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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény benyújtásának feltételei:
A családban élők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 135%-át, azaz a 38.475,- Ft-ot, amennyiben a gyermeket egyedülálló
szülő vagy más törvényes képviselő (családbafogadó gyám) gondozza, a gyermek tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos vagy nagykorúvá vált gyermek esetén a 145%-át, azaz a 41.325,- Ftot, valamint az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg:
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.
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.
A vagyoni helyzet vizsgálata során nem tekinthető hasznosítható ingatlannak különösen a
forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és – kivéve, ha a haszonélvezeti jog
jogosultja a gyermek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – a
haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan.
A jövedelem 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.
A kérelemhez csatolni kell:
- Kérelmező és az egy háztartásban élő családtagok kérelem benyújtását megelőző havi
utolsó havi nettó jövedelméről szóló igazolást (hivatalos jövedelemigazolás,
nyugdíjfolyósító által kiadott igazolást, munkanélküliek esetében a foglalkoztatási
központ által kiállított hatósági igazolást, közfoglalkoztatottak esetében a
közfoglalkoztatási szerződést),
- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, a
szülői felügyeleti jog gyakorlását igazoló okiratot,
- a gyermektartásdíjról szóló igazolást, árvaellátásról nyugdíjfolyósító által kiadott igazolást,
- gyámság alatt álló gyermek esetében a jogerős gyámkirendelő határozatot
- 16 éven felüli gyermek esetében iskolalátogatási igazolást.

A kérelemhez be kell mutatni:
- minden családtag személyazonosító
adóigazolványát.

igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját,

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 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.

