. 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997.(IX.10.) Korm. rend. (Gyer)  

 

 

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK A CÉLJA ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A GYERMEK 
SZOCIÁLIS HELYZETE ALAPJÁN JOGOSULT :  
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére  
b) természetbeli támogatásra (évente két alkalommal: augusztus és november 
hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, 
illetve november 1-én fennáll), melynek gyermekenkénti összege (Jelenleg 
esetenként 5.800 Ft) melyet a települési önkormányzat jegyzője folyósít c) külön 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 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 (2013-ban 28.500 Ft) - 
140%-át ( jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más 
törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 
20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben 
részletesen) 
 b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) 
pont alá nem tartozó esetben.  
MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA 
SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi 
XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket.  Az egyéb jogosultsági 
feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A 
GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE - az 1997. 
évi XXXI. törvény 20. § (3) bekezdése alapján - 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.  
HA A FELSŐFOKÚ ISKOLA NAPPALI TAGOZATÁN TANULÓ NAGYKORÚVÁ 
VÁLT GYERMEK A RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG 
IDŐTARTAMA ALATT HÁZASSÁGOT KÖTÖTT, a rendszeres kedvezmény 
feltételeit a települési önkormányzat jegyzője soron kívül felülvizsgálja. Ha a 
benyújtott igazolások alapján a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, 
hogy a rendszeres kedvezmény megállapításának feltételei a házasságkötése 
szerinti új családra vonatkozóan nem állnak fenn, a rendszeres kedvezményre való 
jogosultság megszüntetéséről határozattal dönt.  

A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres 



gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A rendszeres kedvezményre 
való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes 
képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.  

 

 


