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I. 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. 

1.1 Mikor kapják a szülők a támogatást? 

Mikor? Példák 

Gyermek tervezésekor „csok”: 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, életkezdési 

támogatás, helyi önkormányzat 

által biztosított támogatás*(pl. 

kelengye pénz) *Nem minden 

önkormányzatnál 

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

GYED extra 

Munkába való visszatéréskor családi kedvezmény, GYED 

extra, pótszabadság…  

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

különböztethetünk meg: 

1.2 „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, CSED, 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 
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1.3 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, 

 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. §  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV
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Az egyes ellátások, támogatások bemutatása 

2 Házasságkötéshez és szüléshez kapcsolódó támogatások 

ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE - AZ APÁT MEGILLETŐ 

PÓTSZABADSÁG – ANYASÁGI TÁMOGATÁS – ÉLETKEZDÉSI 

TÁMOGATÁS 

2.1 Első házasok kedvezménye 

Ki kapja? Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a 

házaspár akkor jogosult, ha 2014. december 31-ét követően 

került sor – akár belföldön, akár külföldön – a 

házasságkötésre és legalább egyiküknek ez az első 

házassága. 

Mit kap a 

jogosult? 

Az első házasok kedvezménye – a családi kedvezményhez 

hasonlóan – az összevont adóalapot csökkenti. Az 

érvényesíthető kedvezmény jogosultági hónaponként 33 335 

forint. Az első házasok kedvezménye a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy havonta 5 ezer forinttal magasabb összegű 

nettó kereset áll a házaspárok rendelkezésére. 

Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést követő 

hónapot kell tekinteni. A házassági életközösség fennállása 

alatt legfeljebb 24 hónapon keresztül érvényesíthető ezen a 

jogcímen kedvezmény. 

Hol 

intézhető? 

NAV – adóbevallás útján, vagy a munkáltatón keresztül 

Egyéb 

tudnivaló: 
https://www.nav.gov.hu/data/cms486877/Els__hazasok_ked

vezmenye_nyilatkozat_2019.docx 

 

 

https://www.nav.gov.hu/data/cms486877/Els__hazasok_kedvezmenye_nyilatkozat_2019.docx
https://www.nav.gov.hu/data/cms486877/Els__hazasok_kedvezmenye_nyilatkozat_2019.docx
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2.2 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.  
 

2.3 Anyasági támogatás 

Ki kaphatja? A szülő anya igényelheti a gyermek születését követő 

6 hónapon belül, vagy az örökbefogadó szülő, illetve 

gyám szintén a gyermek születését követő 6 hónapon 

belül végleges határozat birtokában. 

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, családtámogatási 

feladatkörben eljáró járási hivatal, 

 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  

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/

anyasagi_tamogatas.doc 

Letölthető kérelem 

nyomtatvány 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/

anyasagi_tamogatas.doc 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/anyasagi_tamogatas.doc
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/anyasagi_tamogatas.doc
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/anyasagi_tamogatas.doc
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/anyasagi_tamogatas.doc


 

                                                                - 11 - 

Imami Egyesület 2019 © - Minden jog fenntartva! 

 

2.4 Életkezdési támogatás 

„Babakötvény” 

 (Életkezdési Letéti számla) 

Ki 

kaphatja? 

Minden 2005. december 31. napja után született, magyar 

állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező 

gyermek, és a 2017. június 30-a után született, 

Magyarországon élő külföldi* gyermek. 

Mit kap a 

jogosult? 

A 2019. évben születettek 42 500 Ft egyszeri életkezdési 

támogatást a Magyar Államkincstárnál vezetett 

Életkezdési 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. 

Mit kell 

még tudni? 

A külföldi gyermek jogosultságát a fiatalok életkezdési 

támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényből 

tudhatod meg.  

Az életkezdési támogatás összegét évente határozza meg 

az Országgyűlés. 

Bővebb 

információ 

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

ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas
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A gyermek születésekor a támogatás összege automatikusan a gyermek 

életkezdési letéti számlájára kerül. A szülő döntése alapján Start-

értékpapír számlát nyithat, amelyre áthelyezésre kerül a támogatás, és 

egyéni befizetések is teljesíthetőek. Az egyéni befizetésekhez az állam 

további támogatást ad. 

2.5 Start értékpapírszámla 

Kinek nyitható? - Minden 2005. december 31. napja után 

született, magyar állampolgárságú és 

magyarországi lakóhellyel rendelkező 

gyermek, és  

- a 2017. június 30-a után született, 

Magyarországon élő külföldi* gyermek, 

továbbá  

- a 2006. január 1. napja előtt született kiskorú, 

magyar, vagy  

- a 2017. július 1. előtt született külföldi* 

gyermekek számára is van lehetőség 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) 
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Hol lehet 

megnyitni? 

A Magyar Államkincstár bármely állampapír-

forgalmazó ügyfélszolgálatán: 

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

atok/szolgaltatasok-megyenkent/72/ 

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/hu/lakossagi-

ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas 

 

 

2.6 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. 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/72/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/72/
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas
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3 Ellátások a gyermekkel otthon töltött évek alatt 

GYES – GYET – CSED – 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 

 biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások, melyek célja a 

kieső jövedelem pótlása: CSED, GYED 
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3.1 GYES 

Gyermekgondozást segítő ellátás 

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. 

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 fél éves 

koráig nem folytatható. 

A gyermek fél 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 

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. 

 



 

                                                                - 16 - 

Imami Egyesület 2019 © - Minden jog fenntartva! 

Hány 

gyermek után 

vehető 

igénybe 

egyidejűleg 

GYES? 

A GYES-ből egyszerre legfeljebb két ellátás 

folyósítható.  

Az idősebb testvér után járó GYES továbbfolyósításra 

kerül, ha újabb gyermek születik a családba, és a 

szülők az új gyermek után is jogosultak valamilyen 

ellátásra (CSED-re, 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, családtámogatási 

feladatkörben eljáró járási hivatal, 

 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 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/4200

06/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatas

ok20091202.html?ugy=gyes.html 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

A családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalok 

honlapján 

 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyes.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyes.html
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3.2 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 járási hivatalnál 

kérheti az aktív korúak ellátására való jogosultságának 

megállapítását, melynek feltétele az igénylést megelőző 3 

hónapban a munkaügyi központtal való együttműködés. 

Hol lehet 

intézni? 

 Lakóhely szerint illetékes, családtámogatási 

feladatkörben eljáró járási hivatal, 

 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 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyerme

knevelesi_tamogatas 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyerme

knevelesi_tamogatas 

 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyermeknevelesi_tamogatas
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyermeknevelesi_tamogatas
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyermeknevelesi_tamogatas
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyermeknevelesi_tamogatas
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A csecsemőgondozási díj és a GYED összehasonlítása: 

 CSED GYED 

Ki kaphatja? Biztosítási jogviszonyhoz kötött 

Célja: Kieső jövedelem pótlása 

Összege: napi átlagkereset 70%-a 

 nincs 

maximalizálva* 

 csak SZJA 

előleget vonnak 

belőle 

*ha van 180 nap 

jövedelem. Ha nincs: 

külön szabályok szerint 

számolják. 

 maximum 

bruttó havi 208 

600 Ft 

 SZJA 

előleget és 

nyugdíjjárulékot 

is vonnak belőle 
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3.3 CSED 

Csecsemőgondozási díj 

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 csecsemőgondozási díj 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, 

kivéve a koraszülött gyermekek esetében. A szülési 

szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a 

koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben 

gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a 

gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is 

igénybe lehet venni. 

A CSED folyósítása a szülési szabadság alatt történik. 

Mit kap a 

jogosult? 

Összege a napi átlagkereset 70%-a. 

Összegéből csak személyi jövedelemadót vonnak, 
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nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot nem. 

ÖSSZEGE NINCS MAXIMALIZÁLVA! (ha van 180 

napi jövedelem) 

Adóbevallásban szerepeltetni kell. 

Lehet CSED 

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. 

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a 

társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező 

munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a 

foglalkoztató székhelye szerint illetékes 

egészségbiztosító bírálja el és utólag folyósítja az 

ellátást. Az elbírálási feladatokat a járási hivatalok - 

fővárosban a XIII. Kerületi Hivatal -, a folyósítással 

kapcsolatos feladatokat a megyei/fővárosi 

kormányhivatalok látják el. 

Bővebb 

információ 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellát

ások/gyermekvállalás-

támogatása/csecsemőgondozási-díj.html 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/42

0006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamog

atasok20091202.html?ugy=tgyas.html 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/csecsemőgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/csecsemőgondozási-díj.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/csecsemőgondozási-díj.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=tgyas.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=tgyas.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=tgyas.html
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3.4 GYED 

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, akkor 

méltányosságból is kérhető. 

Mettől-

meddig jár? 

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemő-

gondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam 

lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének 

betöltéséig jár. (Ikergyermekek esetén további 1 évig jár.) 

Mit kap a 

jogosult? 

Összege a jogszabályban meghatározott ún. naptári 

napi alap 70%-a, maximum a minimálbér 

kétszeresének 70%-a), azaz 208.600,- Ft. 

Összegéből személyi jövedelemadó-előleget, és 

nyugdíjjárulékot vonnak, és az adóbevallásban 

szerepeltetni kell. 

Lehet GYED 

mellett kereső 

tevékenységet 

folytatni? 

Ha a gyermek elmúlt fél éves, korlátlan időtartamban 

lehet dolgozni, GYED mellett is. 

GYED mellett csak akkor járhat bölcsődébe, vagy 

családi napközibe a gyermek, ha a szülő dolgozik. 

Hol lehet 

intézni? 

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet írásban 

„Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű 

nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell 

benyújtani. 

Bővebb 

információ 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/4200

06/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatas

ok20091202.html?ugy=gyed.html#topicissue 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyed.html#topicissue
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyed.html#topicissue
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420006/Gyermekekkel_kapcsolatos_rendszeres_tamogatasok20091202.html?ugy=gyed.html#topicissue
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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:  

 

3.5 GYED EXTRA 

Munkavégzés 

GYED/ GYES 

mellett 

A GYED és GYES mellett már korlátlanul lehet 

munkát vállalni, ha a gyermek elmúlt fél éves. 

Testvér GYED/ 

GYES 

Több ellátás egyidejű folyósítása 

Ha a szülő különböző korú gyermekeire 

tekintettel az egyik gyermeke után jogosult 

csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási 

díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó 

csecsemőgondozási díjat vagy gyermekgondozási 

díjat egyidejűleg is igénybe veheti. 

Diplomás GYED Hallgatói jogviszony alapján járó 

gyermekgondozási díj 

Feltételek: 

 a gyermeke születését megelőző két 

éven belül államilag elismert felsőoktatási 

intézményben teljes idejű képzésben 

legalább két félév aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezik 

 a gyermeke a hallgatói jogviszony 

fennállása alatt vagy a hallgatói 

jogviszony szünetelését, illetve 

megszűnését követő 1 éven belül 

születik. 

A diplomás GYED a gyermek születésének 

napjától a gyermek 2 éves koráig jár. 
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Összege: 

 a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú 

szakképzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben, valamint a szakirányú 

továbbképzésben részt vevő hallgató 

esetén a jogosultság kezdő napján 

érvényes kötelező legkisebb munkabér 70 

százaléka (2019. évben 104.300,- Ft) 

 a mesterképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben vagy doktori képzésben részt 

vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő 

napján érvényes garantált bérminimum 

70 százaléka (2019. évben 136.500,- Ft) 

Iker GYED Az ikrek esetében a GYED folyósításának 

időtartama 1 évvel meghosszabbodik. 

Munkába való 

visszatérést segítő 

kedvezmények 

Kibővült a nagycsaládos anyák munkába való 

visszatérését segítő kedvezmények köre. 

Lsd. a következő fejezetben. 
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4 A munkába való visszatérés elősegítése 

MUNKÁBA VISSZATÉRŐ ANYÁK UTÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ 

ADÓKEDVEZMÉNY – ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS 

Gyermekvállalás után visszatérni a munka világába nem mindig 

könnyű: lássuk, milyen támogatások és lehetőségek vannak 

segítségünkre.  

 

A munkahelyvédelmi akcióterv keretében létrejött, ma már az ún. 

munkába visszatérő kisgyermekes anyák után érvényesíthető 

adókedvezmény 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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4.1 MUNKÁBA VISSZATÉRŐ ANYÁK UTÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ 

ADÓKEDVEZMÉNY 

Munkáltatónak járó kedvezmény a munkába visszatérő 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 (2+1) 

évig 

Három, vagy több gyermekes munkavállaló esetén 5 

(3+2) évig 

Mit kap a 

jogosult 

munkáltató? 

Szociális hozzájárulási adó (mértéke 19,5%), 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 a minimálbér után nem kell 

megfizetni a 19,5%-os SZOCHÓ-t, és a 

szakképzési hozzájárulást sem (kedvezmény 

összesen 21%), 

 a foglalkoztatás harmadik évében a bruttó bér, 

de legfeljebb a minimálbér után 19,5% helyett 

9,75% SZOCHÓ-t kell fizetni (kedvezmény: 

11,25%).  
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Három, vagy többgyermekes munkavállaló 

foglalkoztatása esetén a kedvezmény: 

 a foglalkoztatás első három évében a bruttó 

bér, de legfeljebb a minimálbér után nem kell 

megfizetni a 19,5%-os SZOCHÓ-t és a 

szakképzési hozzájárulást, 

 

 a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a 

bruttó bér, de legfeljebb a minimálbér után 

19,5% helyett 9,75% 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 

2018. évi LII. törvény 
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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.  

 

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. 
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4.2 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 

(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. 
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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. 

Bővebb 

információ: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

(192. § - 203. §) 

Közelebb a távmunkához c. könyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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5 Gyermek ellátásához, iskoláztatásához való hozzájárulás: 

CSALÁDI PÓTLÉK – CSALÁDI KEDVEZMÉNY – RENDSZERES 

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY – ÉTKEZTETÉS ÉS 

TANKÖNYV NORMATÍV KEDVEZMÉNYEI – TELEPÜLÉSI 

TÁMOGATÁS - ÖSZTÖNDÍJAK, DIÁKHITEL – SZABADSÁG, 

PÓTSZABADSÁG – EGYÉB KEDVEZMÉNYEK 

 

5.1 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 

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.  
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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, családtámogatási 

feladatkörben eljáró járási hivatal, 

 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 

venni az 

összeg 

megállapításá

nál? 

Azt az igénylővel egy háztartásban élő gyermeket: 

 aki után családi pótlékot folyósítanak,  

 aki után családi pótlékot már nem folyósítanak 

(20. életévét betöltötte), de köznevelési 

intézmény tanulója vagy felsőoktatási 

intézményben első felsőfokú szakképzésben, 

első alapképzésben, első mesterképzésben 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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vagy első egységes, osztatlan 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 nevelésbe, és a családi 

pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn 

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

igazolatlan óráinak száma, vagy 20-nál több óvodai 

nevelési napot mulasztott (+ védelembe vétel 

elrendelése) 

Bővebb 

információ 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családip

ótlék.html 

 

Letölthető 

kérelem 

nyomtatvány 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok/cs

aládi-pótlék.html 

 

 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok/családi-pótlék.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok/családi-pótlék.html
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5.2 Családi kedvezmény 

A fizetendő adót, járulékot csökkentő összeg 

Kinek jár? Fő szabályként: 

 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 

8,5%-os egészségbiztosítási és munkaerőpiaci, valamint 

10%-os nyugdíjjárulék is csökkenthető. 
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A 

kedvezmény 

mértéke 

 Levonás az 

összevont 

adóalapból 

havonta (Ft) 

Ennyivel 

csökken a 

fizetendő adó 

(járulék) 

Legfeljebb két 

eltartott* esetén 

*Eltartottak közé 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 66 670  10 000 Ft 

2 gyermek után 2x 133 300 2x20 000 Ft 

Három és több 

eltartott* esetén 

  

1 gyermek után 220 000 33 000 Ft 

2 gyermek után 440 000 66 000 Ft 

3 gyermek után 660 000 99 000 Ft 

 4 gyermek után 880 000 132 000 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 

Családi kedvezmény kalkulátor a NAV honlapján 

Igénybevétel

hez 

szükséges 

nyomtatvány 

file:///C:/Users/Felhasználó/Downloads/Csaladi_kedvez

meny_nyilatkozat_2019.pdf 

A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést 

megelőzően bármikor megtehető, módosítható. 

http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/csaladi_kedvezmeny_kalk
file:///C:/Users/Felhasználó/Downloads/Csaladi_kedvezmeny_nyilatkozat_2019.pdf
file:///C:/Users/Felhasználó/Downloads/Csaladi_kedvezmeny_nyilatkozat_2019.pdf
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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 

gyermekes 

Kata 

férjével 2 

gyermeket 

nevel 

Andinak és 

élettársának 3 

gyermeke van 

Éváéknak 3 

gyereke 

van, 

közülük 2 

főiskolás 

jövedelem 

nélkül és 1 

ovis 

 450 000 

X 

0,15% 

450 000 

- 

66 670 

X 

0,15% 

450 000 

- 

266 660 

X 

0,15% 

450 000 

- 

660 000 

 

450 000 

- 

220 000 

X 

0,15% 

Ennyi adót fizet a 

család havonta: 

67 500 Ft 57 500 Ft 27 500 Ft 0 Ft, mert 

67 500 Ft 

kedvezményt 

érvényesített 

33 000 Ft 

    660 000 

- 

450 000 

X 

0,15%=31 500 

 

Ennyi 

egészségbiztosítás

i járulékot (8,5%) 

fizet a család 

38 250 38 250 38 250 6 750 38 250 

 



 

                                                                - 36 - 

Imami Egyesület 2019 © - Minden jog fenntartva! 

5.3 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.  

További feltétel, hogy az egy főre jutó vagyon 

(hasznosítható ingatlan, vagyoni értékű jog, jármű) 

értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott 

értéket. 

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: 

41 325 forint (öregségi 

nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 145 

%-a) 
*Ha az egyéb feltételeknek megfelel. 

Egyéb esetekben: 

38 475 forint (öregségi 

nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 135 

%-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 (a támogatott évfolyamokon 

felül is) 
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 természetbeni támogatás évente kétszer étel, 

ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, 

2019. évben 6000 Ft (hátrányos, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

esetén 6.500 Ft) értékben (augusztus 1. és 

november 1. napján fennálló jogosultság 

esetén jár). Összegéről évente dönt az 

Országgyűlés. 
 

További kedvezmények: 
 

 Bölcsődei felvétel során előnyben kell 

részesíteni és térítési díjat nem kell megfizetni 

 Életkezdési letéti 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 

 Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 

 Biztos Kezdet Ház és Tanoda szolgáltatásai 

 Szükség esetén ingyenes támogatott közvetítői 

eljárás 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

ben részesülő gyermeket nevelő részére 

engedélyezett jogi segítői díjat az állam viseli.  

Hol lehet 

intézni? 

Lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjénél, a határozatot be kell mutatni a 

bölcsődében, óvodában, iskolában 

Bővebb 

információ 

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JEGYZ3

0000 

1997. évi XXXI. törvény 19.§ 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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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 helyzet, kik kaphatnak még támogatást? 

5.3.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak étkezési 

kedvezménye 

Bölcsődés, óvodás korú gyermek esetén 

Ki jogosult rá?  Három, vagy több gyermekes családok 

gyermekei 

 Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, illetve 

olyan gyermek, aki ezek családjában él 

 Az a gyermek, akinek a családjában az 1 főre jutó 

nettó jövedelem nem éri el a minimálbér 130%-át, 

azaz 193.700,- Ft-ot 2019-ben. 

Mit kap a 

jogosult? 

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetést 

Iskolás gyermek esetén 

Ki jogosult rá?  Három, vagy több gyermekes családok 

gyermekei 

 Tartósan beteg, vagy 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 21/B. § 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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Ingyenes tankönyvre a tanuló kétféle formában lehet jogosult: a 

fokozatosan, felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes 

állami tankönyvellátás keretében (a 

2018/2019-es tanévben az iskola 1. – 9. 

évfolyamát érinti), vagy a 

tankönyvellátás normatív kedvezménye 

alapján, ha bizonyos feltételeknek (lásd 

az alábbi táblázatot) megfelel. 
 

5.3.2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak tankönyv támogatása 

Ingyenes állami 

tankönyvellátás 

felmenő 

rendszerben 

(fokozatosan) 

Az állam biztosítja, hogy a tanulók részére a 

tankönyvek térítésmentesen álljanak 

rendelkezésre: 

 az 1. évfolyamtól a 9. évfolyamig, 

 a nemzetiségi nevelés-oktatásban, 

 a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban. 

Ingyenes állami 

tankönyvellátásra 

(még) nem 

jogosultak 

tankönyv 

támogatása 

(normatív 

kedvezmény) 

Akik még nem részesülnek a fenti ingyenes 

tankönyvellátásban, az alábbi esetekben kaphatják 

mégis ingyenesen a tankönyveket: 

 tartósan beteg, illetve a jogszabály szerint 

fogyatékosnak minősülő gyermek, 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermek (súlyos tanulási-, figyelem, vagy 

magatartásszabályozási zavar), 

 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 

2011. évi CXC. törvény 

2013. évi CCXXXII. törvény 

 

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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5.4 Rendkívüli települési támogatás 

A korábbi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély és a temetési 

segély összevonásával létrejött új támogatási forma. 

Kik jogosultak rá? A települési önkormányzat képviselő-testülete a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére rendkívüli települési 

támogatást nyújt. 

 Rendkívüli települési támogatásban 

elsősorban azokat a személyeket indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni 

 vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások – így különösen  

- betegséghez,  

- halálesethez,  

- elemi kár elhárításához,  

- a válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához,  

- iskoláztatáshoz,  

- a gyermek fogadásának előkészítéséhez,  

- a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához,  
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- a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások –  

 vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt 

anyagi segítségre szorulnak. 

Mit kap a jogosult? Eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi 

rendszerességgel pénzbeli, vagy természetbeni 

támogatást. 

Egyéb, 

meghatározott célra:  

Települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott célra és feltételek mellett a 

rendkívüli élethelyzetben lévők támogatásán túl, 

szociális alapon támogatást nyújthat, pl. ápolási 

díj, lakásfenntartási támogatás, de akár 

életkezdési támogatás, kamatmentes kölcsön, stb. 

formában. 

Hol lehet intézni?  A települési/kerületi önkormányzatnál. 

Bővebb információ A települési önkormányzat szociális ellátásokat 

szabályozó helyi rendelete. 
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Gyermekeink iskoláztatásával, taníttatásával kapcsolatos költségek 

viselésében különböző ösztöndíjak is segítségünkre lehetnek, ezért 

érdemes nyomon követni a pályázati kiírásokat. Néhány példa: 

5.5 Tanulmányi ösztöndíjak 

Ösztöndíj Kinek szól? Bővebb információ 

Ösztöndíj kiemelkedő 

sportoló diákoknak 

a kiemelkedő 

sporttevékenységet 

folytató diákok részére, 

tanulmányaik 

eredményességének 

elősegítése céljából 

https://atletika.hu/hu/

informaciok/2018/tan

ulmanyi-palyazat-

2019-bom-mob 

 

Szabó Kálmán 

Tehetségprogram 

kimagasló tanulmányi 

eredményekkel 

rendelkező végzős 

középiskolásoknak, akik 

anyagi lehetőségeik miatt 

elesnének a 

továbbtanulás 

lehetőségétől 

http://szabokalmanpr

ogram.hu/index.php/

hogyan-kell-

jelentkezni 

 

Google Európai 

ösztöndíj fogyatékkal 

élő diákoknak 2019-

2020 

a számítástechnika, 

technológia és 

informatika területén 

jeleskedő, fogyatékkal élő 

diákok támogatása 

https://buildyourfutu

re.withgoogle.com/sc

holarships/google-

students-with-

disabilities-

scholarship/#!?detail-

content-

tabby_activeEl=detail

-overview-content 

 

 

https://atletika.hu/hu/informaciok/2018/tanulmanyi-palyazat-2019-bom-mob
https://atletika.hu/hu/informaciok/2018/tanulmanyi-palyazat-2019-bom-mob
https://atletika.hu/hu/informaciok/2018/tanulmanyi-palyazat-2019-bom-mob
https://atletika.hu/hu/informaciok/2018/tanulmanyi-palyazat-2019-bom-mob
http://szabokalmanprogram.hu/index.php/hogyan-kell-jelentkezni
http://szabokalmanprogram.hu/index.php/hogyan-kell-jelentkezni
http://szabokalmanprogram.hu/index.php/hogyan-kell-jelentkezni
http://szabokalmanprogram.hu/index.php/hogyan-kell-jelentkezni
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/#!?detail-content-tabby_activeEl=detail-overview-content
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Jövő Vezetői 

Csereprogram 

 

 

magyar állampolgárságú 

középiskolás diákok 

 

 

https://hu.usembassy.

gov/hu/jelentkezz-

most-teljes-osztondij-

egy-kozepiskolai-

tanevre-az-usa-ban/ 

Nyilas Misi Ösztöndíj 

Program 

5 – 12. évfolyamos 

tehetséges, de rászoruló 

gyermekek támogatása  

https://legyenfolytata

s.jobbadni.hu/ 

 

Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 

felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok 

http://www.emet.gov

.hu/felhivasok/bursa_

hungarica14/ 

 

Útravaló - 

ösztöndíjprogram 

(Út a középiskolába, 

Út az érettségihez, Út 

a szakmához, Út a 

felsőoktatásba, Út a 

diplomához, 

alprogramok) 

Ösztöndíj és mentorálási 

támogatás hátrányos 

helyzetű tanulóknak 

http://www.emet.gov

.hu/hatter_1/utravalo

_osztondijprogram_e

fop_3_1_4_15_es_vek

op_7_3_1_17/ 

 

Út a tudományhoz a középfokú iskolai 

oktatásban részt vevő 

természettudományos 

érdeklődésű tanulók 

tehetséggondozása 

http://www.emet.gov

.hu/hatter_1/ut_a_tud

omanyhoz/ 

 

Arany János 

Kollégiumi-

Szakközépiskolai 

Program 

a hátrányos helyzetű 

tanulók szakképző 

iskolában folytatott 

tanulmányai 

eredményességének, a 

szakma megszerzésének 

támogatása 

http://www.ajtp.hu/st

art 

 

https://hu.usembassy.gov/hu/jelentkezz-most-teljes-osztondij-egy-kozepiskolai-tanevre-az-usa-ban/
https://hu.usembassy.gov/hu/jelentkezz-most-teljes-osztondij-egy-kozepiskolai-tanevre-az-usa-ban/
https://hu.usembassy.gov/hu/jelentkezz-most-teljes-osztondij-egy-kozepiskolai-tanevre-az-usa-ban/
https://hu.usembassy.gov/hu/jelentkezz-most-teljes-osztondij-egy-kozepiskolai-tanevre-az-usa-ban/
https://hu.usembassy.gov/hu/jelentkezz-most-teljes-osztondij-egy-kozepiskolai-tanevre-az-usa-ban/
https://legyenfolytatas.jobbadni.hu/
https://legyenfolytatas.jobbadni.hu/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_15_es_vekop_7_3_1_17/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_15_es_vekop_7_3_1_17/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_15_es_vekop_7_3_1_17/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_15_es_vekop_7_3_1_17/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_15_es_vekop_7_3_1_17/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/ut_a_tudomanyhoz/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/ut_a_tudomanyhoz/
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/ut_a_tudomanyhoz/
http://www.ajtp.hu/start
http://www.ajtp.hu/start
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ROMASTER 

tehetséggondozó 

program 

tehetséges roma diákok 

támogatása 

http://www.romaster.

hu/joomla/index.php

?option=com_content

&view=article&id=63

&Itemid=27 

Szent Imre-ösztöndíj minden 9-15. osztályos 

középiskolás, vagy 

felsőoktatási 

intézményben nappali 

tagozaton, első diplomás 

képzésben részt vevő, 

magyarországi 

tanintézményben tanuló 

katolikus fiatal 

https://katolikus.hu/ci

kk/szent-imre-

osztondij-2018 

 

Egyéb felsőoktatási 

ösztöndíjak 

az adott felsőoktatási 

intézmény által kiírt 

pályázat szerint 

intézményi honlap, 

közösségi oldal 

 

http://www.romaster.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
http://www.romaster.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
http://www.romaster.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
http://www.romaster.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
http://www.romaster.hu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
https://katolikus.hu/cikk/szent-imre-osztondij-2018
https://katolikus.hu/cikk/szent-imre-osztondij-2018
https://katolikus.hu/cikk/szent-imre-osztondij-2018
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5.6 Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 

Ki kapja? A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, 

kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések 

körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag 

támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt 

vevő tanulók részére nyújtható, tanulmányi eredményük 

alapján. 

Mikor 

kaphat? 

Ha a tanuló 

a) a megelőző félévben szakiskolai tanulmányok  

esetében legalább 2,51, szakgimnáziumi tanulmányok 

esetében legalább 3,01 feletti tanulmányi átlageredményt 

elért, 

b)    semelyik  tantárgyból nem kapott elégtelen 

érdemjegyet, 

c) az adott tanévben nem évfolyamismétlő, 

d) ha a megelőző hónapban a tanév során keletkezett 

igazolatlan óráinak száma nem haladja a hét órát vagy 

nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

Mit kap a 

jogosult? 

Az ösztöndíj mértéke szakiskolai tanulmányok esetén 

1.     első félévben egységesen havonta 10 000 forint. 

2.     további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint, 

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint, 
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c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint, 

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint, 

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint. 

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok 

esetében, ha a tanulmányi átlageredmény 

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint, 

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint, 

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint, 

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint. 

Az ösztöndíj július és augusztus hónapjaira is jár. 

Hol 

intézhető? 

Az iskola folyósítja a diák folyószámlájára, ennek 

hiányában a szülő vagy gyám számlájára.  

Egyéb 

tudnivaló: 
353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet 
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5.7 Diákhitel 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára igényelhető kölcsön 

 Szabad felhasználású 

diákhitel 

(Diákhitel1) 

Kötött felhasználású diákhitel 

(Diákhitel2) 

Ki veheti fel? 
Finanszírozási formától 

függetlenül bárki 

önköltséges és a magyar állami 

részösztöndíjas képzésben részt 

vevő hallgatók  

Milyen 

összeget 

lehet 

felvenni? 

havi rendszerességgel 15, 

21, 25, 30, 40, 50, 60 vagy 

70 ezer forintot 

részletekben, vagy 

félévente egy összegben 

Az önköltséges képzésre 

felvételt nyert hallgatók 

számára elérhető hitelnek nincs 

felső határa. Az igénylő 

maximálisan akkora összeget 

vehet fel, amekkora az 

intézmény felé fennálló fizetési 

kötelezettsége. 

Mire 

költhető? 
Bármire 

kötött felhasználású hitel, csak 

képzési költségre fordítható 

Mennyi a 

kamata? 

változó kamatozású, félévente megállapított 

kamatmértékkel 

Mennyit kell 

törleszteni? 

A törlesztés megkezdésének évében és az azt követő évben 

csak a minimálbér alapján kell a törlesztést megfizetni. A 

harmadik törlesztési évtől kezdve a törlesztőrészlet 

kiszámításának alapja a két évvel korábbi bruttó, éves 

jövedelem. Ha a későbbiekben a bejelentett jövedelem nem 

éri el a minimálbér összegét, akkor is a minimálbér alapján 

szükséges törleszteni. 

Mikor kell 

elkezdeni a 

törlesztést? 

A törlesztési kötelezettség a hallgatói jogviszony 

megszűnését, de legkésőbb a 40. életév betöltését követő 

negyedik hónap első napján lép életbe. 

Bővebb 

információ: 

https://www.diakhitel.hu/ 

 

https://www.diakhitel.hu/
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5.8 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

Ki jogosult 

rá? 

Ez a szociális ellátás annak a gyermekét saját háztartásában 

egyedül nevelő szülőnek járhat, akinek  

 a bíróság a tartásdíjat már megállapította, 

 a kötelezett legalább 6 hónapja nem fizet, 

 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 (2019-ben 57 000 forintot), 

 kiskorú, illetve nagykorú gyermek után is igényelhető 

amennyiben középiskolai tanulmányokat folytat. 

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 (2019-ben 14 250 Ft.) 

A gyámhatóság 3 évre állapíthatja meg az ellátást, és további 

3 évre ismételten igényelhető. Ehhez az ellátás megszűnése 

előtt kérelmet kell benyújtani. 

Hol lehet 

intézni? 

Az illetékes járási hivatal gyámügyi osztályán 

Bővebb 

információ 

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://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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5.9 Szabadság, pótszabadság 

Szülési 

szabadság 

Az anya egybefüggő 24 hét szülési szabadságra jogosult 

azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési 

szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a 

szülés várható időpontja elé essen. 

Apákat 

megillető 

pótszabadság 

A gyermek születése esetén 5 munkanap (ikrek esetén 7 

munkanap) pótszabadság illeti meg az apát, amit legkésőbb 

a szülést követő 2. hónap végéig, kérésének megfelelő 

időpontban köteles a munkáltató kiadni.  

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, vagy 

gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának 

tartama 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. 

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 

Fogyatékos 

gyermek után 

+ 2 munkanap 
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5.10 A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás 

Ki kapja? Az a magyar állampolgár, aki 2018. július 1. napját 

követően letett sikeres, a „B” kategóriás vezetői 

engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési 

alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem 

töltötte be. 

Mit kap a 

jogosult? 

A tanfolyam díjának és a sikeres KRESZ vizsga 

igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett 

összegét, de legfeljebb 25 000 forintot. 

 

 

Hol intézhető? A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” 

kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges 

közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele 

napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon 

vagy formanyomtatványon kell benyújtani. 

Az elbírálás 20 nap, további 13 nap áll rendelkezésre, 

hogy a megadott bankszámlaszámra utalja a NYUFIG 

az összeget. 

Bővebben: Magyar Államkincstár honlapján és az 55/2018. (III. 

23.) Korm. rendeletben 

Letölthető 

nyomtatvány: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/c

omponent/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-

további-nyomtatványok/449-kresz-támogatás.html 

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/449-kresz-támogatás.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/449-kresz-támogatás.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/449-kresz-támogatás.html
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5.11 Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett 

érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás 

Ki kapja? Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának 

megfizetéséhez nyújtott támogatást az a magyar 

állampolgár kaphatja, aki a 35. életévét még nem 

töltötte be. 

Mit kap a 

jogosult? 

A támogatás mértéke a nyelvvizsgaközpontnak vagy 

az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díj, de 

legfeljebb az érvényes kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg. (37.250 Ft 

2019-ben) 

Hol intézhető? A kérelmet a nyelvvizsga megszerzésétől számított 1 

éven belül elektronikus formában kell a Magyar 

Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál 

benyújtani. 

Az ügyintézési határidő 30 nap, és további 13 nap áll 

rendelkezésre a támogatás banki utalásának 

teljesítésére. 

Egyéb 

tudnivaló: 

A Magyar Államkincstár honlapján és az 503/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendeletben  

Letölthető 

nyomtatvány: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/c

omponent/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-

további-nyomtatványok/445-nyelvvizsga-

támogatás.html  

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/445-nyelvvizsga-támogatás.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/445-nyelvvizsga-támogatás.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/445-nyelvvizsga-támogatás.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/445-nyelvvizsga-támogatás.html
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5.12 Otthon Melege Program 

Célja: A háztartások rezsiköltségeit és károsanyag-

kibocsátását egyszerre csökkentő program. 

Mire lehet 

pályázni? 

Különböző alprogramjai vannak, energia-takarékos 

háztartási nagygép-csere program és 

fűtéskorszerűsítés, lakóépület szigetelés érdekében már 

írtak ki pályázatot, 2019-ben elsőként konvektor-

cserére lehet pályázni. 

A pályázat a költségek 60 százalékát támogatja, egy 

háztartás maximum 750 ezer forint támogatást kaphat. 

Háztartásonként több konvektor cseréje is támogatható, 

egy készülékre legfeljebb bruttó 96 ezer forint 

igényelhető, az alprogram a cseréhez kapcsolódó 

beszerelést is támogatja. 

Hol intézhető? Elektronikusan, internetes felületen keresztül 

Ügyfélkapu regisztráció birtokában. 

Egyéb 

tudnivaló: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján a 

várhatóan februárban megjelenő pályázati kiírásban  

http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-

technologiai-miniszterium 

 

http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
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5.13 Adó-visszatérítés egészségpénztári tagság révén 

Ki kapja? Az, akinek a tárgyévben van befizetett személyi 

jövedelemadója, és érvényes egészségpénztári tagsága. 

 

A pénztártag egyéni befizetést teljesít az 

egészségszámlájára, amelyet egészségmegőrző termékek 

és szolgáltatások vásárlására fordíthat. Az ilyen célra 

fordított összeg után illeti meg kedvezmény a jogosultat.  

 

Egy család esetében ez a gyógyszerek, gyógyhatású 

készítmények, fizetős orvosi kezelések, rendelések 

felkeresése, szűrővizsgálatok díja, preventív kezelések 

igénybevétele és egészségmegőrző termékek vásárlása is 

lehet.    

 

Egy számlához több kedvezményezett is tartozhat, így 

minden családtag egészségügyi kiadásait el lehet 

számolni. 

Mit kap a 

jogosult? 

Az  

 egészségszámlára egyénileg befizetett tagdíj összege 

után 20%, 

 egyéni egészségszámlán 2 évre lekötött összeg után a 

lekötés évében 10%, valamint 

 igénybevett prevenciós szolgáltatások ára/összege 

után 10%  

adó-visszatérítés vehető igénybe jövedelemkorlát nélkül. 

Az adó-visszatérítések együttes összege adóévenként 

legfeljebb 150.000 Ft lehet. 

Hol 

intézhető? 

Egészségpénztári szolgáltatást kínáló szolgáltatókon 

keresztül 

Egyéb 

tudnivaló: 
1995. évi CXVII. törvény 44/A. § 
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6 Beteg gyermek 

GYÁP – GYOD - 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: 

6.1 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 

keresőképtelensége esetén. 

A 12 éves és annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb 

gyermek betegsége esetén méltányosságból kérhető a 

GYÁP megállapítása.  

Hány napig 

jár? 

 egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg 

otthoni ápolása és (ha a szülő vele tartózkodik) 

kórházi kezelése esetén a gyermek egyéves koráig 

időkorlát nélkül, 

 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 
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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. 

A jogosult napok meghatározásánál a gyermek 

születésnapjai közötti időszakot veszik figyelembe. 
 

Egy gyermek után a két szülőt összesen illetik meg a 

fenti napok, egymás között megosztva. 

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, 

 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 (2019-

ben 149 000 Ft) 200 százalékának harmincad részét (9 

933 Ft). 

Bővebb 

információ 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások

/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-

táppénz.html 
 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-táppénz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-táppénz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-táppénz.html
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6.2 Közgyógyellátás 

A szociálisan rászorult személyek részére biztosított természetbeni hozzájárulás 

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

Közgyógy-

ellátás 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 

összegű családi 

pótlékban 

részesül tartós 

betegsége, vagy 

súlyos 

fogyatékossága 

alapján.  

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 

összegének 105 

%-át (2019-ben 

29 925 Ft), 

egyedül élő 

esetén 155%-át 

(44 175 Ft) 

 havi 

rendszeres 

gyógyító 

ellátás költsége 

meghaladja 2 

850 Ft-ot 

(nyugdíjminim

um 10%-át) 

A jövedelmi 

helyzettől és a 

havi rendszeres 

gyógyító ellátás 

költségétől függ, 

folyósításának 

feltételeit a 

települési 

önkormányzat 

rendeletében 

településenként 

határozza meg. 
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Mit kap a 

jogosult? 

 Gyógyszerkerete erejéig gyógyszereket (Az eseti keret 

2019-ben 6 000 Ft/év, az egyéni keret 2019-ben max. 12 

000 Ft/hó) 

 Gyógyászati segédeszközöket 

 orvosi rehabilitáció céljából gyógyászati ellátásokat 

Hol lehet 

intézni? 

A Kormányhivatal Járási Hivatalánál A települési 

önkormányzatnál. 

Bővebb 

információ 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420005/S

zocialis_tamogatas20091202.html 

 

 

 

http://www.jaras.info.hu/jaras/jarasok-magyarorszagon
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420005/Szocialis_tamogatas20091202.html
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410003/420005/Szocialis_tamogatas20091202.html
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6.3 GYOD 

Gyermekek otthongondozási díja 

Ki 

kapja? 

Az a szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra 

képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós 

betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. 

Súlyos fogyatékosság fogalmát jogszabály határozza meg, tartósan 

beteg a gyermek, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan 

három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul. 

Mit kap 

a 

jogosult? 

Havi összege a 2019. évben bruttó 100 000 forint. A 2019. évet 

követően havi összegéről az Országgyűlés évente dönt. 

Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a 

gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható 

lenne, számára a havi összeg másfélszeresét kell folyósítani. 

Ha a szülő más rendszeres pénzellátásban is részesül, akkor a 100.000 

Ft és az ellátás különbségét kaphatja meg, azaz összesen 100.000 Ft-ot. 

 A díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, az ellátás 

után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj 

fizetésére kötelezett. 

Fontos 

még: 

Az ellátásra való jogosultságot befolyásolja, hogy a gyermek óvodai, 

iskolai, bentlakásos, esetleg fekvőbeteg ellátást vesz igénybe.  

Napi 4 órát meg nem haladó keresőtevékenység vagy otthon történő 

munkavégzés folytatható mellette. 

További előírások a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényben találhatóak. 

Hol 

intézhető

? 

lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál 
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6.4 Ápolási díj 

Ki kapja? Az a nagykorú hozzátartozó, aki tartósan gondozásra 

szoruló, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év 

alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, ha az 

ápolt személyre tekintettel a GYOD-ra való jogosultság 

nem áll fenn. 

További 

előírások: 

Kiemelt ápolási díjra jogosult való jogosultságot 

állapítanak meg annak a személynek, aki olyan 

megváltozott munkaképességű hozzátartozójának 

gondozását, ápolását végzi, aki komplex minősítés alapján 

jogszabályban meghatározott minősítési kategóriába 

soroltak illetve olyan hozzátartozójának gondozását, 

ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi 

pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú 

betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 

gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való 

jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy 

kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapíthatnak meg. 

Mit kap a 

jogosult? 

Havi összege alapesetben 2019. évben bruttó 37.490 forint. 

Az alapösszegről az Országgyűlés évente dönt. /2019. 

évben 32.600 Ft 115 %-a/ 

Kiemelt ápolási díj esetén 67.482 Ft /2019. évben 32.600 Ft 

207 %-a/ 

Emelt összegű ápolási díj esetében 56.398 Ft. Ft /2019. 

évben 32.600 Ft 173 %-a/ 

Ha az ápoló más rendszeres pénzellátásban is részesül, 

amelynek az összege magasabb, akkor arra az ellátásra 

marad jogosult. 

 A díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, az 
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ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári 

tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett. 

Fontos 

még: 

Az ellátásra való jogosultságot befolyásolja, hogy az ápolt 

óvodai, iskolai, bentlakásos, esetleg fekvőbeteg ellátást 

vesz igénybe.  

Napi 4 órát meg nem haladó keresőtevékenység vagy 

otthon történő munkavégzés folytatható mellette. 

Hol 

intézhető? 

lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál 
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6.5 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 utólagos 

megtérítése) 

Utazási 

költségtérí

tési 

utalvány 

(díjmentes 

utazásra 

jogosít) 

Utazási 

utalvány sajátos 

nevelési igényű 

gyermek és 

kísérője részére 

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  

 lakóhely szerinti egészségbiztosítási pénztári 

feladatkörében eljáró járási hivatal 

Bővebb 

információ: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátás

ok/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html 
 

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
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
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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? 

6.6 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 – ingyenes vagy 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 

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

 Közgyógyellátás (alanyi) 

 Utazási kedvezményre jogosító Hatósági 

Igazolvány, amely a helyi 

tömegközlekedésben díjmentes utazásra, 

vonaton és távolsági buszokon pedig 90%-os 

kedvezményre jogosítja a gyermeket és 

kísérőjét. 

 Ingyenes tankönyv 

 ingyenes vagy 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 szerinti családtámogatási 

feladatkörben eljáró járási hivatalnál, 

 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: 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumo

k/csaladi_potlek_igenybejelentes 

Bővebb 

információ: 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumo

k/csaladi_potlek_igenybejelentes 

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

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/csaladi_potlek_igenybejelentes
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/csaladi_potlek_igenybejelentes
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/csaladi_potlek_igenybejelentes
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/csaladi_potlek_igenybejelentes
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC
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A legalább 3 gyermeket nevelő szülőknek járó támogatások többségéről 

már volt szó. Lássuk ezeket most rendszerbe foglalva: 

7 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 a 

legidősebb gyermek 8. életévének 

betöltéséig (Max heti 30 órában 

lehet mellette dolgozni, vagy otthon 

korlátlanul) 

3.2 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.) 

5.1 pontban 

Ingyenes 

tankönyv 

Ingyenes tankönyv 5.3.2 pontban 

Ingyenes vagy 50% 

kedvezmény a 

gyermekétkeztetés

itérítési díjából 

Bölcsődében és óvodában 

ingyenes gyermekétkeztetésre 

jogosultak, általános és 

középiskolai 

gyermekétkeztetésben 50 %-os 

kedvezményre jogosultak, ha 

magasabb kedvezmény nem 

vonatkozik rájuk.  

 

5.3.1 pontban 

Bölcsődei térítési 

díj alóli 

mentesülés 

A három, vagy több gyermekes 

család nem fizet bölcsődei térítési 

díjat. 
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90% kedvezmény 

vasúton és 

távolsági buszon 

A 90% kedvezmény akkor jár, ha 

együtt utazik a család. 

9. 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 40 000 forint, 

három gyermek esetén 99 000 

forinttal kell kevesebb 

adót/járulékot fizetni (ha van 

annyi fizetendő összeg). 

5.2 pontban 

Munkába 

visszatérő anyák 

után 

érvényesíthető 

kedvezmény 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 két 

gyerekes családoknál további 1 

évig, legalább három gyermek 

esetén további 2 évig kevesebb 

SZOCHO-t fizet a munkáltató. 

4.1 pontban 

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. 

https://cst.tcs.alla

mkincstar.gov.hu

/ellátások/nagycs

aládos-földgáz-

árkedvezmény.ht

ml 

Magasabb összegű  

„csok” 

A családi otthonteremtési 

kedvezmény legmagasabb 

összege új lakás építésénél vagy 

új lakás vásárlásánál egy 

gyermek esetén 600 000 Ft, két 

gyermek esetén 2 600 000 Ft, 

három vagy több gyermek esetén 

10 000 000 Ft. 

8.1 pontban 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
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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. 

10.1 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 

 

 

7.1 A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 

csökkentése 

Ki kapja? A három- vagy több gyermeket nevelő családok, akiknek a 

kérelem benyújtásának időpontjában fennálló, fel nem 

mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződése van. 

Mit kap a 

jogosult? 

A támogatás összege a harmadik és minden egyes további 

gyermek esetén 1 millió forint. 

 

Hol 

intézhető? 

Járási hivatalnál lehet benyújtani a kérelmet, ahol 

határozatban döntenek, és pozitív elbírálás esetén a fenti 

összeget előtörlesztésként átutalják a banknak 4 napon 

belül. 

Egyéb 

tudnivaló: 
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 

http://www.noe.hu/
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8.1 „CSOK” 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye - általános 

Ki kaphatja? Az otthonteremtési program egyformán szól a 

családalapítás előtt álló, még gyermektelen fiatal 

házasoknak, az egy vagy többgyermekes 

családoknak, az új lakás/ház építőknek vagy 

vásárlóknak, és a használt lakás bővítőknek illetve 

vásárlóknak. 

Mit kap a 

jogosult? 

 a magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási 

körülményeinek javítását szolgáló vissza nem 

térítendő állami támogatásokat  

 utólagos lakásépítési/-vásárlási kedvezményt,  

 akadálymentesítési támogatást,  

 családi otthonteremtési kedvezményt,  

 adó-visszatérítési támogatást 

 államilag kamattámogatott kölcsönt  

 otthonteremtési kamattámogatást 

 fiatalok, valamint a többgyermekes családok 

lakáscélú kölcsöneinek állami támogatását. 

A hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél 

vehetők igénybe. A támogatások részletes 

feltételeiről az állammal a támogatások folyósítására 

és elszámolására szerződést kötött hitelintézetek 

adnak tájékoztatást. 

Hol lehet intézni? Hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél. 

Bővebb 

információ: 

http://csalad.hu/2017/09/24/csaladok-

otthonteremtesi-kedvezmenye 

 
 

8 A család lakhatása 

 „CSOK” – BÉRLAKÁS – 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS  

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/f4/14000/hitelintézeteknél%2020180101.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/05/14000/takarékszövetkezeteknél%2020180101.pdf
http://csalad.hu/2017/09/24/csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenye
http://csalad.hu/2017/09/24/csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenye
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8.2 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezmény 

Ki kaphatja? A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló 

nagykorú személy meghatározott feltételekkel a 

központi költségvetésből vissza nem térítendő állami 

támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési 

kedvezmény) vehet igénybe használt lakás vagy 

egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése 

érdekében. 

A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel 

közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal 

házaspár esetén - meglévő gyermekeik számától 

függetlenül - legfeljebb két gyermek vállalása esetén 

igényelhető. 

A támogatás megállapítása során   

 a meglévő gyermeket, 

 a 12. hetet betöltött magzatot, valamint 

 a vállalt gyermekeket 

együttesen kell figyelembe venni. 

Mit kap a 

jogosult? 

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb 

összege   

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft, 

b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft, 

c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft, 

d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft. 

Hol lehet intézni? Hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél. 

Bővebb 

információ: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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8.3 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás 

Ki kaphatja? A gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, a 

családok új lakáshoz jutásának elősegítése és az új 

lakások építésének ösztönzése érdekében 

meghatározott feltételekkel Magyarország területén új 

lakás építéséhez vagy vásárlásához az alábbi lakáscélú 

állami támogatások vehetők igénybe: 

 vissza nem térítendő állami támogatás (a 

továbbiakban: családi otthonteremtési 

kedvezmény); 

 adó-visszatérítési támogatás; 

 többgyermekes családok otthonteremtési 

kamattámogatása. 

 

Mit kap a 

jogosult? 

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb 

összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál   

a) egy gyermek esetén 600 000 Ft, 

b) két gyermek esetén 2 600 000 Ft, 

c) három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft. 

Új lakás építése esetén a támogatott személy és azon 

gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési 

kedvezmény folyósításra került, a családi 

otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását 

követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, 

hogy lakjon. 

Hol lehet intézni? Hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél. 

Bővebb 

információ: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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8.4 Adó-visszatérítési támogatás 

Ki kaphatja? Új lakás építése esetén 

a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 

a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos 

lakóépület természetes személy építője vagy építtetője 

az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve 

b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek 

vételárához az építési telek természetes személy 

tulajdonosa 

adó-visszatérítési támogatást igényelhet. 

Mit kap a 

jogosult? 

adó-visszatérítést 

Hol lehet intézni? Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Bővebb 

információ: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

 

8.5 Többgyermekes családok otthonteremtési kamat-támogatása 

Ki kaphatja? Családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő 

személy Magyarország területén lévő új lakás 

építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti 

kölcsön kamatainak megfizetéséhez többgyermekes 

családok otthonteremtési kamattámogatását 

igényelheti. 

Mit kap a 

jogosult? 

Az otthonteremtési kamattámogatásának mértéke a 

meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal 

csökkentett mértéke. 

A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az 

otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön 

teljes futamidejére, de legfeljebb huszonöt évre 

nyújtja. A kölcsön kamata az otthonteremtési 

kamattámogatás időszaka alatt ötévente változhat. 

Hol lehet intézni? Hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél. 

Bővebb 

információ: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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8.6 Önkormányzati bérlakás 

Ki kaphatja? Önkormányzati lakásra az önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételekkel lehet 

bérleti szerződést kötni. 

Mit kap a 

jogosult? 

Lakbérfizetés ellenében önkormányzati tulajdonú 

lakást bérelhet. 

Hol lehet intézni? A helyi önkormányzatoknál 

Bővebb 

információ: 

1993. évi LXXVIII. törvény  

A részletes helyi szabályokat keresd lakhelyed 

önkormányzatának vonatkozó rendeletében, vagy 

érdeklődj az önkormányzatnál. 

 

8.7 Lakásfenntartási támogatás 

Mi a 

lakásfenntartási 

támogatás? 

A helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan 

rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 

fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

Mit kap a 

jogosult? 

A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban 

természetbeni szociális ellátás formájában, és a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 

kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének 

elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 

mértékben veszélyezteti. Tehát ha támogatást például 

áramdíj fizetésre ítélik meg, akkor az 

áramszolgáltatónak utalják közvetlenül, a lakos 

nevében.  

Hol lehet 

intézni? 

Lakóhely szerint illetékes települési/kerületi 

önkormányzatnál. 

Bővebb 

információ 

helyi polgármesteri hivatal szociális osztálya 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV
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9 Utazik a család 

KEDVEZMÉNY VASÚTON/TÁVOLSÁGI BUSZON – UTAZÁSI 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS – UTAZÁSI KEDVEZMÉNY – KISMAMBÉRLET 

– TANULÓK BÉRLETTÁMOGATÁSA 
 

Kedvezmény 

típusa 

Kedvezmény lényege Bővebb információ 

Vasúti 

kedvezmény 

családoknak 

 Vonattal történő utazása során, 

amennyiben egy vagy két 18 év 

alatti gyermekkel utazik együtt, 

úgy Ön 33%-os kedvezményű 

menetjegyet válthat. Egy 

gyermekkel egy vagy két kísérő 

utazhat. A gyermekek az őket 

életkoruk vagy kedvezményre 

jogosító igazolványuk alapján 

megillető kedvezményre 

jogosultak. Az akcióban foglalt 

csökkentett árú menetjegy 

kizárólag a gyermekekkel 

együtt történő utazásnál 

használható fel.  

 A legalább három saját 

gyermekével együtt utazó egy 

vagy két szülő, továbbá a 

gyermekek is 90%-os 

kedvezménnyel utazhatnak. 
 

https://www.mavcsop

ort.hu/mav-

start/belfoldi-

utazas/csalados-

kedvezmeny-mar-egy-

gyerektol 

 

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% kedvezmény jár. 

https://www.volanbus

z.hu/hu/utazasi-

informaciok/jegyvasarl

as/dijszabas/kedvezme

nyek/orszagos-

kedvezmenyek 

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyerektol
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyerektol
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyerektol
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyerektol
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyerektol
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/csalados-kedvezmeny-mar-egy-gyerektol
https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/kedvezmenyek/orszagos-kedvezmenyek
https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/kedvezmenyek/orszagos-kedvezmenyek
https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/kedvezmenyek/orszagos-kedvezmenyek
https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/kedvezmenyek/orszagos-kedvezmenyek
https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/kedvezmenyek/orszagos-kedvezmenyek
https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas/kedvezmenyek/orszagos-kedvezmenyek
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Utazási 

költségtérítés 

Ha a lakóhelyen kívüli vizsgálatra, 

kezelésre kell utaznia a betegnek és 

kísérőjének, a költségek utólagos 

megtérítése, vagy díjmentes utazás. 

https://egbiztpenzbeli.t

cs.allamkincstar.gov.h

u/ellátások/betegség-

esetén/utazási-

költségtérítés.html 

Lásd még a „Beteg 

gyermek” résznél 

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. 
 

https://cst.tcs.allamkin

cstar.gov.hu/utazási-

kedvezmények.html 

Lásd még a „Beteg 

gyermek” résznél 

 

 

Kismama 

(kisgyerekes) 

bérlet 

A kisgyermeket nevelő szülő számára 

a tanuló és a nyugdíjas bérlethez 

hasonló kedvezményeket biztosít a 

helyi tömegközlekedésben.   

Arról, hogy nálatok 

van-e ilyen 

kedvezmény és ha 

igen, akkor milyen 

feltételekkel vehető 

igénybe, a helyi 

tömegközlekedési 

vállalatnál 

érdeklődhetsz. 

Tanulói 

bérlet térítés 

Egyes önkormányzatok a tanulók 

bérletvásárlásához is nyújtanak 

kedvezményeket.  

Arról, hogy nálatok 

van-e ilyen lehetőség, 

az önkormányzatnál 

érdeklődhetsz. 

 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költségtérítés.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utazási-kedvezmények.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utazási-kedvezmények.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utazási-kedvezmények.html
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9.1 Mozgásában korlátozott személy gépjárműadó alóli mentessége 

Ki kapja? A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő, 

valamint az ilyen személyt rendszeresen szállító, vele közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozó.  

Mit kap a 

jogosult? 

Gépjárműadó alóli mentességet egy darab 100 kW teljesítményt 

meg nem haladó személygépkocsi után legfeljebb 13 000 

forint/adóév erejéig. 

Hol 

intézhető? 

Az adómentességre való jogosultságot a megfelelő dokumentumok, 

iratok (a súlyos mozgáskorlátozottság tényét alátámasztó 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatásági 

határozat) valamelyikével az adózónak kell igazolnia. A 

gépjárműadó-mentesség iránti kérelmet az illetékességgel 

rendelkező jegyzőhöz kell benyújtani. 

Egyéb 

tudnivaló: 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, 95/2012. (V. 15.) 

Korm. rendelet, 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
 

9.2 Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak útdíjkedvezménye 

Ki kapja? A legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesülő személy – 

ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt –, 

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvánnyal 

rendelkező személynek, vagy 

a fenti személyek hozzátartozója.  
Mit kap a 

jogosult? 

A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója a D1 

díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a D2 és a D1 

díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül.  

Kizárólag azon gépjárműre és időszakra vonatkozik, amelyet 

bejelentésre a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba 

vett.Ezt követően újra kell kérelmezni, kivéve a mozgásában 

korlátozott személyeket. 
Hol 

intézhető? 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

Egyéb 

tudnivaló: 

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
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10 Nyaralás és szórakozás 

ERZSÉBET PROGRAM - INGYENES/KEDVEZMÉNYES MÚZEUMI 

BELÉPŐ 

10.1 Erzsébet program 

(családi  nyaralás, gyermek táboroztatás) 

Miről szól a 

Program? 

Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között 

jelentősen csökkentse azon szociálisan rászorulók, különösen 

gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi 

többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges 

táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, 

a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége. 

Hogyan lehet 

részt venni a 

Programban? 

A Programban való részvételhez pályázatot kell benyújtani. 

Pályázatot benyújtani kizárólag elektronikus formában lehet, 

a http://www.erzsebetprogram.hu/index_hu oldalon.  

Hogyan lehet 

szállást 

foglalni? 

Amennyiben a pályázatnyertesek határidőben megfizetik a 

megfelelő összegű pályázati hozzájárulást, úgy jogosulttá 

válnak szállást foglalni a programba bevont szálláshelyeken. 

Hol kérhetek 

segítséget? 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén is az ország 

közel ezer helyszínén segíti az Erzsébet-program pályázóit 

annak érdekében, hogy minél egyszerűbb és könnyebb legyen 

a pályázatok beadása. A pályázatok elektronikus benyújtását 

az Alapítvánnyal együttműködő, alábbi országos hálózatok 

segítik: 

 Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, 

     Kormányablakok; 

     Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

E szervezetek irodáiban az érdeklődők a regisztrációhoz és a 

pályázatok benyújtásához minden segítséget megkapnak. 

http://erzsebetprogram.hu/ 
 

http://www.erzsebetprogram.hu/index_hu
http://erzsebetprogram.hu/
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10.2 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 meghatároz 

(honlapon fel kell tüntetni) 
 

Tájékozódj a múzeumok 

honlapján!  

Állandó és időszaki 

kiállításokat 50%-os 

kedvezményes belépődíj 

fizetésével látogathatja 

Bővebb 

információ: 

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

http://complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000194.KOR
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11 Hét pontos családvédelmi akcióterv – 2019 

2019. év februárjában hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be 

Magyarország Kormánya, hogy ezek a tervezett támogatások és 

kedvezmények segítsék a családok helyzetét és jövőjét. 

11.1 Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása 

Minden 40 év alatti, első házasságát kötő nő 10 millió forint 

kedvezményes kölcsönt kaphat. 

11.2 A csok kedvezményes hitel bővítése 

A két- és többgyermekes családok részére kibővítik a kedvezményesen 

igénybe vehető hitel felhasználási körét, az már használt lakások 

vásárlására is felhasználható. 

11.3 Nagycsaládosok jelzáloghitelének átvállalása 

További hitelátvállalások történnek a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. 

11.4 4 gyermekes anyák SZJA mentesülése 

A legalább négy gyermeket szülő és nevelő anyák életük végéig 

mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. 

11.5 Nagycsaládosok autóvásárlási programja 

Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlásához a legalább 

három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő 

támogatást kapnak. 

11.6 A teljes bölcsődei ellátás megvalósítása 

Kiépül a mindenki számára elérhető teljes bölcsődei ellátórendszer 2022-

re. 

11.7 Nagyszülői gyed 

Most már a nagyszülők is gyeden maradhatnak a szülők helyett. 
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11.8 Kéthetes külföldi nyelvtanulás 

Minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanuló jogosult lesz kétszer, a 9. 

és a 11. évfolyamot követően kéthetes külföldi nyelvtanulásra. 

 

 

 

 

Hírlevél olvasóinkat értesítjük, ha módosul a Családi Mindentudó! 


