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T Á J É K O Z T A T Ó 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
 
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
 
b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak (A települési önkormányzat jegyzője 
annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, a tárgyév november 1-jén 
fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás 
esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 5000 forint. A 2006. évet követően a pénzbeli 
támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával 
egyidejűleg dönt.), 
 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 
 
 
 

A külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények a következők: 
 
 

1. 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
 
8. § (4) bekezdése szerint az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától 
történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 
használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás 
útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki 
a) tartósan beteg, 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, 
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 
aktivitászavar), 
d) három- vagy többgyermekes családban él, 
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos 
intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 
Az iskola igazgatója felel a normatív kedvezmények biztosításáért. 
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8. § (7) bekezdése szerint a kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés elkészítése 
előtt, az iskola által meghatározott időben a (6) bekezdés szerinti igénylőlap felhasználásával kell 
bejelenteni. Az igénybejelentés időpontjáról az iskola az igénybejelentési határidő előtt legalább 
tizenöt nappal korábban, írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 
A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az 
igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az 
igénybejelentésre megadott időpont eltelte után állt be. Ha az igényjogosultság a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be - 
beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán 
elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt. Az iskola a (4) bekezdés 
a)-f) pontjainak megfelelő igények kielégítését követően a benyújtott további igényeket a 
rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet 
figyelembevételével a házirendben meghatározott módon bírálja el. 
 

2. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
 
65. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 
gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 
folyamatosan történik. 
 
65. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, 
több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az 
óvoda - beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. 
§-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], 
ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg 
a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik 
életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a 
gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. 
§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét 
a gyámhatóság kezdeményezte. 
 
75. § (1) i) pontja szerint ha a tanuló tanulói jogviszonyát - a tanköteles tanuló kivételével - fizetési 
hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a 
tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 
jogerőre emelkedésének napján. E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a tanuló hátrányos 
helyzetű. 
 
114. § (2) bekezdése szerint minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a 
testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való 
részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való 
részvétel és a második szakképesítés megszerzése. 
 
121. § (1) 14. pontja szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, 
szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek 
a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a 
gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 
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legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
 

3.  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
 

39/C. § (1) bekezdése szerint iskolaotthonos nevelést és oktatást akkor szervez az iskola, ha a 
kötelező tanórai foglalkozásokat, a nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a napközis 
foglalkozásokat és a mindennapos testedzés foglalkozásait a délelőtti és délutáni tanítási 
időszakban, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezi meg. 
 
39/C. § (5) bekezdése szerint az iskolaotthonos nevelésben és oktatásban biztosítani kell az 
ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazoknak a tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülnek. Az iskolaotthonos nevelésben és oktatásban meg kell teremteni a 
feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések iskolai tárolásához. 
 

4.  152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról 
 

1. § (2) bekezdése szerint az Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll: 
a) Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a résztvevő tanulók felkészítése érettségit adó 
középiskolában való továbbtanulásra; 
b) Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola 
sikeres befejezése céljából; 
c) Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a 
kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra 
[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: esélyegyenlőségi ösztöndíjak]; valamint 
d) Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a műszaki tudományok és 
a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása. 
 
3. § (1) bekezdése szerint az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyar 
Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar 
állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett 
vagy családba fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy 
utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és abban a 
tanévben, amelyre az ösztöndíj vonatkozik: 
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében 7-8. évfolyamon tanul; 
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit adó középiskolában érettségit adó képzésben 
9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon vagy két 
tanítási nyelvű oktatásban 9-13. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9-13. évfolyamon 
tanul; 
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében 
ca) hiányszakmát oktató szakiskolában felzárkóztató oktatásban, vagy 
cb) hiányszakmát oktató szakiskolában 9-10. évfolyamon, vagy 
cc) szakiskola valamely szakképző évfolyamán valamely hiányszakmát 
tanul. 
4. § (1) bekezdése szerint az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen, közös 
pályázati űrlap benyújtásával pályázhat. A tanuló és a mentor a pályázati űrlap rá vonatkozó részét 
aláírja. A kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló 
esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli 
hozzájárulása a tanulónak az Ösztöndíjprogramban való részvételéhez. A mentor a pályázati 
űrlapon ismerteti az ösztöndíjas időszakban a tanulóval közösen folytatandó tevékenységét. 
 
12. § szerint e rendelet alkalmazásában: 
1. Hátrányos helyzetű a 3. § (1) bekezdésének alkalmazásában: 
1.1. valamennyi esélyegyenlőségi ösztöndíj esetében az a tanuló 
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b) akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; 
1.2. az Út az érettségihez és az Út a szakmához ösztöndíjak esetében az a nagykorú tanuló is: 
b) aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy 
c) aki esetében - a 23. életév betöltését követően - a háztartásban (családban) az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket. 
2. Halmozottan hátrányos helyzetű: 
2.1. valamennyi esélyegyenlőségi ösztöndíj esetében az a tanuló: 
a) aki az 1.1. pontban meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai a tanuló tankötelezettsége beállásának 
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték 
be sikeresen, vagy 
b) akit tartós nevelésbe vettek; 
2.2. az Út az érettségihez és az Út a szakmához ösztöndíjak esetében az a nagykorú tanuló is: 
a) aki az 1.2. pontban meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a 
törvényes felügyeletét korábban ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai a tanuló tankötelezettsége 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be, fejezték be sikeresen, vagy 
b) akit korábban tartós nevelésbe vettek. 
 

5.  66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet a lakáscélú hitelhátralékok terheinek 
mérséklésével kapcsolatos feladatokról 

 
5. § (1) bekezdése szerint kamatteher-mentesítési és tőketörlesztési támogatásban az adós a 3. § 
(1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, valamint ea) alpontjában foglalt együttes feltételek fennállása 
esetén a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint részesíthető. 
 
5. § (2) bekezdése szerint ha az adós családjában olyan közeli hozzátartozó él, aki után rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, a kamatteher-mentesítési támogatáson túlmenően 
gyermekenként ötvenezer forint, de a tőkehátralék 50%-át meg nem haladó mértékű 
tőketörlesztési támogatás is megilleti az adóst, feltéve, hogy vállalja a fennmaradó tőkehátralék 
legfeljebb tízéves futamidő alatti megfizetését az e rendelet hatálybalépésekor érvényes 
kamatfeltételek szerint, és a vállalt feltételeknek megfelelően az OTP-vel szerződést köt. 
 
5. § (3) bekezdése szerint különös méltánylást érdemlő esetben a kamat-tehermentesítési 
támogatáson túlmenően olyan mértékű tőketörlesztési támogatás illeti meg az adóst - feltéve, hogy 
vállalja, és a vállalt feltételeknek megfelelően az OTP-vel szerződést köt -, hogy a fennmaradó 
tőkehátralék ötéves futamidő alatt havi ötezer forintos részletekben megfizethető legyen. 
 
6. § (1) bekezdése szerint hátralékmérséklési támogatásban a 3. § (1) bekezdésének a)-d) 
pontjaiban, valamint eb) alpontjában foglalt együttes feltételek fennállása esetén részesíthető az 
adós, ha vállalja a támogatás igénybevétele után fennmaradó teljes hátralék egy összegben történő 
megfizetését vagy a hitelszerződés felmondása előtt a számlájára vonatkozó kamatfeltételek 
szerinti megfizetését legfeljebb az eredeti futamidő tíz évvel történő meghosszabbítása mellett. 
 
6. § (2) bekezdése szerintaA támogatás nem haladhatja meg a hátralék 
a) 50%-át, 
b) 70%-át, ha az adós családjában olyan közeli hozzátartozó él, aki után rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást folyósítanak vagy különös méltánylást érdemlő eset áll fenn. 
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6.  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 
 

32/D. § (1) bekezdése szerint az állam a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi 
lakbértámogatást nyújt, az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával a tulajdonába került 
bérlakásban, továbbá a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó, a 
2. § (2), (3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, 
gyermeket nevelő személyek részére - a bérlakás fekvése szempontjából illetékes települési 
önkormányzat útján - az e §-ban meghatározott feltételek szerint. 
 
32/D. § (2) bekezdése szerint e rendeletben a lakbér fogalmára a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
32/D. § (3) bekezdése szerint pályázat útján központi lakbértámogatást igényelhet az illetékes 
települési önkormányzat a háztartásukban gyermeke(ke)t eltartó bérlők javára, amennyiben az 
alábbi feltételek együttesen fennállnak: 
a) a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. 
évi III. törvény 38. § (4) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt - a lakásfenntartási támogatásra 
alkalmazandó - mértékeket, 
b) a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi 
III. törvény 38. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelemhatárt, 
c) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 19. § szerinti - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt - 
vagyon mértékét. 
 
32/D. § (4) bekezdése szerint a központi lakbértámogatás mértéke nem lehet több mint a lakbér 
30%-a, de legfeljebb havi 7000 forint. 
 
32/D. § (5) bekezdése szerint a települési önkormányzat évente nyújthatja be pályázatát a 
Hivatalhoz, amennyiben vállalja, hogy 
a) a központi lakbértámogatást az önkormányzati lakbértámogatás (a továbbiakban: 
lakbértámogatás) megállapításánál legalább 100%-kal saját forrásából kiegészíti, 
b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jogkörében 
szabályozza a lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértékét, a jogosultság 
megállapítására, felülvizsgálatára és megszűnésére, valamint a lakbértámogatás folyósításának 
rendjére vonatkozó eljárási szabályokat, 
c) hozzájárul a központi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal vagy megbízottja 
által történő ellenőrzéséhez, 
d) a bérleti szerződés és a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján tájékoztatja az állami adóhatóság 
területileg illetékes igazgatóságát a bérbeadó adóazonosító adatairól. 
 
32/D. § (6) bekezdése szerint a központi lakbértámogatás a pályázatban legfeljebb három egymást 
követő évre igényelhető. Amennyiben az első évre szóló központi lakbér-támogatási keretet az 
önkormányzat nem használja fel, úgy a következő évekre ezen pályázata keretében igénybe vehető 
lakbértámogatás nem haladhatja meg az első évben ténylegesen felhasznált támogatás összegét. 
Amennyiben az önkormányzat az első évben év közben nyert a pályázaton, akkor az első évben 
ténylegesen felhasznált összeget az év egészére kell arányosan figyelembe venni. 
 
32/D. § (7) bekezdése szerint az önkormányzat a tárgyhónapot követő minden hónap 10-éig 
elszámol az általa a bérlőknek kifizetett lakbértámogatással, és azt megküldi a Hivatalnak. 
 
32/D. § (8) bekezdése szerint a Hivatal tárgyhónapot követő hó 25-éig gondoskodik az 
önkormányzat által elszámolt központi lakbértámogatás utólagos folyósításáról. 
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7.  262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a magánszemélyek közműfejlesztési 
támogatásáról 

 
2. § szerint e rendelet alkalmazása szempontjából 
a) jogosult: az a magánszemély, aki külön jogszabály alapján az öregségi teljes nyugdíj legkisebb 
összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, illetve időskorúak járadékában, normatív 
lakásfenntartási támogatásban részesül, aktív korúak ellátására jogosult, vagy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre - a saját vagy a gyermeke jogán - jogosult, és a közműfejlesztési 
hozzájárulást nem vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló 
telekként (a továbbiakban: építési telek) bejegyzett ingatlan közművesítése érdekében, annak 
tulajdonosaként első ízben, közvetlenül fizeti meg, és azt akár részben, akár egészben korábban 
más módon (a helyi adók megfizetése során, vagy az állam által támogatott lakás-takarékpénztári 
számlán összegyűlt megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetével a lakás-
takarékpénztártól, vagy más hitelintézettől felvett hitel lakáscélú felhasználásaként) még nem 
számolta el, és a jövőben sem számolja el; 
b) közmű: a gázelosztó vezetékhálózat, a víz- és csatornahálózat, a közcélú villamos hálózat, 
valamint az út, 
1. gázelosztó vezetékhálózat: a fogyasztói igények kielégítését szolgáló gázelosztó vezeték és annak 
részeként az elágazásától a telekhatárig tartó leágazóvezeték, 
2. víz- és csatornahálózat: a helyi közcélú víziközmű törzshálózat és bekötővezeték, továbbá a 
közműnek minősülő elválasztórendszerű zárt belvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat, 
3. közcélú villamos hálózat: a közterületi közcélú elosztó hálózat és az annak részét képező, a 
leágazási pontot és a tulajdoni határon lévő csatlakozási pontot összekötő csatlakozóvezeték, 
4. út: a szilárd (kő, beton, aszfalt) burkolatú közút és közterületen lévő járda, valamint a 
közforgalom elől el nem zárt magánút; 
c) közműhálózat fejlesztése: a közművesítetlen közterületen új közmű engedéllyel való építése, 
vagy meglévő közmű esetén a nagyobb teljesítményre való alkalmassá tétel érdekében annak 
átépítése és bővítése; 
d) közműfejlesztési hozzájárulás: az a közműfejlesztés céljára befizetési kötelezettségként 
megállapított pénzösszeg, amelynek nagyságát a magánszemélyek ingatlanait érintő 
közműberuházást szervező, az 5. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadására jogosult jogi személy, 
az általános forgalmi adó későbbi levonási jogát is figyelembe vevő várható kivitelezési érték 
alapulvételével, a közmű által kiszolgálandó ingatlanonként előzetesen számította ki, és azt az 
érintett magánszemélyekkel írásban közölte. Közműfejlesztési hozzájárulásnak minősül a gáz- és a 
villamoshálózatok fejlesztésére a magánszemély által külön jogszabály szerint megfizetett összeg is; 
e) a támogatás alapja: a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, ingatlanonként és 
közművenként azonban legfeljebb 150 ezer forint. 
 
8.  32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 

törvény végrehajtásáról 
 

13. § (1) bekezdése szerint a terhességmegszakítás térítési díjának 30%-át kell megfizetni, ha 
a) a terhessége megszakítását kérő személy vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, 
illetőleg - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az eltartója [az (1)-(3) bekezdések 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: házastárs] a 4/a. számú melléklet 1. pontjában 
meghatározott valamely pénzbeni szociális ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama 
alatt, vagy 
b) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetőleg házastársa rendkívüli 
szociális segélyben, vagy átmeneti segélyben részesül. 
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13. § (2) bekezdése szerint a terhességmegszakítás térítési díjának 50%-át kell megfizetni, ha a 
kérelmező, illetve házastársa, a gyermekgondozási segély tekintetében a kérelmező, vagy a 
kérelmezővel közös gyermekére tekintettel a kérelmezővel közös háztartásban élő más személy a 
4/a. számú melléklet 2. vagy 3. pontjában szereplő valamely pénzbeni ellátásra jogosult, az ellátás 
folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 3. pontban felsorolt ellátás nem éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum összegének a kétszeresét. 
 
13. § (3) bekezdése szerint nem kell a terhességmegszakításért térítési díjat fizetni 
a) a szociális intézményben lakó személynek, 
b) az átmeneti gondozásban részesülő, valamint az átmeneti és a tartós nevelésbe vett kiskorúnak, 
továbbá az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek, 
c) a 4/a. számú melléklet 3. vagy 4. pontjában meghatározott valamely pénzbeni ellátásra jogosult 
kérelmező, illetőleg házastársa vagy a magasabb összegű családi pótlékra közös gyermekükre 
tekintettel jogosult, a kérelmezővel egy háztartásban élő személy esetén, az ellátás folyósításának 
időtartama alatt, feltéve, hogy a 3. pontban meghatározott ellátás mértéke nem éri el a mindenkori 
nyugdíjminimum összegét, 
d) a tv. 7. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott személyek terhességmegszakítása 
esetén. 
 
 
 
 
 
Kétújfalu, 2009. augusztus 6. 
 

Hajas Endre 
körjegyző 


