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Kedves Szülőtársam! 

A gyermekvállalás csodálatos dolog, egyben nagy felelősség. 

A babakelengye beszerzésétől hosszú utat teszünk meg, mire gyermekünk kézbe veszi az 

első szakmáját/diplomáját és megkezdi saját, önálló 

életét… 

Rajtunk szülőkön múlik, hogy ezen az úton érzelmi és 

anyagi biztonságot nyújtva a lehető legtöbbet adjuk 

számára. 

A „Családi Mindentudó” megírásával nem kisebb 

dologra vállalkoztam, minthogy bemutassam neked a 

gyermekneveléshez kapcsolódó anyagi támogatásokat és 

lehetőségeket, méghozzá tágan értelmezve: a szüléstől a gyermekkel otthon töltött éveken át 

a munkába való visszatérésig, a gyermek ellátásával, taníttatásával, ápolásával kapcsolatos 

információktól a család lakhatását, utazását és pihenését segítő lehetőségekig. 

Célom az volt, hogy megtudd: mi mindenre lehetsz jogosult és hol kaphatsz segítséget az 

ügyintézéshez. 

A könnyebb érthetőség kedvéért az információk nem teljes körűek, de minden támogatásnál 

útmutatást kapsz a további tájékozódáshoz. 

Több mint 10 évig foglalkoztam családok támogatásával, két fiú anyukájaként pedig magam 

is találkoztam a kiadványban szereplő legtöbb ellátással.   

Az információk hitelességét Horváthné R. Mónika (www.kismamatb.hu) 

társadalombiztosítási szaktanácsadó, Sokácz Erzsébet könyvelő és Dr. Kovacsics Ákos 

ügyvéd lektorálta: segítségüket ezúton is köszönöm, ahogy Makai Mariannának (www.mex-

design.hu) is a kedves grafikákat. 

A kiadvány létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta (NEA-TF-14-SZ-

0532). 

Tarts velem, legyél te is „Mindentudó”! 

Pécs, 2014. november 7. 

Gellén Nóra elnök  

Pécsimami Közhasznú Egyesület 

 

 

 

http://www.kismamatb.hu/
http://www.mex-design.hu/
http://www.mex-design.hu/
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A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások csoportosítása 

 

A gyermekneveléshez kapcsolódó támogatásokat több szempont alapján 

csoportosíthatjuk, ezek közül azt vesszük számba, hogy „mikor?” és 

„milyen alapon?” jár a támogatás. 

1. Mikor kapják a szülők a támogatást? 

Mikor? Példák 

Gyermek tervezésekor „szocpol”: tervezett gyerek után 

is igényelhető, 1 gyereket 4 éven 

belül, 2 gyereket 8 éven belül kell 

vállalni 

Várandósság alatt Családi kedvezmény: a magzat 

után is jár, a fogantatásának 91. 

napjától  

Szülés után  anyasági támogatás, 

babakötvény, helyi 

önkormányzat által biztosított 

támogatás*(pl. kelengye pénz) 
*Nem minden önkormányzatnál 

Gyermekkel otthon töltött évek alatt GYES, TGYÁS, GYED, GYET, 

GYED extra 

Munkába való visszatéréskor családi kedvezmény, 

munkahelyvédelmi akcióterv, 

GYED extra, pótszabadság…  

Gyermek tanulmányai alatt tankönyv, ösztöndíj, diákhitel… 
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Minden támogatásnak vannak feltételei, de 3 nagy csoportot 

különböztethetünk meg: 

 

2. „Milyen alapon” kapják a szülők a támogatást? 

Támogatás Példa 

Mindenkinek jár  

(alanyi jogon jár) 

GYES, GYET 

Csak annak jár, akinek „munkája”, 

biztosítási jogviszonya* van 

GYED, TGYÁS, családi 

kedvezmény 

Csak annak jár, aki szociálisan 

rászorult 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

+ Bizonyos csoportoknak jár  Nagycsaládosoknak járó 

támogatások 

 Tartósan beteg, vagy 

súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelőknek járó 

támogatások 

 

Ki minősül biztosítottnak?* 

 

 aki munkaviszonyban áll teljes, vagy részmunkaidőben (ide 

értve a közalkalmazotti, közszolgálati, nevelőszülői, 

közfoglalkoztatatási jogviszonyt, rendvédelmi szervek tagját 

stb.) 

 meghatározott feltételekkel a szövetkezet tagja,  

 a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat 

folytató tanuló, 

 az álláskeresési támogatásban részesülő személy, 
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 olyan egyéni, vagy társas vállalkozó, aki nem minősül 

kiegészítő tevékenységet folytatónak, 

 a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban (pl. megbízási szerződés alapján) személyesen 

munkát végző személy, ha az ebből származó jövedelme eléri a 

minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg 

naptári napokra annak harmincad részét, 

 meghatározott feltételekkel az őstermelő. 

Bővebb információ: 1997. évi LXXX törvény 5. §  

 

Az egyes ellátások, támogatások bemutatása 

 

3. Szüléshez kapcsolódó támogatások 

AZ APÁT MEGILLETŐ PÓTSZABADSÁG – ANYASÁGI 

TÁMOGATÁS – BABAKÖTVÉNY  

 

3.1 Az apa pótszabadsága 

 

A gyermek születése esetén 5, ikergyermekek 

születése esetén 7 munkanap pótszabadság illeti meg 

az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második 

hónap végéig kérésének megfelelő időpontban 

köteles a munkáltató kiadni.  

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV


 

                                                                - 8 - 

Pécsimami Közhasznú Egyesület 2014 © - Minden jog fenntartva! 

3.2 Anyasági támogatás 

Ki kaphatja? Vér szerinti és örökbefogadó szülők, illetve a gyám a 

gyermek születését követő 6 hónapon belül igényelhetik.  

Feltétele, hogy az anya legalább 4 alkalommal 

(koraszülés esetén legalább 1 alkalommal) részt vett 

terhes-gondozáson, erről az orvos mellett a védőnő is 

adhat igazolást.  

Mit kap a 

jogosult? 

Összege: 64 125 Ft (egyszeri támogatás) 

Ikrek esetén gyermekenként: 85 500 Ft 

Hol lehet 

intézni? 

 Lakóhely szerint illetékes Magyar 

Államkincstár megyei igazgatósága, 

 Kormányablak, 

 munkáltató, ha az igénylő munkahelyén 

működik családtámogatási kifizetőhely 

 elektronikus úton a 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon 

azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus 

regisztrációval 

Bővebb 

információ  

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/any

asagi_tamogatas#  

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/any

asagi_tamogatas/2  

 

 

 

 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas/2
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/anyasagi_tamogatas/2
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3.3 Babakötvény 

 (Letéti Start számla) 

Ki 

kaphatja? 

Minden 2005. december 31. napja után született, magyar 

állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező 

gyermek. 

Mit kap a 

jogosult? 

42 500 Ft egyszeri életkezdési támogatás a Magyar 

Államkincstárnál vezetett Start letéti számlára  

(mindenkori infláció mértékével kamatozik) 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak még két 

alkalommal (7 és 14 évvel születés után) kapnak támogatást. 

Hol lehet 

intézni? 

Nem kell igényelni, automatikus, postai úton értesítést 

küldenek róla. 

Mikor 

vehető fel 

és mire 

fordítható? 

A 18. életévét betöltött gyermek veheti fel és 

meghatározott célokra (pl. tanulmányok, lakhatás, 

gyermekvállalás, pályakezdés) fordíthatja. 

Bővebb 

információ 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/baba

kotveny  

 

Lehetőség van arra, hogy az életkezdési támogatás összegét a letéti Start-

számláról Start – értékpapírszámlára helyezzük át, melyre egyéni 

befizetések teljesíthetők. Az egyéni befizetésekhez az állam további 

támogatást ad. 

 

 

 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/babakotveny
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/babakotveny
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3.4 Babakötvény 

 (Start értékpapírszámla) 

Kinek nyitható? 2006. január 1. napja előtt született, - kiskorú, 

magyar állampolgárságú és magyarországi 

lakóhellyel rendelkező - gyermekek számára is van 

lehetőség Kincstári Start-értékpapírszámlát nyitni!  

Ki nyithat? A családi pótlékra jogosult szülő, illetve a gyermek 

más hozzátartozója (pl. nagyszülő) 

A Start 

értékpapírszámla 

nyitás előnyei 

 Évente az egyéni befizetések 10%-ának 

megfelelő, de legfeljebb évi 6000 forint állami 

támogatás jár (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény esetén a támogatás a duplája) 

 megnyitása és vezetése díjmentes 

 A megtakarítás és a hozam kifizetéskor mentes 

mindennemű adó, járulék és illeték alól 

 biztonságos befektetés (állami garancia) 

 örökölhető (Start letéti számlára utalt pénz is) 

Hol lehet 

megnyitni? 

A Magyar Államkincstár bármely állampapír-

forgalmazó ügyfélszolgálatán: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-

tajekoztato/msz_ertekpapir/7  

Mikor vehető fel 

és mire 

fordítható? 

A 18. életévét betöltött gyermek veheti fel és csak 

meghatározott célokra (pl. tanulmányok, lakhatás, 

gyermekvállalás, pályakezdés) fordítható. 

Bővebb 

információ 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek

/start-szamla_ugyintezes 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/msz_ertekpapir/7
http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/msz_ertekpapir/7
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/start-szamla_ugyintezes
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/start-szamla_ugyintezes
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3.5  A szüléshez kapcsolódó önkormányzati támogatás 

Egyes településeken, illetve kerületekben 

önkormányzati támogatás (kelengyepénzt, 

pelenkapénz stb.) is kapcsolódhat a szüléshez. 

Arról, hogy lakhelyeden létezik-e ilyen támogatás, 

ha igen, akkor hogyan lehet igényelni és milyen 

összegű: a helyi önkormányzatnál kérhetsz 

felvilágosítást. 

 

4. Ellátások a gyermekkel otthon töltött 

évek alatt 

GYES – GYET – TGYÁS – GYED – GYED EXTRA 

 

Figyelem! A gyermekgondozási ellátásokra vonatkozó szabályozás igen 

bonyolult és gyakran változik. Esetenként a munkáltató, könyvelő, 

jogász számára is nehézséget okozhat a szabályok 

értelmezése, ami a kismama és a gyermeket fogadó 

család számára hátránnyal járhat. 

Ha teheted, fordulj TB tanácsadóhoz, akkor is, ha 

hosszú ideje stabil munkahelyed van és akkor is, ha 

úgy gondolod: csak GYES-re lehetsz jogosult. Ne 

utólag tudd meg, hogy mi járhatott volna neked!  

 

A gyermekkel otthon töltött évek alatt biztosított ellátásoknak két 

csoportja van: 

 alanyi jogon (mindenkinek) járó ellátások: GYES, GYET 
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 biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások, melyek célja a 

kieső jövedelem pótlása: TGYÁS, GYED 

4.1 GYES 

Gyermekgondozási segély 

Ki kaphatja? Igénybe veheti a szülő (anya és apa is, örökbefogadó- és 

nevelőszülő), gyám, speciális feltételekkel a nagyszülő. 

Mettől-

meddig jár? 

A gyermek születésétől 3 éves koráig, ha a jogosultnak 

nincs munkaviszonya (biztosítási jogviszonya). 

Ha van munkaviszony - biztosítási jogviszony-, akkor a 

GYED lejártától a gyermek 3 éves koráig. 

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén a 

gyermek 10 éves koráig. 

Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének 

végéig (max. 10 éves korig). 

Mit kap a 

jogosult? 

Bruttó összege 28 500 Ft, ebből nyugdíjjárulékot vonnak 

le, így nettó összege 25 650 Ft. 

Ikergyermekek esetén ennek kétszerese, háromszorosa 

stb. - a gyermekek számától függően. 

Időtartama szolgálati időnek számít. 

Hogyan lehet 

GYES mellett 

kereső 

tevékenységet 

folytatni? 

GYES mellett keresőtevékenység a gyermek 1 éves 

koráig nem folytatható. 

A gyermek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül lehet 

GYES mellett dolgozni és időkorlátozás nélkül lehet a 

gyermeket elhelyezni bölcsődében és családi 

napköziben, ha a szülő keresőtevékenység folytat. 

(Kiskorú szülő gyermekének gyámja időkorlátozás nélkül, 

nagyszülő csak a gyermek 3 éves korától és max. heti 30 
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órában - vagy otthonában korlátlanul- dolgozhat.) 

Ha a szülő korábban lemondott a GYES-ről, mert teljes 

munkaidőben ment vissza dolgozni: kérheti a GYES 

továbbfolyósítását, 2 hónapra visszamenőleg. 

Hány 

gyermek után 

vehető 

igénybe 

egyidejűleg 

GYES? 

A GYES-ből egyszerre legfeljebb két ellátás 

folyósítható.  

Az idősebb testvér után járó GYES továbbfolyósításra 

kerül, ha 2014. január 1-jét követően újabb gyermek 

születik a családba, és a szülők az új gyermek után is 

jogosultak valamilyen ellátásra (TGYÁS-ra, GYED-re, 

GYES-re). 

Korlát: egyszerre csak az egyik szülő vehet igénybe 

gyermekeikre tekintettel ellátást (a szülők választása 

szerint ez bármelyik szülő lehet).  

Pl. ha az első gyermek után az anya számára folyósítják az 

ellátást, akkor egy következő szülés esetén az újabb ellátást is 

kizárólag az anya igényelheti, így egyidejűleg mindkét ellátást 

az ő számára kell folyósítani. 

Hol lehet 

intézni? 

 Lakóhely szerint illetékes Magyar 

Államkincstár megyei igazgatósága, 

 Kormányablak, 

 munkáltató, ha az igénylő munkahelyén 

működik családtámogatási kifizetőhely 

 elektronikus úton a 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon 

azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus 

regisztrációval 

Bővebb http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gy

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely
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információ ermekgondozasi_segely 

 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gy

ermekgondozasi_segely/2 

 

4.2 GYET 

Gyermeknevelési támogatás 

Ki kaphatja? A szülő, nevelőszülő, gyám, aki saját háztartásában 3, 

vagy több kiskorút nevel. 

Mettől-

meddig jár? 

A legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. 

életévének betöltéséig. 

Megszűnik akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 

18. életévét.  

Mit kap a 

jogosult? 

Bruttó összege 28 500 Ft, ebből nyugdíjjárulékot 

vonnak, így nettó összege 25 650 Ft. 

Időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek számít. 

Hogyan lehet 

GYET mellett 

kereső 

tevékenységet 

folytatni? 

GYET mellett keresőtevékenység max. heti 30 órában, 

vagy időkorlátozás nélkül otthon végezhető.  

A gyermek időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető 

óvodában. 

Mi történik, 

ha lejár a 

GYET? 

Ha a szülő nem tud elhelyezkedni, és korábbi 

munkaviszonya alapján álláskeresési járadékra nem 

jogosult, a települési önkormányzat jegyzőjétől kérheti 

az aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás vagy rendszeres szociális segély) való 

jogosultságának megállapítását, melynek feltétele a 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely/2
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gyermekgondozasi_segely/2
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munkaügyi központtal legalább három hónapig tartó 

együttműködés. 

Hol lehet 

intézni? 

 Lakóhely szerint illetékes Magyar 

Államkincstár megyei igazgatósága, 

 Kormányablak, 

 munkáltató, ha az igénylő munkahelyén 

működik családtámogatási kifizetőhely 

 elektronikus úton a 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon 

azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus 

regisztrációval 

Bővebb 

információ 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gy

ermeknevelesi_tamogatas  

 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/gy

ermeknevelesi_tamogatas/2 

 

A terhességi – gyermekágyi segély és a GYED összehasonlítása: 

 TGYÁS GYED 

Ki kaphatja? Biztosítási jogviszonyhoz kötött 

Célja: Kieső jövedelem pótlása 

Összege: napi átlagkereset 70%-a 

 nincs 

maximalizálva* 

 csak SZJA 

előleget vonnak 

 maximum 

bruttó havi 142 

100 Ft 

 SZJA 

előleget (16%) és 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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belőle 

*ha van 180 nap 

jövedelem. Ha nincs: 

maximum a minimálbér 

kétszerese lehet. 

nyugdíjjárulékot 

(10%) is vonnak 

belőle 

 

4.3 TGYÁS 

Terhességi-gyermekágyi segély 

Ki kaphatja? Fő szabályként az a szülő nő, aki a szülést megelőző két 

éven belül 365 napon át biztosított volt, és   

• a biztosítás tartama alatt, vagy  

• a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül.  

Ha nincs meg a szükséges biztosítási idő: méltányosságból is 

kérelmezhető. 

Mettől-

meddig jár? 

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési 

szabadságnak megfelelő időtartamra jár, ami 24 hét (168 

naptári nap). 

A kezdő nap a szülés várható időpontját megelőző 28 

nap bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.  

Érdemes szakembertől megkérdezni, hogy mely naptól 

kedvezőbb igénybe venni. 

Legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár. 

A TGYÁS folyósítása a szülési szabadság alatt történik. 

Mit kap a 

jogosult? 

Összege a napi átlagkereset 70%-a. 

Összegéből csak személyi jövedelemadót vonnak, 

nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot nem. 
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ÖSSZEGE NINCS MAXIMALIZÁLVA! (ha van 180 

napi jövedelem) 

Adóbevallásban szerepeltetni kell. 

Lehet TGYÁS 

mellett kereső 

tevékenységet 

folytatni? 

Nem lehet. (Kivéve szerzői jogvédelem alatt álló 

tevékenység.) 

Hol lehet 

intézni? 

Alkalmazottaknak a munkáltatón keresztül kell 

igényelni, akkor is, ha a biztosítás már megszűnt és 

akkor is, ha a munkáltató nem TB kifizetőhely. 

Az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási 

pénztári szakigazgatási szervénél, vagy 

Kormányablaknál kell benyújtani a kérelmet, ha 

 a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, 

 egyéni vállalkozó, őstermelő esetében.  

Egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek:  

http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetos

eg.html 

Elektronikus ügyintézés ügyfélkapuval ITT! 

Bővebb 

információ 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_m

agyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_ta

mogatasa/terhesseg_gyermekagyi_segely 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521831.ht

ml 

 

4.4 GYED 

http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok/tajekoztatas_enyomtatvany.html?query=elektronikus%20%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s
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Gyermekgondozási díj 

Ki kaphatja? Fő szabályként a gyermeket saját háztartásában nevelő 

szülő, aki a szülést (apa, örökbefogadó szülő, gyám 

esetében a gyermekgondozási díj igénylését) megelőző 

két éven belül 365 napon át biztosított volt. 

Ha nincs meg a szükséges biztosítási idő: méltányosságból is 

kérelmezhető. 

Mettől-

meddig jár? 

A GYED időtartama megegyezik a szülést megelőző 2 

évben biztosításban töltött napok számával, de 

legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Első 

napja a TGYÁS lejártát követő nap. 

A GYED időtartama tehát minimum egy év (hiszen csak akkor jár, ha megvan a 365 

nap biztosításban töltött idő), maximum kb. másfél év, mert csak a 24 héten át járó 

TGYÁS lejárta után vehető igénybe. Ezen belül pedig pontosan annyi napig jár, ahány 

napig biztosított voltál. 

(Ikergyermekek esetén további 1 évig jár a GYED.) 

A GYED időtartamára fizetés nélküli szülési 

szabadságot kell kérni a munkáltatódtól. 

Mit kap a 

jogosult? 

Összege a napi átlagkereset 70%-a, maximum bruttó 

havi 142 100 Ft. (A minimálbér kétszeresének 70%-a) 

Összegéből személyi jövedelemadót (16%), 

nyugdíjjárulékot (10%) vonnak. 

Adóbevallásban szerepeltetni kell. 

Lehet GYED 

mellett kereső 

tevékenységet 

folytatni? 

2014. január 1-jétől ha a gyermek elmúlt egy éves, 

korlátlan időtartamban lehet dolgozni, GYED mellett 

is. 

GYED mellett csak akkor járhat bölcsődébe, vagy 

családi napközibe a gyermek, ha a szülő dolgozik. 
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Azok a szülők, akik gyermekük mellett már dolgoznak, és 

emiatt felfüggesztették a nekik járó GYED-et, kérelmezhetik 

(nem automatikus), hogy a még hátralévő időre ismét 

folyósítsák számukra. Visszamenőleg 6 hónapra kérhető.  

Hol lehet 

intézni? 

Alkalmazottaknak a munkáltatón keresztül kell 

igényelni, akkor is, ha a biztosítás már megszűnt és 

akkor is, ha a munkáltató nem TB kifizetőhely. 

Az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási 

pénztári szakigazgatási szervénél, vagy 

Kormányablaknál kell benyújtani a kérelmet, ha 

 a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, 

 egyéni vállalkozó, őstermelő esetében.  

Egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek:  

http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetos

eg.html 

Elektronikus ügyintézés ügyfélkapuval ITT! 

Bővebb 

információ 

Tájékoztató az OEP honlapján  

 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar/temp_sc_521828.ht

ml 

 

http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/eugyintezes_enyomtatvanyok/tajekoztatas_enyomtatvany.html?query=elektronikus%20%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/gyermekvallalas_tamogatasa/gyermekgondozasi_dij
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Az 2014. január 1-től bevezetett GYED Extra öt 

különböző intézkedést foglal magában: munkavégzés 

GYED/GYES mellett, testvér GYED/GYES, diplomás 

GYED, iker GYED és a nagycsaládos anyák munkába 

való visszatérését segítő újabb kedvezmények tartoznak 

ebbe a körbe. Lássuk, mit takarnak az intézkedések:  

 

4.5 GYED EXTRA 

2014. január 1-től 

Munkavégzés 

GYED/ GYES 

mellett 

A GYED és GYES mellett már korlátlanul lehet 

munkát vállalni, ha a gyermek elmúlt 1 éves.  

 

(Eddig a GYED folyósítása alatt egyáltalán nem 

lehetett dolgozni, a GYES alatt pedig csak legfeljebb 

heti 30 órában.) 

 

Ha 2014. január 1. előtt a GYED/GYES folyósítását 

munkavégzés miatt szüneteltették: kérhető a 

GYED/GYES továbbfolyósítása a jogosultsági 

időből még hátralévő időre, a korábban 

megállapított összegben. A GYED visszamenőleg 

6 hónapra, a GYES visszamenőleg 2 hónapra 

állapítható meg. (Nem jár automatikusan, kérni 

kell.) 

 

Testvér GYED/ 

GYES 

Több ellátás egyidejű folyósítása 

A korábban született gyermek(ek), tehát az 

idősebb testvérek után járó gyermekgondozási 

ellátásokat  továbbfolyósítják, ha 2014. január 1. 
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után újabb gyermek születik a családba, aki után a 

szülők szintén jogosultak lesznek ellátásra. 

(Eddig ilyen esetben az idősebb gyermek után járó 

összeg folyósítása megszűnt, és csak az újonnan 

született testvér után járt ellátás.) 

Korlát: GYES-ből egyszerre maximum két 

ellátást lehet folyósítani. (Kivéve az ikreket, 

esetükben gyermekenként jár a GYES akár 3, 4 stb. 

gyermek után is.) 

Ha nagyon rövid idő telik el a szülések között, 

előfordulhat, hogy egy ideig egyszerre akár 

három gyermeke után kapjon ellátást a szülő (pl. a 

legidősebb után GYES-t, a középső után GYED-et, 

a legfiatalabb után pedig TGYÁS-t).  

 Az ellátásokat a szülők választása 

szerint bármelyik szülő igénybe veheti, de 

 egyidejűleg mindkét szülő nem vehet 

igénybe gyermekgondozási ellátást. (Több 

párhuzamos ellátást ugyanannak a szülőnek 

folyósítanak.) 

Diplomás GYED Hallgatói jogviszony alapján járó 

gyermekgondozási díj 

(Korábban GYES járt.) 

Azok, akik már legalább egy év aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkeznek és gyermekük 

születik, a gyermek egyéves koráig GYED-re 

lesznek jogosultak. A diploma megszerezése utáni 

1 éven belüli szülés esetén is jár, ha az általános 

szabályok szerint nem jogosult GYED-re az anya. 

A diplomás GYED összege: 
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 felsőfokú alapképzésben résztvevők 

esetén a kötelező legkisebb minimálbér 

(101.500 Ft) 70%-a, 

 mesterképzésben, doktori képzésben 

résztevők esetén a garantált bérminimum 

(118.000 Ft) 70%-a. 

 

Iker GYED 2013. december 31-ét követően született ikrek 

esetében a GYED folyósításának időtartama 1 

évvel meghosszabbodik. 

Munkahelyvédelmi 

akcióterv 

kibővítése 

Kibővült a nagycsaládos anyák munkába való 

visszatérését segítő kedvezmények köre. 

Lsd. a következő fejezetben a munkahelyvédelmi 

akcióterv részletes leírását. 

Bővebb információ:  Az OEP tájékoztatója a GYED 

EXTRÁRÓL 

 

 Gyakorlati kisokos a GYED 

EXTRÁHOZ 

 

 Tájékoztató a Családitudakozó.hu 

oldalon 

 

 

 

 

 

 

http://www.oep.hu/sajtoszoba/Sajto2/sajtokozlemenyek2014/OEP_tajekoztato_gyed_extrarol.html?query=gyed%20extra
http://www.oep.hu/sajtoszoba/Sajto2/sajtokozlemenyek2014/OEP_tajekoztato_gyed_extrarol.html?query=gyed%20extra
http://www.oep.hu/sajtoszoba/Sajto2/sajtokozlemenyek2014/gyed_kisokos.html?query=gyed%20extra
http://www.oep.hu/sajtoszoba/Sajto2/sajtokozlemenyek2014/gyed_kisokos.html?query=gyed%20extra
http://csaladitudakozo.kormany.hu/gyed-extra
http://csaladitudakozo.kormany.hu/gyed-extra
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5. A munkába való visszatérés elősegítése 

MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓ – ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS 

 

Gyermekvállalás után visszatérni a munka világába nem mindig 

könnyű: lássuk, milyen támogatások és lehetőségek vannak 

segítségünkre.  

 

A munkahelyvédelmi akcióterv keretében létrejött egy munkáltatóknak 

nyújtott kedvezmény, amit nem te kapsz meg, de a munkáltatódat 

érdekeltté teszi abban, hogy téged foglalkoztasson.  

Érdemes felhívni a (leendő) munkáltatód figyelmét arra, hogy jár 

utánad ez a kedvezmény, azaz: ha téged választ / visszavesz a cég, 

akkor anyagilag jól jár, mert kevesebb járulékot kell az államnak 

befizetnie.  
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5.1 MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERV 

Munkáltatónak járó kedvezmény kisgyermekes anyák foglalkoztatása 

esetén 

Ki után 

kaphatja a 

munkáltató? 

Olyan munkavállaló után, aki GYED-ben, GYES-ben, 

GYET-ben (anyasági ellátásban) részesül, vagy 

részesült. 

Akkor is jár, ha a szülő régi munkahelyére megy vissza 

dolgozni és akkor is, ha a gyermekvállalás után új 

munkahelyen helyezkedik el, tehát nem csak az új, 

hanem a meglévő alkalmazottak után is igénybe veheti 

a munkáltató. 

Mettől-

meddig jár? 

Egy, illetve két gyermekes munkavállaló esetén 3 évig 

(Az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól 

számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig.) 

Három, vagy több gyermekes munkavállaló esetén 5 

évig 

(Az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól 

számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig.) 
 

Mit kap a 

jogosult 

munkáltató? 

Szociális hozzájárulási adó (mértéke 27%), illetve 

szakképzési hozzájárulás (mértéke 1,5%) fizetése alóli 

mentességet, illetve kedvezményt. 

Egy, illetve két gyermekes munkavállaló 

foglalkoztatása esetén a kedvezmény: 

 a foglalkoztatás első két évében a bruttó bér, de 

legfeljebb 100.000 Ft után nem kell megfizetni a  

27%-os SZOCHÓ-t, és a szakképzési 

hozzájárulást sem (kedvezmény összesen 

28,5%), 

 

 a foglalkoztatás harmadik évében a bruttó bér, 
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de legfeljebb 100.000 Ft után 27% helyett 12,5% 

SZOCHÓ-t kell fizetni (kedvezmény: 14,5%).  

 

Három, vagy többgyermekes munkavállaló 

foglalkoztatása esetén a kedvezmény: 

 a foglalkoztatás első három évében a bruttó 

bér, de legfeljebb 100.000 Ft után nem kell 

megfizetni a 27%-os SZOCHÓ-t és a 

szakképzési hozzájárulást, 

 

 a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a 

bruttó bér, de legfeljebb 100.000 Ft után 27% 

helyett 12,5% SZOCHÓT kell fizetni.  

 

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény 

alapja arányosan csökken. 

Hol lehet 

intézni? 

A kedvezményt a munkáltató az anyasági ellátás 

folyósításáról szóló igazolás birtokában veheti igénybe, 

legalább három gyermekes szülő esetén a családi 

pótlékról szóló igazolás is szükséges. Az igazolást a 

szülőnek kell beszereznie a folyósító szervtől. 

Bővebb 

információ 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&co

ntent=ma_tamogatas_mhelyvedelmiakcioterv 

 

Hagyományos, un. tipikus munkaviszony esetén egy munkáltatónál, 

határozatlan időre szóló szerződéssel, teljes munkaidőben és kötött 

munkaidő beosztásban történik a foglalkoztatás, a munkáltató 

székhelyén, vagy telephelyén.  

 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ma_tamogatas_mhelyvedelmiakcioterv
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=ma_tamogatas_mhelyvedelmiakcioterv
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Valljuk be, hogy kisgyermek(ek) mellett sokan vágyunk kötetlenebb, 

rugalmas, a családi élettel és az anyai teendőkkel jobban 

összehangolható, un. atipikus foglalkoztatásra… Lássuk, hogy milyen 

lehetőségeket biztosít számunkra a Munka Törvénykönyve. 

5.2 ATIPIKUS MUNKAVÉGZÉS 

Hagyományostól eltérő, rugalmas foglalkoztatás 

Részmunkaidős 

foglalkoztatás 

A teljes napi munkaidőnél rövidebb napi 

munkaidőben (jellemzően napi 4, vagy 6 órában) 

történő foglalkoztatás, időarányos fizetésért. A 

munkáltató a munkavállaló kérésére a gyermek 

hároméves koráig köteles a munkaszerződést 

részmunkaidőre módosítani. Hátrányok: alacsony 

bér; ha a részmunkaidős bér nem éri el a 

minimálbér összegét, kevesebb lesz a nyugdíj (de a 

szolgálati időbe beszámít). 

Távmunka Elsősorban a számítógéppel végezhető munkáknál 
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(pl. grafikai, adatbeviteli, fordítási munkák) merül 

fel. A munkavállaló a munkáltató székhelyétől, 

telephelyétől elkülönült helyen, 

információtechnológiai és informatikai eszközzel 

végzi munkáját és a munkavégzés eredményét 

elektronikusan továbbítja a munkáltatónak. 

Munkakör 

megosztás  

(Jog sharing) 

Két vagy több munkavállaló együtt tölt be egy 

munkakört úgy, hogy maguk döntenek arról, 

mikor melyikük dolgozik (pl. heti váltásban, vagy 

heti 2,5-2-5 napot stb.). A munkáltató számára az a 

fontos, hogy valamelyikük mindig ott legyen 

munkaidőben, és munkavégzésre rendelkezésre 

álljon. 

 
Például, két kisgyermekes szülő együtt tölt be egy munkakört, és 

annak figyelembe vételével járnak dolgozni, hogy ki hogyan 

tudja megszervezni a gyermek felügyeletét.  

Bedolgozói 

munkaviszony 

Olyan önállóan végezhető munkára lehet 

létesíteni, amelyre a teljesítménykövetelmény 

valamilyen mennyiségi vagy minőségi mutató 

segítségével meghatározható. A bedolgozó 

teljesítménye után kap bért. 

Több munkáltató 

által létesített 

munkaviszony 

Több munkáltató és egy munkavállaló a 

munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó 

feladatok ellátásában állapodhatnak meg. 

Munkavégzés 

behívás alapján 

A munkavállaló akkor köteles munkát végezni, ha 

ellátandó feladat merül fel. A munkavállaló egy 

bizonyos maximális munkaidőben (ez legfeljebb 

napi 6 óra lehet) munkavégzésre rendelkezésre áll, 

de munkát csak a munkáltató kérése, “behívása” 

alapján végez. A munkáltatónak a munkavégzés 

időpontját legalább három nappal előre kell 

közölnie a munkavállalóval. 



 

                                                                - 28 - 

Pécsimami Közhasznú Egyesület 2014 © - Minden jog fenntartva! 

Bővebb 

információ: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

(192. § - 203. §) 

Közelebb a távmunkához c. könyv 

 

 

 

6. Gyermek ellátásához, iskoláztatásához 

való hozzájárulás: 

CSALÁDI PÓTLÉK – CSALÁDI KEDVEZMÉNY – RENDSZERES 

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY – ÉTKEZTETÉS ÉS 

TANKÖNYV NORMATÍV KEDVEZMÉNYEI – ÓVODÁZTATÁSI 

TÁMOGATÁS – ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY – ÖSZTÖNDÍJAK, 

DIÁKHITEL – SZABADSÁG, PÓTSZABADSÁG 

 

6.1 Családi pótlék  

Két formája: Nevelési ellátás és Iskoláztatási támogatás 

Ki jogosult 

rá? 

Nevelési ellátás: még nem tanköteles gyermek után jár 

a szülőnek/törvényes képviselőnek 

Iskoláztatási támogatás: tanköteles, vagy már nem 

tanköteles, de középfokú oktatási intézményben tanuló 

gyermek után folyósítják a szülőnek/törvényes 

képviselőnek 

Meddig jár? Nevelési ellátás: a gyermek születésétől a tankötelezetté 

válása évének* október 31. napjáig 

*Az az év, melynek aug. 31. napjáig a 6. életévét betölti 

(legkésőbb az azt követő év).  

Iskoláztatási támogatás: a tankötelessé válás évének 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV
http://jol-let.com/magyar/wp-content/uploads/Z%C3%A1r%C3%B3tanulm%C3%A1ny-T%C3%81MOP2421.pdf
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november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára 

(16. életév betöltéséig), valamint a tankötelezettség 

megszűnését követően közoktatási intézményben 

tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a 

tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 

20. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 

23. életévét) betölti.  

Mit kap a 

jogosult? 

1 gyermek 

 

 

2 gyermek 

 

 

3 vagy több 

gyermek 

 

tartós beteg, 

súlyosan 

fogyatékos 

gyermek 

Családban 

nevelkedő 

gyermek: 

12 200 Ft 

 

13 300 Ft/gy 

 

16 000 Ft/gy 

 

23 300 Ft 

Egyedülálló 

szülő: 

13 700 Ft 14 800 Ft/gy 17 000 

Ft/gy 

25 900 Ft 

Hol lehet 

intézni? 

 Lakóhely szerint illetékes Magyar 

Államkincstár megyei igazgatósága, 

 Kormányablak, 

 munkáltató, ha az igénylő munkahelyén 

működik családtámogatási kifizetőhely 

 elektronikus úton a 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon 

azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus 

regisztrációval 

Hogyan 

folyósítják? 

Teljes hónapra állapítják meg, és folyósítják, mindig 

utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, 

bankszámlára utalás esetében 3. napjáig 

Kit lehet 

figyelembe 

Azt a gyermeket: 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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venni az 

összeg 

megállapításá

nál? 

 aki után családi pótlékot folyósítanak,  

 aki után családi pótlékot már nem folyósítanak 

(20. életévét betöltötte), de közoktatási 

intézmény tanulója vagy felsőoktatási 

intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai 

rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy 

főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató 

és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik 

(tanulói, hallgatói jogviszonyt igazolni kell!), 

 aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, 

 aki fogyatékosként szociális intézményi 

ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a 

gyámhatóság nem vette átmeneti vagy tartós 

nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele 

kapcsolatot tart fenn 

Szankció: Folyósítás szüneteltetése: ha 50-nél több a gyermek 

igazolatlan óráinak száma (+ védelembe vétel 

elrendelése) 

Bővebb 

információ 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csa

ladi_potlek 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csa

ladi_potlek/2 

 

6.2 Családi kedvezmény 

A fizetendő adót, járulékot csökkentő összeg 

Kinek jár? Fő szabályként: 
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 annak a szülőnek, aki gyermeke(i) után családi 

pótlékra jogosult, illetve 

 a várandós nőnek és a vele közös háztartásban 

élő házastársnak. 

A családi járulékkedvezmény igénybevételének további 

feltétele, hogy a jogosult biztosítottként adó- és 

járulékköteles jövedelmet szerezzen (legyen mit 

csökkenteni). 

A család kedvezményt a szülők közösen is igénybe 

vehetik, ez esetben nyilatkozniuk kell az érvényesíthető 

összeg vagy a kedvezményezett eltartottak 

megosztásáról. 

Mettől-

meddig jár? 

Családi kedvezmény már a magzat után is jár, a 

fogantatásának 91. napjától (orvos igazolja) a 

megszületéséig.  

Szülést követően azokra a hónapokra jár, amelyekben a 

családi pótlékra való jogosultság fennáll. 

Mit kap a 

jogosult? 

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. 

 Ha nincs annyi jövedelem, hogy a szülő a kedvezmény 

teljes összegét igénybe tudja venni: az általa fizetendő 

7%-os egészségbiztosítási és 10%-os nyugdíjjárulék is 

csökkenthető. 

A 

kedvezmény 

mértéke 

 Levonás az 

összevont 

adóalapból 

havonta (Ft) 

Ennyivel 

csökken a 

fizetendő adó 

(járulék) 

Legfeljebb két 

eltartott* esetén 

*Eltartottak közé 
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beszámít a 20 év feletti 

közoktatásban tanuló 

és a rendszeres 

jövedelemmel nem 

rendelkező, 

felsőoktatási hallgató 

gyermek is. A 

kedvezmény mértéke 

tehát függ tőlük, de 

utánuk nem jár a 

kedvezmény. 

1 gyermek után 62 500  10 000 Ft 

2 gyermek után 12 5000 20 000 Ft 

Három és több 

eltartott* esetén 

  

1 gyermek után 206 250 33 000 Ft 

2 gyermek után 412 500 66 000 Ft 

3 gyermek után 618 750 99 000 Ft 

 4 gyermek után 825 000 132 000 Ft 

Hol lehet 

intézni? 

Adóelőleg-nyilatkozat (lásd lent) kitöltésével és 

benyújtásával kérhető a munkáltatótól, ennek alapján a 

munkáltató érvényesíti azt a bérszámfejtés során.  

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/ (Az oldal alján, a 

Hasznos Információk között található a részletes 

tájékoztató) 

Családi kedvezmény kalkulátor a NAV honlapján 

 

Igénybevétel

hez 

szükséges 

http://www.nav.gov.hu/data/cms312738/2014adoeloleg_

nyilatkozat_csaladi_kedvezmeny.pdf 

A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/csaladi_kedvezmeny_kalk
http://www.nav.gov.hu/data/cms312738/2014adoeloleg_nyilatkozat_csaladi_kedvezmeny.pdf
http://www.nav.gov.hu/data/cms312738/2014adoeloleg_nyilatkozat_csaladi_kedvezmeny.pdf
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nyomtatvány megelőzően bármikor megtehető, módosítható. 

 

 

Lássunk egy példát: 

 

 A Fantázia Kft-nél dolgozó alábbi családok azonos bruttó 

fizetésért dolgoznak 

A családok bruttó fizetése összesen 450 000 Ft/hó 

 Dórinak és 

párjának 

még nincs 

gyermeke 

Csilla és 

párja 1 

gyermeke

s 

Kata 

férjével 2 

gyermek

et nevel 

Andinak 

és 

élettársá

nak 3 

gyermek

e van 

Éváéknak 

3 gyereke 

van, 

közülük 2 

főiskolás 

jövedelem 

nélkül és 

1 ovis 

 450 000 

X 

0,16% 

450 000 

- 

62 500 

X 

0,16% 

450 000 

- 

125 000 

X 

0,16% 

450 000 

- 

618 750 

 

450 000 

- 

206 250 

X 

0,16% 

Ennyi 

adót fizet 

a család 

havonta: 

72 000 Ft 62 000 Ft 52 000 Ft 0 Ft 39 000 Ft 

    618 750 

- 

 



 

                                                                - 34 - 

Pécsimami Közhasznú Egyesület 2014 © - Minden jog fenntartva! 

450 000 

X 

0,16%=27 

000 

Ennyi 

egészségb

iztosítási 

járulékot 

(3+4%) 

fizet a 

család 

31 500 31 500 31 500 4 500 31 500 

 

 

6.3 Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény 

Ki jogosult rá? Az a szociálisan rászorult gyermek, akinek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

összege nem haladja meg a törvényben 

meghatározott értékhatárt. (Fő szabályként a kérelem 

benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét 

vizsgálják). 

További feltétel, hogy az egy főre jutó vagyon 

(hasznosítható ingatlan, vagyoni értékű jog, jármű) 

értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott 

értéket. 
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Jogosultság 

értékhatára 

 (ennél több 

nem lehet az egy 

főre jutó havi 

nettó jövedelem) 

Egyedülálló szülő, 

tartósan beteg, vagy 

súlyosan fogyatékos 

gyermek, nagykorúvá 

vált* gyermek esetén: 

39 900 forint (öregségi 

nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 140 

%-a) 

*Ha az egyéb feltételeknek 

megfelel. 

Egyéb esetekben: 

37 500 forint (öregségi 

nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130 

%-a) 

Mettől meddig 

jár? 

A kérelem benyújtásának napjától 1 évig, utána újra 

kérelmezhető (a lejárat előtt 3 hónappal).  

Legfeljebb a nagykorúvá vált, de még tanulmányokat 

folytató gyermek 23. (felsőfokú tanulmányok esetén 

25.) életévének betöltéséig jár. 

Mit kap a 

jogosult? 

 

 ingyenes intézményi étkezés bölcsődés, óvodás 

és 1-8. évfolyamos általános iskolás 

gyermeknek, idősebb gyermekek esetén 50%-os 

kedvezmény az étkezés térítési díjából 

 ingyenes tankönyv 

 természetbeni támogatás évente kétszer étel, 

ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, 

5800 Ft értékben (augusztus 1. és november 1. 

napján fennálló jogosultság esetén jár). 

 

További kedvezmények: 
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 Bölcsődei térítési díjat nem kell megfizetni 

 Óvodáztatási támogatás (lásd később) 

 Start számlára plusz két alkalommal utalás (7, 

és 14 évvel születés után) és Start 

értékpapírszámlára befizetett pénz után dupla 

(10% helyett 20%, de maximum évi 12 000 Ft) 

állami támogatás 

 Egyéb, a helyi önkormányzat által 

meghatározott kedvezmények. 

Pécsett: 

 Nyári gyermekétkeztetés (helyi önkormányzati 

döntés alapján) 

 Tanulói bérlettérítés (helyi önkormányzati 

döntés alapján, lásd az „Utazik a család” 

fejezetben) 

 

Hol lehet 

intézni? 

Lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjénél, a határozatot be kell mutatni a 

bölcsődében, óvodában, iskolában 

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/ oldalon a 

Gyermekek után járó ellátások címszó alatt: 

Gyermekvédelmi kedvezmények 

1997. évi XXXI. törvény 19.§:  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

szülei tehát nem fizetnek a tankönyvért és általános iskolában az 

étkezésért sem (a 9. évfolyamtól pedig az étkezési térítés díj felét kell 

fizetniük). Lássuk, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

nem részesülőkkel mi a helyet, kik kaphatnak még támogatást? 

 

 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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6.4.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak 

étkezési kedvezménye 

Ki jogosult rá?  Három, vagy több gyermekes családok 

gyermekei 

 Tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 

gyermek 

Mit kap a 

jogosult? 

50% kedvezményt az étkezés intézményi térítési díjából 

Hol lehet 

intézni? 

A nevelési-oktatási intézményben a szükséges igazolás 

benyújtásával, illetve nyomtatvány kitöltésével. 

Bővebb 

információ 

1997. évi XXXI. törvény 151.§ (5) 

Helyi 

önkormányzati 

támogatás 

A települési önkormányzat további támogatást adhat a 

gyermekek étkeztetéséhez, melyről az önkormányzat, 

illetve az önkormányzat szociális rendelte adhat 

bővebb tájékoztatást. 

Pécsett azok részesülhetnek önkormányzati étkezési 

támogatásban, akik önkormányzati óvodába/általános 

iskolába járnak és családjukban az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 150%-át (2014-ben 42 750 Ft), 

egyedülálló szülő esetén a nyugdíjminimum 170%-át 

(2014-ben 48 450 Ft.)  

Összege egy gyermek esetében napi 150 Ft, két jogosult 

gyermek esetében gyermekenként napi 100 Ft. 

Pécsett a Területi Szociális Központokban lehet 

igényelni. Bővebb információ: Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
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önkormányzati rendelete  

 

Ingyenes tankönyvre a tanuló kétféle formában lehet jogosult: a 

fokozatosan, felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes 

állami tankönyvellátás keretében (a 

2014/2015-ös tanévben az általános iskola 

első két évfolyamát érinti), vagy a 

tankönyvellátás normatív kedvezménye 

alapján, ha bizonyos feltételeknek (lásd 

az alábbi táblázatot) megfelel. 

 

 

6.4.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak 

tankönyv támogatása 

Ingyenes állami 

tankönyvellátás 

felmenő 

rendszerben 

(fokozatosan) 

Az állam biztosítja, hogy a tanulók a 

tankönyveket térítésmentesen kapják: 

 az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig, 

 a nemzetiségi nevelés-oktatásban, 

 a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban. 

Az ingyenes tankönyvellátást első alkalommal a 

2013/2014. tanévben az első osztályos tanulók 

számára, ezt követően felmenő rendszerben 

fokozatosan biztosítják (2014/2015-ös tanévben 1. 

és 2. évfolyamon, következő tanévben az első 3 

évfolyamon stb). 

Ingyenes állami 

tankönyvellátásra 

(még) nem 

jogosultak 

Akik még nem részesülnek a fenti ingyenes 

tankönyvellátásban, az alábbi esetekben kaphatják 

mégis ingyenesen a tankönyveket: 
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tankönyv 

támogatása 

(normatív 

kedvezmény) 

 tartósan beteg, fogyatékos gyermek, 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermek (súlyos tanulási-, figyelem, vagy 

magatartászavar), 

 3, vagy több gyermeket nevelő család, 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásban részesülő gyermek, 

Hol lehet intézni? A nevelési-oktatási intézményben a szükséges 

igazolás benyújtásával, illetve nyomtatvány 

kitöltésével. 

Bővebb információ 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

2013. évi CCXXXII. törvény 

 

6.5 Önkormányzati segély 

A korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély és a temetési 

segély összevonásával létrejött új támogatási forma. 

Kik 

jogosultak 

rá? 

Azok, akik alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (Pl. 

betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő 

várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a 

gyermek fogadásának előkészítése stb.) 

A jogosultság részletes feltételeit a helyi önkormányzatok 

képviselő testületei helyi rendeletben szabályozzák úgy, 

hogy a jövedelemhatár nem lehet alacsonyabb az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-ánál (2014-

ben 37 050 Ft/fő/hó.) 

Pécsett: családban élő esetén, az egy főre jutó havi nettó 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400017.EMM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300232.TV
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jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2014-ben 37 

050 forintot), egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetében pedig az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át (42 750 Ft). 

Mit kap a 

jogosult? 

Eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi 

rendszerességgel pénzbeli, vagy természetbeni 

támogatást. 

Pécsett évente két alkalommal adható (január – június és 

július-december között), összege nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-át (2014-ben 8 

550 Ft). Ez az összeg gyermekenként is megállapítható, de 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél (28 500 Ft) több 

nem lehet. Aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, az évente csak egyszer kaphat 

önkormányzati segélyt. Méltányosságból is 

megállapítható, melynek jövedelmi értékhatára és összege 

is magasabb. 

Hol lehet 

intézni?  

 

A települési/kerületi önkormányzatnál. 

Pécsett a lakóhely szerinti Területi Szociális 

Központokban lehet igényelni. A szociális központok cím 

és utcajegyzéke ITT! 

Bővebb 

információ 

A települési önkormányzat szociális ellátásokat 

szabályozó helyi rendelete. 

Pécsett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 

gyermekvédelmi támogatásokról  

 

http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49m_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49m_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
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6.6 Iskolakezdési támogatás (utalvány) 

munkáltató adhatja a munkavállalónak 

Ki 

kaphatja? 

Gyermekére való tekintettel a munkavállaló, illetve a 

társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, ha  

gyermeke közoktatásban tanul és utána a szülő családi 

pótlékot kap. 

Mindkét szülő megkaphatja ugyanazon gyermek után. 

Mit kap a 

jogosult? 

2014-ben a minimálbér 30%-áig, azaz 30 450 Ft értékig 

ruházati termékek, tankönyvek és taneszközök 

vásárlására felhasználható utalványt, ami a tanév első 

napját megelőző 60. napjától a naptári év végéig érvényes. 

(A juttatás kedvezményes adója 35,7%, 51,17% helyett.) 

Hol lehet 

intézni? 

Munkáltató adhatja. 

Bővebb 

információ 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 71.§-a. 

 

6.7 Óvodáztatási támogatás 

Ki jogosult 

rá? 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek annak 

érdekében, hogy minél korábban kezdje meg a rendszeres 

óvodába járást. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki 

esetében az alábbiak közül legalább két feltétel fennáll: 

 egyedül nevelő szülőnek, vagy mindkét 

szülőnek legfeljebb alapfokú iskolai 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
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végzettsége van 

 ha a szülők bármelyikének alacsony a 

foglalkoztatottsága (aktív korúak ellátásában 

részesül, vagy legalább 12 hónapja 

álláskeresőként nyilvántartott, 

 elégtelen lakáskörülmények (komfort nélküli, 

vagy szükséglakás stb.) 

További feltétel, hogy annak az óvodai nevelési évnek a 

kezdetéig, melyben az 5. életévét betölti, megkezdje az 

óvodába járást. 

Mit kap a 

jogosult? 

Első alkalommal 20 000 forint, ezt követően – ha 

rendszeresen jár óvodába a gyermek – június és december 

hónapokban 10 000 forint a támogatás összege. 

Hol lehet 

intézni? 

Lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjénél.  

A kérelmet csak annak az óvodai-nevelési évnek a 

kezdetéig lehet benyújtani, amelyben a gyermek az 5. 

életévét betölti. 

Pécsett a lakóhely szerinti Területi Szociális 

Központokban lehet igényelni. A szociális központok cím 

és utcajegyzéke ITT! 

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/  (Az oldal alján, a 

„Gyermekek után járó ellátások” között található 

tájékoztató füzet) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C §-a 

 

http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49m_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49m_140401.pdf
http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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Gyermekeink iskoláztatásával, taníttatásával kapcsolatos költségek 

viselésében különböző ösztöndíjak is segítségünkre lehetnek, ezért 

érdemes nyomon követni a pályázati kiírásokat. Néhány példa: 

 

6.8 Tanulmányi ösztöndíjak 

Ösztöndíj Kinek szól? Bővebb információ 

Útravaló - 

MACIKA 

ösztöndíjprogram 

(Út a 

középiskolába, Út 

az érettségihez, Út 

a szakmához, Út a 

felsőoktatásba 

alprogramok) 

Hátrányos helyzetű tanulók http://www.emet.gov

.hu/hatter_1/utravalo

_macika/ 

  

 

Szent Imre 

ösztöndíj 

9-15. osztályos 

középiskolás, vagy 

felsőoktatási intézményben 

nappali tagozaton, első 

diplomás képzésben részt 

vevő, magyarországi 

tanintézményben tanuló 

katolikus fiatalok. 

http://uj.katolikus.hu/

cikk.php?h=1975 

 

Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 

szociálisan rászoruló 

felsőoktatási hallgatók, 

illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok 

http://www.emet.gov

.hu/hatter_1/bursa_h

ungarica/ 

 

Egyéb felsőoktatási 

ösztöndíjak 

kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó, illetve szociálisan 

rászoruló felsőoktatási 

http://www.felvi.hu/f

elveteli/jelentkezes/k

oltsegek_es_juttataso

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_macika/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_macika/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_macika/
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1975
http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1975
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/osztondijak?printMode=true
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/osztondijak?printMode=true
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/osztondijak?printMode=true
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hallgatók k/osztondijak?printM

ode=true 

 

 

6.9 Diákhitel 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára igényelhető kölcsön 

 Szabad felhasználású 

diákhitel 

(Diákhitel1) 

Kötött felhasználású 

diákhitel 

(Diákhitel2) 

Ki veheti fel? 
Finanszírozási formától 

függetlenül bárki 

Kizárólag önköltséges 

képzésben részt vevő 

hallgatók 

Milyen 

összeget lehet 

felvenni? 

Maximum havi 50 000 

forintot 

Maximum a képzési költség 

összege 

Mire 

költhető? 
Bármire 

Kizárólag a képzési költség 

fizetésére 

Mennyi a 

kamata? 
5,75%* 2%** 

Mennyit kell 

törleszteni? 

A minimálbér, majd a 

jövedelem 6%-át. 

A minimálbér, majd a 

jövedelem 4-11%-át 

Mikor kell 

elkezdeni a 

törlesztést? 

A hallgatói jogviszony megszűnése után, illetve legkésőbb 

35. életév betöltését követő negyedik hónap első napjától. 

Előtörleszteni bármikor díjmentesen lehet, kérhető a 

szüneteltetés, illetve a részlet mérséklése. 

Bővebb 

információ: 

http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/ 

 

 

 

http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/
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6.10 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

Ki jogosult 

rá? 

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, 

ha: 

 a bíróság a tartásdíjat már megállapította, 

 a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen (az 

eredménytelen végrehajtást igazolni kell), 

 a gyermeket gondozó szülő nem képes a gyermek 

részére a szükséges tartást nyújtani, és 

 a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó 

havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének kétszeresét (2014-ben 57 000 

forintot). 

Mit kap a 

jogosult? 

A gyámhatóság a bíróság által megállapított összeget, 

százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi 

meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj 

összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 50%-át (2014-ben 14 250 Ft.) 

Hol lehet 

intézni? 

Az illetékes járási gyámhivatalánál 

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/  (Az oldal alján, a 

„Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014” 

című tájékoztató füzetben) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 22. §:  

149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 69-76. §-a 

 

http://www.jaras.info.hu/jaras/jarasok-magyarorszagon
http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://csaladitudakozo.kormany.hu/download/7/c6/90000/honlapragyerekf%C3%BCzet2014-01-31.doc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700149.KOR
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6.11 Szabadság, pótszabadság 

Szülési 

szabadság 

Időtartama 24 hét (168 nap), kezdő napja a szülés 

várható időpontját megelőző 28 nap bármelyik napja 

lehet, de legkésőbb a szülés napja. Terhességi 

gyermekágyi segélyt folyósítanak alatta az arra 

jogosultaknak. 

Apákat 

megillető 

munkaidő 

kedvezmény 

A gyermek születése esetén 5 munkanap (ikrek esetén 7 

munkanap) munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, 

amit legkésőbb a szülést követő 2. hónap végéig, 

kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató 

kiadni. Fizetett szabadság, amit a költségvetés megtérít 

a munkáltatónak.  

Fizetés 

nélküli 

szabadság 

A munkáltató köteles fizetés nélküli szabadságot 

biztosítani:  

 

 a gyermek 3. életéve betöltéséig a gyermek 

gondozása céljából; 

 a gyermek 10. életéve betöltéséig a GYES 

folyósításának időtartama alatt,  

 a munkavállalónak hozzátartozója tartós – 

előreláthatólag harminc napot meghaladó – 

személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de 

legfeljebb két évig (tartós ápolás indokoltságát 

kezelőorvos igazolja). 

A felmondási védelem korábban a gyermek 3 éves 

koráig járt, most a terhesség, a szülési szabadság és a 

fizetés nélküli szabadság időtartamára. Ha az anya 

visszamegy dolgozni gyermeke 3 éves kora előtt, már 

nem illeti meg védelem. (Vezető beosztásban csak a szülési 
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szabadság alatt van felmondási védelem.)  

Pótszabadság A pótszabadság mindkét szülőt megilleti! 

Először a gyermek születésének évében, utoljára pedig 

abban az évben jár, amikor a 16. életévét betölti. 

Mértéke: 1 gyermek 

után 2 

munkanap 

2 gyermek 

után 4 

munkanap 

3 és több 

gyermek 

után 7 

munkanap 

Tartós beteg 

és súlyosan 

fogyatékos 

gyermek 

után + 2 

munkanap 

 

7. Beteg gyermek 

GYÁP – KÖZGYÓGYELLÁTÁS – UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS – 

TARTÓSAN BETEG ÉS SÚLYOSAN FOGYATÉKOS GYERMEK 

ELLÁTÁSAI 

 

Ha beteg a gyermek, nem csak az érte való aggódás, de a kieső 

jövedelem és a gyógyíttatás költségei is megnehezítik a család életét. 

Múló betegség esetén gyermekápolási táppénz, rendszeres 

gyógyszerköltség és szociális rászorultság esetén közgyógyellátás, 

lakóhelytől távoli kezelés/vizsgálat esetén utazási költségtérítés, tartósan 

beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén pedig támogatások 

egész sora lehet a segítségünkre. Lássuk: 

7.1 GYÁP 

Gyermekápolási táppénz 

Ki kaphatja? A biztosítási jogviszonyban álló szülő a 12 évesnél 

fiatalabb beteg gyermekének otthoni ápolása, vagy (ha 

gyermeke mellett tartózkodik) kórházi kezelése miatti 
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keresőképtelensége esetén. 

A 12 éves és annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb 

gyermek betegsége esetén méltányosságból kérhető a 

GYÁP megállapítása a Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervéhez benyújtott 

kérelemmel.   

Hány napig 

jár? 

 egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg 

otthoni ápolása és (ha a szülő vele tartózkodik) 

kórházi kezelése esetén a gyermek egyéves 

koráig, 

 egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb 

gyermek otthoni ápolása és (ha a szülő vele 

tartózkodik) kórházi kezelése esetén évenként és 

gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át, 

 háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb 

gyermek otthoni ápolása és (ha a szülő vele 

tartózkodik) kórházi kezelése esetén évenként és 

gyermekenként negyvenkettő, egyedülállónak 

nyolcvannégy naptári napon át, 

 hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb 

gyermek otthoni ápolása és (ha a szülő vele 

tartózkodik) kórházi kezelése esetén évenként és 

gyermekenként tizennégy, egyedülállónak 

huszonnyolc naptári napon át. 

Mit kap a 

jogosult? 

Már az első naptól táppénz jár, nem alkalmazhatók a 

betegszabadságra vonatkozó szabályok. 

A táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem 

naptári napi átlagának 

 60%-a folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő 

esetében, 

http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
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 50%-a két évnél rövidebb folyamatos 

biztosítási idő esetében, ill. a szülő a tizenkét 

évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése 

időtartama alatt, ha a szülő gyermeke mellett 

tartózkodik. 

A táppénz napi összege nem haladhatja meg a 

jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2014-

ben 101 500 Ft) 200 százalékának harmincad részét (6 

766 Ft). 

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/  (Az oldal alján, a 

„Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014” 

című tájékoztató füzetben) 

 

7.2 Közgyógyellátás 

A szociálisan rászorult személyek részére biztosított természetbeni hozzájárulás 

egészségi állapotuk megőrzése/ helyreállítása érdekében, melynek 3 típusa van: 

Közgyógyellátás 

típusa: 

Alanyi  Normatív Méltányos 

Ki kaphatja? A jövedelmi 

helyzettől és a 

havi rendszeres 

gyógyító ellátás 

költségétől 

függetlenül 

mindenkinek jár, 

aki a törvényben 

meghatározott 

ellátásokban 

részesül, pl. aki, 

vagy aki után 

szülője 

magasabb 

A jövedelmi 

helyzettől és a 

havi rendszeres 

gyógyító ellátás 

költségétől függ: 

 családban 

az egy főre 

jutó havi 

jövedelem 

nem éri el 

az 

öregségi 

nyugdíj 

legkisebb 

A jövedelmi 

helyzettől és a 

havi rendszeres 

gyógyító ellátás 

költségétől függ: 

 családban 

az egy főre 

jutó havi 

jövedelem 

nem éri el 

az 

öregségi 

nyugdíj 

legkisebb 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://csaladitudakozo.kormany.hu/download/7/c6/90000/honlapragyerekf%C3%BCzet2014-01-31.doc
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összegű családi 

pótlékban 

részesül tartós 

betegsége, vagy 

súlyos 

fogyatékossága 

alapján.  

összegét 

(2014-ben 

28 500 Ft), 

egyedül 

élő esetén 

150%-át 

(42 750 Ft) 

 havi 

rendszeres 

gyógyító 

ellátás 

költsége 

meghaladj

a 2 850 Ft-

ot 

(nyugdíjmi

nimum 

10%-át) 

összegéne

k 150%-át 

(2014-ben 

42 750 Ft), 

egyedül 

élő esetén 

200%-át 

(57 000 Ft) 

 havi 

rendszeres 

gyógyító 

ellátás 

költsége 

meghaladj

a az 5 700 

Ft-ot 

(nyugdíjmi

nimum 

20%-át) 

Mit kap a 

jogosult? 

 Gyógyszerkerete erejéig gyógyszereket (Az eseti 

keret 2014-ben 6 000 Ft/év, az egyéni keret 2014-

ben max. 12 000 Ft/hó) 

 Gyógyászati segédeszközöket 

 orvosi rehabilitáció céljából gyógyászati 

ellátásokat 

Hol lehet 

intézni? 

A Kormányhivatal Járási 

Hivatalánál 

A települési 

önkormányzatn

ál. 

Pécsett a 

Területi 

Szociális 

http://www.jaras.info.hu/jaras/jarasok-magyarorszagon
http://www.jaras.info.hu/jaras/jarasok-magyarorszagon
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Központokban. 

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/  (Az oldal alján, 

„Közgyógyellátás” című tájékoztató füzetben) 

 

 

 

7.3 Utazási költségtérítés  

Ha a lakóhelyen kívüli vizsgálatra, kezelésre kell utaznia a betegnek és kísérőjének. 

Ki kaphatja? Az egészségbiztosítás keretében a biztosítottak, a 

kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és 

kísérőik. 

Mit kap a 

jogosult? 

Egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele 

kapcsán a helyközi és a távolsági közlekedéssel 

összefüggésben felmerült költségeihez támogatást. 

Utazási 

költségtérítés 

típusai 

Utazási utalvány 

(a 

tömegközlekedéssel, 

vagy 

személygépkocsival 

történő utazás 

költségeinek 

Utazási 

költségtéríté

si utalvány 

(díjmentes 

utazásra 

jogosít) 

Utazási utalvány 

sajátos nevelési 

igényű gyermek 

és kísérője 

részére 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/kizarolag_egeszsegugyi_ellatasra
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utólagos 

megtérítése) 

Mit kap a 

jogosult? 
Tömegközlekedés esetén a lakóhely és az 

egészségügyi szolgáltató közti útvonalon menetrend 

szerint közlekedő közlekedési eszközön váltható 

legolcsóbb díjtételű menetjegy árát. 

A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási 

költségtérítés! 

Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés 

mértéke 21 Ft/km. 

Hol lehet 

intézni? 

 Háziorvos/Házi gyermekorvos  

 Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 

Szerve 

Bővebb 

információ: 

Tájékoztató az OEP honlapján 

 

A tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó 

támogatások 

Egy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek nevelése nagy 

anyagi terhet jelent a családnak. Sokszor a véletlenen múlik, hogy a 

szülők tudomást szereznek-e a gyermekük után járó ellátásokról, ezért 

csokorba gyűjtöttük, hogy mi minden jár egy tartósan beteg, vagy 

súlyosan fogyatékos gyermek után. 

A legfontosabb kérdés, hogy ki minősül tartósan betegnek, vagy 

súlyosan fogyatékosnak, azaz ki jogosult magasabb összegű családi 

pótlékra? 

 

http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/elerhetosegek/kh_eppsz_elerhetoseg.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/penzbeli_ellatasok/betegseg_eseten/utazasi_koltsegterites/utazasi_koltsegterites_2.html?query=utaz%C3%A1si%20k%C3%B6lts%C3%A9gt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s
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7.4 Magasabb összegű családi pótlék 

Tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek után járó családi pótlék 

Magasabb összegű családi pótlékhoz kapcsolódó egyéb támogatások 

GYES 10 éves korig - Közgyógyellátás (alanyi)– Utazási kedvezmény – Ingyenes 

tankönyv – 50%-os étkezési kedvezmény 

Ki kaphatja? A tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek 

után a szülő. 

Az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet melléklete 

határozza meg azokat a betegségeket és 

fogyatékosságokat, amelyek magasabb összegű 

családi pótlékra jogosítanak. (szakorvos igazolja) 

Ide tartozik pl. ételallergia (tej, tojás, búza), súlyos 

légzőszervi betegség, atópiás dermatitis súlyos formái stb. 

1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös 

betegség nélkül is jár. 

Mit kap a 

jogosult? 

A magasabb összegű családi pótlék összege 23 300 

Ft, egyedülálló szülő esetén 25 900 Ft. 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg, vagy súlyosan 

fogyatékos személy esetén 20 300 Ft. 

Egyéb kedvezmények, támogatások: 

 GYES a gyermek 10 éves koráig (bruttó 28 500 

Ft.) 

 Közgyógyellátás (alanyi) 

 Utazási kedvezményre jogosító Hatósági 

Igazolvány, amit a Magyar Államkincstár  

automatikusan állít ki és a helyi 

tömegközlekedésben díjmentes utazásra, 

vonaton és távolsági buszokon pedig 90%-os 

kedvezményre jogosítja a gyermeket és 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC
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kísérőjét. 

 Ingyenes tankönyv 

 50%-os étkezési támogatás bölcsődében, 

óvodában és általános iskolában 

 Bölcsődei térítési díj alóli mentesülés 

 Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 

(vak, gyengén látó, mozgásszervi fogyatékos, 

értelmi fogyatékos, autista gyermek esetén 

igényelhető a járási hivatalban) 

 a szülő ápolási díjra is jogosult lehet. 

Hol lehet intézni 

a magasabb 

összegű családi 

pótlékot? 

 Lakóhely szerint illetékes Magyar 

Államkincstár megyei igazgatósága, 

 Kormányablak, 

 munkáltató, ha az igénylő munkahelyén 

működik családtámogatási kifizetőhely 

 elektronikus úton a 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon 

azoknak, akik rendelkeznek ügyfélkapus 

regisztrációval 

A formanyomtatvány mellett eredetiben kell 

benyújtani a szakorvos által kiállított „Igazolás a 

tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos 

gyermekről”c. igazolást. 

Letölthető 

nyomtatványok: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/

csaladi_potlek/2 

Bővebb 

információ: 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/  (Az oldal alján, 

„Magasabb összegű családi pótlék” és „A magasabb 

összegű családi pótléka jogosító betegségek és 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek/2
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek/2
http://csaladitudakozo.kormany.hu/
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fogyatékosságok” című  tájékoztató füzetekben) 

5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 

 

A legalább 3 gyermeket nevelő szülőknek járó támogatások többségéről 

már volt szó. Lássuk ezeket most rendszerbe foglalva: 

 

8. Legalább három gyermeket nevelő 

családok támogatásai 

Támogatás típusa Támogatás összege, 

mértéke 

Bővebb információ 

GYET 

„Főállású anya” 

25 650 Ft a legfiatalabb 

gyermek 3. életévének 

betöltésétől 8. életévének 

betöltéséig (Max heti 30 

órában lehet mellette dolgozni, 

vagy otthon korlátlanul) 

4.2 pontban 

Emelt összegű 

családi pótlék 

16 000 Ft/gyermek (ez 

gyermekenként 3800 forinttal 

több, mint az egy gyermeket 

nevelők és 2700 forinttal több, 

mint a kétgyermekesek családi 

pótléka) Egyedülálló szülő 

esetében 17 000 Ft/gyermek 

(ez esetben 3300, ill. 2200 Ft a 

különbség gyermekenként.) 

6.1 pontban 

Ingyenes tankönyv Ingyenes tankönyv 6.4 pontban 

50% kedvezmény a 

gyermekétkeztetés 

Az étkezési térítési díj 

összege településenként 

változó. Ha havi 10.000 

6.4 pontban 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC
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térítési díjából forintos összeggel 

számolunk/gyermek, akkor a 

más kedvezményre nem 

jogosult egy gyermekes család 

összesen 10 000 forintot, két 

gyermekes család 20 000 

forintot, 3 gyermekes család 

pedig 15 000 forintot fizet az 

étkezésért. 

Bölcsődei térítési 

díj alóli mentesülés 

A három, vagy több 

gyermekes család nem fizet 

bölcsődei térítési díjat. 

 

90% kedvezmény 

vasúton és 

távolsági buszon 

A 90% kedvezmény akkor 

jár, ha együtt utazik a 

család. 

10. pontban 

Családi 

kedvezmény 

(kevesebb 

fizetendő 

adó/járulék) 

Gyermekenként 33 000 

forinttal kevesebb fizetendő 

közteher. (Az egy 

gyermekes család 

kedvezménye 10 000 forint, 

a két gyermekes családé 

20 000 forint, három 

gyermek esetén 99 000 

forinttal kell kevesebb 

adót/járulékot fizetni (ha 

van annyi fizetendő 

összeg). 

6.2 pontban 

Munkahelyvédelmi 

akció 

kedvezménye 3 

helyett 5 évig 

A munkáltató egy és két 

gyermekes családok 

esetében 2 évig, három 

gyermekes család esetén 3 

évig nem fizet szociális 

hozzájárulási adót. Egy és 

5.1 pontban 
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két gyerekes családoknál 

további 1 évig, legalább 

három gyermek esetén 

további 2 évig kevesebb 

SZOCHO-t fizet a 

munkáltató. 

Nagycsaládosok 

földgáz 

árkedvezménye 

Magyar Államkincstár 

Megyei Igazgatóságán 

igényelhető, a 

kedvezményes ár 3 

gyermek esetén évente 

61560 MJ, minden további 

gyermek után további 

10250 MJ után vehető 

igénybe. 

http://www.allamkin

cstar.gov.hu/magansz

emelyek/nagycsalado

s_foldgaz_arkedvezm

eny_# 

 

Magasabb összegű  

„szocpol” 

A szocpol összege 2 

gyermekes család esetén 

800 ezertől 1,3 millió 

forintig, 3 gyermekes 

család esetén 1,2 millió 

forinttól 2 millió forintig, 4 

és több gyermekes család 

esetén 1,6 millió forinttól 

2,5 millió forintig terjedhet. 

9.1 pontban 

GYET-en lévő 

egyéni és társas 

vállalkozók járulék 

kedvezménye 

Egyéni és társas vállalkozó 

GYET alatt mentesül a 

minimum járulék fizetése 

alól akkor is, ha 

személyesen 

közreműködik. Csak a 

tényleges kivét után kell 

fizetnie. 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/nagycsalados_foldgaz_arkedvezmeny_
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/nagycsalados_foldgaz_arkedvezmeny_
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/nagycsalados_foldgaz_arkedvezmeny_
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/nagycsalados_foldgaz_arkedvezmeny_
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/nagycsalados_foldgaz_arkedvezmeny_
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Erzsébet program 

(szociális üdültetési 

program) 

A szociális üdültetési 

program keretében a 

nagycsaládosok önkéntes 

alapon, pályázat útján, 

minimális önerő 

befizetésével nyaralhatnak 

a kijelölt üdülőkben. 

11.1 pontban 

NOE 

kedvezmények 

A Nagycsaládosok 

Országos Egyesülete a 

tagjainak számos 

kedvezményt tud nyújtani  

partnerhálózatán keresztül. 

Ezek a kedvezmények az 

élet minden területére 

vonatkoznak: vásárlás, 

szórakozás, egyéb 

szolgáltatások… 

www.noe.hu 

 

Pécsett 50% 

kedvezmény az 

építményadóból 

3 vagy több családi 

pótlékra jogosult gyermek 

esetén az építményadóból 

50% kedvezmény jár, ha az 

ingatlan a család bejelentett 

lakcíme és a család  

életvitelszerűen ott lakik.  

Pécs Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

Közgyűlésének 

46/2012. (X.19.) 

önkormányzati 

rendelete az 

építményadóról 5.§ 

(2) bekezdés 

 

 

 

 

http://www.noe.hu/
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
http://eugyintezes.pecs.hu/static/tempPdf/12ren46_140424.pdf
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9. A család lakhatása 

 „SZOCPOL” – BÉRLAKÁS – LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 

– ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS  

 

 

 

9.1„SZOCPOL” 

Lakásépítési támogatás 

Ki kaphatja? Új lakás építéséhez/vásárlásához, legalább 2 

meglévő, vagy vállalt gyermek után igényelhető. 

Meglévő gyermekek esetén nincs felső életkori határ 

és nem feltétel a házasság: 40 év feletti élettársak és 

egyedülálló is igényelheti, ha az egyéb feltételeknek 

megfelel. 

 

Legfeljebb két további gyermeket vállalhatnak azok, 

akik házasok és nincsenek 40 évesek. 

Mit kap a 

jogosult? 

A „Szocpol” vissza nem térítendő összegét a:  

 gyermekek száma,  

 a lakóépület hasznos alapterülete és 

  a lakóingatlan energetikai minősítése 

határozza meg. 
 „A” energetikai kategóriájú lakás esetén 1,1 szeres szorzót kell 
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alkalmazni. „A+” energiaosztály esetén a szorzó 1,2, míg passzív 

házaknál 1,3. 

A később születő gyermekek utánuk fix 400 000 

forint igényelhető. 

2 gyermek esetén: 

 

60-75 nm: 

 

800 000 Ft 

75,01-90 nm: 

 

1000000 Ft 

90,01-160 nm: 

1300000 Ft 

3 gyermek esetén: 70-85 nm: 

 

1200000 Ft 

85,01-100 nm: 

 

1500000 Ft 

100,01-160 nm: 

2000000 Ft 

4, vagy több 

gyermek esetén: 

80-95 nm: 

 

1600000 Ft 

95,01-110  nm: 

 

2000000 Ft 

110,01-160 nm: 

2500000 Ft 

Hol lehet intézni? Hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél. 

Bővebb 

információ: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelye

k/lakastamogatas 

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési 

támogatásról:  

http://hitelnet.hu/szocpol/ 

 

A használt lakásvásárlást az állam jelenleg kamattámogatás formájában 

segíti. A kamattámogatás a havi törlesztő részlet megfizetéséhez nyújtja a 

futamidő első 5 évében. A támogatás mértéke az állampapírhozam 50%-a, 

melyet nem befolyásol az eltartott gyermekek száma. A kamattámogatott 

lakáshitel iránti kérelem 2014. december 31-ig nyújtható be. Bővebb 

információ: http://hitelnet.hu/lakashitel/allamilag-tamogatott/  

 

 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/lakastamogatas
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/lakastamogatas
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100256.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100256.KOR
http://hitelnet.hu/szocpol/
http://hitelnet.hu/lakashitel/allamilag-tamogatott/
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9.2 Önkormányzati bérlakás 

 

Ki kaphatja? Önkormányzati lakásra az önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételekkel lehet 

bérleti szerződést kötni. 

 

Pécsett: 

Egyedülálló esetén a havi nettó jövedelem nem éri el 

a nyugdíjminimum két és félszeresét (71 250 Ft.), 

családos esetén pedig a kétszeresét (57 000 Ft.) 

További feltétel, hogy nem rendelkezik a 

nyugdíjminimum ötvenszeresét (1 425 000 Ft.) 

meghaladó ingatlantulajdonnal, egyéb 

vagyontárggyal, vagyoni értékű joggal. 

Mit kap a 

jogosult? 

Lakbérfizetés ellenében önkormányzati tulajdonú 

lakást bérelhet. 

Hol lehet intézni? Az önkormányzatnál. 

Bővebb 

információ: 1993. évi LXXVIII. törvény  

A részletes helyi szabályokat keresd lakhelyed 

önkormányzatának vonatkozó rendeletében, vagy 

érdeklődj az önkormányzatnál. 

Pécsett: 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/12ren44_140701.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/12ren44_140701.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/12ren44_140701.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/12ren44_140701.pdf
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9.3 Lakásfenntartási támogatás 

Ki jogosult rá? Akinek a háztartásában (ebbe az együttélő 

nagyszülők, más családtagok is beletartoznak) az egy 

főre fogyasztási egységre* jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 250%-át (2014-ben 71 250 Ft) és a 

háztartás tagjainak nincs vagyona. 

*Az összjövedelmet tehát nem annyival kell osztani, ahány 

tagja van a háztartásnak, hanem fő szabályként az első 

nagykorú arányszáma 1,0; a második nagykorúé 0,9; 

minden további nagykorúé 0,8; az első két kiskorúé 0,8; 

minden további kiskorúé pedig 0,7. (Pl. 2 felnőtt és 2 

gyermek esetén 3,5-tel kell osztani az összjövedelmet.) 

Meddig jár? A kérelem benyújtásának napjától 1 évig, utána újra 

kérelmezhető.  

Mit kap a 

jogosult? 

 

Összegét jogszabályban meghatározott képlet 

alapján az elbíráló szerv állapítja meg, de minimum 

2500 Ft.  
 

A támogatást a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 

lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú 

pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös 

költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez 

nyújtják, jellemzően a szolgáltatóhoz történő 

közvetlen utalással (kivéve pl. tüzelő). 

Hol lehet 

intézni? 

Lakóhely szerint illetékes települési/kerületi 

önkormányzatnál. 

Pécsett a Területi Szociális Központokban. 
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Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/ oldalon a 

szociális  rászorultság alapján járó ellátások címszó 

alatt: Lakásfenntartási támogatás 

1993. évi III. törvény 38-39.§ 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20-24.§-a:  

 

9.4 Adósságcsökkentési támogatás 

Ki kaphatja? Akinek 

- az adóssága (közüzemi díj, közös költség, lakbér, 

lakáscélú hitel) meghaladja az ötvenezer forintot és 

tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi 

díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és  

- a háztartásában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg az önkormányzat 

rendeletében meghatározott összeghatárt (42 750 

forintnál alacsonyabb nem lehet az értékhatár), 

valamint 

- aki a településen elismert minimális lakásnagyságot 

és minőséget meg nem haladó lakásban lakik. 

További feltétel, hogy vállalja az adósság és az 

adósságcsökkentési támogatás különbözetének 

megfizetését és részt vesz adósságkezelési 

tanácsadáson. 

A részletes szabályokat a helyi önkormányzat 

rendeletben szabályozza. 

Pécsett fő szabályként az egy főre jutó jövedelem nem 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600063.KOR
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haladhatja meg a nyugdíjminimum 200%-át (57 000), 

egyedül élő esetén 220%-át és az elismert 

lakásnagyság 1-3 fő esetén max. 2 szoba, 4-6 fő esetén 

max. 3 szoba, további együttlakó személyek esetén 

személyenként + fél szoba. 

Meddig jár? 18 hónapig, indokolt esetben egy alkalommal, max. 6 

hónappal meghosszabbítható.  

(Lakáscélú kölcsöntartozás esetén az időtartam 

hosszabb is lehet.) 

Mit kap a 

jogosult? 

 

Összege legfeljebb háromszázezer forint (lakáscélú 

hiteltartozás esetében legfeljebb hatszázezer forint) 

lehet. 

 

A támogatás nem haladhatja meg az adósságkezelés 

körébe bevont adósság 75%-át. 

 

Egy összegben, vagy havi részletekben nyújtják. 

 

Aki adósságcsökkentési támogatást kap, 

lakásfenntartási támogatásra is jogosult. 

Hol lehet 

intézni? 

Települési/kerületi önkormányzatnál. 

Pécsett a Területi Szociális Központokban. 

Bővebb 

információ 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/ oldalon a 

szociális rászorultság alapján járó ellátások címszó 

alatt: Adósságkezelési szolgáltatás 

1993. évi III. törvény 55.§-a 

A részletes helyi szabályokat keresd lakhelyed 

önkormányzatának vonatkozó rendeletében, vagy 

érdeklődj az önkormányzatnál. 

http://csaladitudakozo.kormany.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
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Pécsett: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 9/2010. (lll. 19.) önkormányzati 

rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról 

 

10. Utazik a család 

KEDVEZMÉNY VASÚTON/TÁVOLSÁGI BUSZON – UTAZÁSI 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS – UTAZÁSI KEDVEZMÉNY – KISMAMBÉRLET 

– TANULÓK BÉRLETTÁMOGATÁSA 

 

Kedvezmény 

típusa 

Kedvezmény lényege Bővebb információ 

Vasúti 

kedvezmény 

családoknak 

 Egy vagy két 

gyermekkel utazó felnőtt 

33%-os kedvezményű 

menetjegyet válthat. Egy 

gyermekkel egy vagy két 

kísérő utazhat. 

 A legalább három saját 

gyermekével együtt utazó 

egy vagy két szülő, 

továbbá a gyermekek is 

90%-os kedvezménnyel 

utazhatnak 2. osztályon. 

https://mav-

start.hu/ajanlatok/uta

zasi_ajanlat.php?mid

=14ad324755da2c 

  

Családi 

kedvezmény 

távolsági 

buszon 

A szülő(k) és a vele (velük) 

együtt utazó legalább 3 

gyermek(ük) 90%-os 

kedvezménnyel utazhatnak. 

Egyébként a gyermekek 

számára 6 éves korig ingyenes 

az utazás, 6-14 éves korig 50% 

http://www.volanbus

z.hu/hu/utazasi-

informaciok/jegyvasa

rlas/dijszabas/dijszab

as 

 

http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/10ren09.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/10ren09.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/10ren09.pdf
https://mav-start.hu/ajanlatok/utazasi_ajanlat.php?mid=14ad324755da2c
https://mav-start.hu/ajanlatok/utazasi_ajanlat.php?mid=14ad324755da2c
https://mav-start.hu/ajanlatok/utazasi_ajanlat.php?mid=14ad324755da2c
https://mav-start.hu/ajanlatok/utazasi_ajanlat.php?mid=14ad324755da2c
http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/dijszabas
http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/dijszabas
http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/dijszabas
http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/dijszabas
http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/dijszabas
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kedvezmény jár.  

Utazási 

költségtérítés 

Ha a lakóhelyen kívüli 

vizsgálatra, kezelésre kell 

utaznia a betegnek és 

kísérőjének, a költségek 

utólagos megtérítése, vagy 

díjmentes utazás. 

Lásd a Beteg 

gyermek című 

fejezetben. 

Utazási 

kedvezmény 

A tartósan beteg/súlyosan 

fogyatékos, magasabb összegű 

családi pótlékban részesülő 

gyermek a Magyar 

Államkincstár által kiállított 

hatósági igazolvány birtokában 

a helyi autóbuszon díjmentesen, 

vonaton és távolsági buszokon 

pedig 90%-os kedvezménnyel 

utazhat kísérőjével. 

Lásd a Beteg 

gyermek című 7. 

fejezetben. 

Kismama 

(kisgyerekes) 

bérlet 

A kisgyermeket nevelő szülő 

számára a tanuló és a nyugdíjas 

bérlethez hasonló 

kedvezményeket biztosít a 

helyi tömegközlekedésben.  

Elérhető pl. Budapesten, 

Debrecenben, Kaposváron, 

Szolnokon, Sopronban és 

Pécsett is.  

Pécsett TGYÁS, GYED, GYES 

vagy GYET-ben részesülők 

válthatnak kedvezményes (3300 

Ft) áron bérletet. 

Arról, hogy nálatok 

van-e ilyen 

kedvezmény és ha 

igen, akkor milyen 

feltételekkel vehető 

igénybe, a helyi 

tömegközlekedési 

vállalatnál 

érdeklődhetsz. 

Pécsi szabályok: 

http://www.tukebusz

.hu/letoltes/tajekoztat

as_kgy_20140101.pdf 

Tanulói bérlet 

térítés 

Egyes önkormányzatok a 

tanulók bérletvásárlásához is 

Arról, hogy nálatok 

van-e ilyen lehetőség, 

http://www.tukebusz.hu/letoltes/tajekoztatas_kgy_20140101.pdf
http://www.tukebusz.hu/letoltes/tajekoztatas_kgy_20140101.pdf
http://www.tukebusz.hu/letoltes/tajekoztatas_kgy_20140101.pdf
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nyújtanak kedvezményeket.  

Pécsett az 1-4. évfolyamon 

tanuló, rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

tanulók kaphatják a bérlet ára 

90%-ának megtérítését, ha az 

iskolába járáshoz indokolt. 5-8. 

évfolyamos tanuló 

méltányosságból kaphatja a 

támogatást. 

az önkormányzatnál 

érdeklődhetsz. 

Pécsett: 

49/2013.(Xl.18.) 

önkormányzati 

rendelet 13.§-a 

 

 

 

11. Nyaralás és szórakozás  

ERZSÉBET PROGRAM - INGYENES/KEDVEZMÉNYES MÚZEUMI 

BELÉPŐ 

 

11.1 Erzsébet program 
(családi  nyaralás, gyermek táboroztatás) 

 Kedvezményes nyaralás 

nagycsaládosoknak 

Kedvezményes táborozás 

gyermekeknek 

Ki kaphatja? 2014. évi feltételek: 

 egy főre jutó 

jövedelem a 

minimálbért 

(101 500 Ft.) nem 

haladja meg 

 legalább 3 gyermek 

után jogosult 

családi pótlékra 

A feltételek az új 

pályázati kiírás szerint 

Általában tanulói 

jogviszony és bizonyos 

életkor betöltése a 

feltétel. 

http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/13ren49_140401.pdf
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változhatnak! 

Mit kap a 

jogosult? 

Szülők és a 14 évnél 

idősebb gyerekek 5000 

forint önrésszel, a 3-14 

éves gyerekek 2000 Ft 

önrésszel nyaralhattak. 

Közel 60 féle nyári 

táborban való részvétel 

lehetősége 2000 forintos 

önrésszel. Ha az egy főre 

eső jövedelem 

meghaladja a minimálbér 

összegét (101 500), akkor 

az önrész 10 ezer forint. 

Bővebb 

információ: 

http://erzsebetprogram.hu/ 

 

 

11.2 Múzeumi kedvezmények a családnak 

 Ingyenes 

múzeumi belépő a 

családnak 

Kedvezményes 

múzeumi belépő a 

családnak 

Ki kaphatja?  aki a 26. életévét 

még nem töltötte 

be (tehát a 

gyermek) 

 

 18 év alatti 

gyermeket kísérő 

legfeljebb 2 közeli 

hozzátartozó 

(szülő, nagyszülő, 

dédszülő stb.) 
 

 Aki legalább két, 18 

év alatti gyermeket 

kísér, és azok 

közeli 

hozzátartozója 

(legfeljebb 2 fő) 

 Aki 6-26 év közötti 

(6 év alatt 

ingyenes) 

 

Mit kap a 

jogosult? 

Díjtalanul látogathatja a 

muzeális intézmények 

állandó kiállításait 

minden hónap egyik 

hétvégéjének azon a 

napján, amit a múzeum 

Állandó és időszaki 

kiállításokat 50%-os 

kedvezményes belépődíj 

fizetésével látogathatja 

http://erzsebetprogram.hu/
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meghatároz (honlapon 

fel kell tüntetni) 

 

Tájékozódj a múzeumok 

honlapján!  
 

Pécsett pl: 

 Minden hónap 1. 

vasárnapján: Zsolnay 

Múzeum 72/514-045 

 Minden hónap 2. 

vasárnapján: Csontváry 

Múzeum 

 Minden hónap 3. 

vasárnapján Vasarely és 

Bányászati Múzeum 

 

Bővebb 

információ: 

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 

Pécsi múzeumi kedvezmények ITT! 

 

A Pécsimami hírlevél olvasóit értesítjük, ha módosul a Családi 

Mindentudó! 

http://complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000194.KOR
http://www.jpm.hu/index.php?id=47

