
Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet ahhoz a 

települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező 

lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási helye van. 

 

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,  

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (39.900,- Ft), ha  

- a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy 

- a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át 

(37.050,- Ft) feltéve,  

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

törvényben meghatározott értéket. 

 

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, 

vagy 

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

feltéve, hogy a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá 

válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre volt jogosult. 

 

A kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni valamennyi, a közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók részéről: 

 a kereső családtagoknak a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló 

munkáltatói igazolás (GYED, GYET, nyugdíj összegét igazoló szelvény és a 

nyugdíjfolyósító igazgatóság által megküldött nyugdíjösszesítő), 

 nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a jövedelem számításnál azon 

hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott 

éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegben kell beszámítani (Adóhivatal 

igazolása), 

 álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolata, és az 

utolsó havi csekkszelvény. Álláskereső juttatás megszűnése esetén a megszüntető határozat 

másolata,  

 árvaellátásról igazolás (özvegyi nyugdíjról is!), 

 16 éven felüli gyermek(ek) az oktatási intézmény igazolása a nappali tanulói, hallgatói 

jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről is, 

 ha a kérelmező elvált, a gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági 

végzés fénymásolata, vagy a gyámhivatalnál felvett jegyzőkönyv arra vonatkozóan, hogy a 

gyermek a jövőben melyik szülő gondozásában marad, a gyermektartásdíj végrehajtásról 

szóló jegyzőkönyv fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény 

fénymásolata,  nyilatkozat). 

 

Az ügyintézéshez szükséges a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és a TAJ kártya. 

 


