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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- ügymenetmodell - 
 

Az ellátás besorolása: Pénzbeli, valamint természetben nyújtott ellátás 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény való jogosultság megítélése esetén 
döntéshozó szerv  
A határozatot a jegyző hozza gyvt. 19. § (2) bekezdése alapján 
Ügymenet leírása az ellátás megállapításához 
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának 
célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a Gyvt. 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 

igénybevételére. 
- Az ügy az ellátás kérelmezésével indul. (Az érintettet szükség esetén fel kell szólítani a 
kérelemhez csatolandó igazolások, iratok benyújtására.) 
- Vizsgálni kell az ellátás biztosításának feltételeit. 
- A jogosultsági feltételek vizsgálatát követően meg kell hozni az egyedi határozatot. 
- A jogosultságot megállapító határozat alapján gondoskodni kell 

- az érintett értesítéséről. 
- Az ellátást 1 évre kell megállapítani. 
Ügymenet leírása az ellátás felülvizsgálatához és megszüntetéséhez 
- Az ellátás feltételeit felül kell vizsgálni akkor, ha az érintett bejelentette az ellátás 
feltételeiben bekövetkezett változásokat. 
- A hivatalból indult felülvizsgálatról értesíteni kell az érintettet. Kérni kell, hogy a 
szükséges igazolásokat, dokumentumokat nyújtsa be. 
- Vizsgálni kell, hogy az ellátás biztosításának a feltételei fennállnak-e. 
- Vizsgálni kell, hogy volt-e olyan időszak, melyben az ellátást jogosulatlanul vette 
igénybe az érintett. 
- Ha nem állnak fenn a feltételek, előterjesztést kell készíteni a döntéshozó számára. 
- A döntéshozó döntése alapján el kell készíteni az egyedi, ellátást megszüntető 
határozatot. 
- A határozat alapján gondoskodni kell az érintett értesítéséről. 
- Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről gondoskodni kell. 
Kérelemre vonatkozó előírások 
Az ellátást kérelmezni kell. A kérelemhez csatolni kell a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
szerint 

a) a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt, 
b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a 

gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. 
§ (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet, 

c) a Gyvt. 19. §-a (2) bekezdésének aa) alpontjában szabályozott egyedülálló 
kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, 
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d) a Gyvt. 19. §-a (2) bekezdésének ab) alpontjában szabályozott esetben a 
tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára 
vonatkozó igazolást, 

e) a Gyvt. 20. §-ának (3) bekezdésében szabályozott esetben az oktatási intézmény 
igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói 
jogviszonyról, 

f) a Gyvt. 20. §-ának (4) bekezdésében szabályozott esetben a házassági 
anyakönyv másolatát. 

A kérelmet be lehet nyújtani a jogosultság lejártát megelőző 3 hónapon belül is. 
Közös szabályok 

Kapcsolódó jogszabályok és jogszabályhelyek 
Központi jogszabályok: 
- 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A §-ai 
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 65-67. §-ai 
Illeték és költség 
Az ellátás illeték- és költségmentes. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására vonatkozó 
elintézési határidő 
Az elintézési határidő (a Ket. 33. § -a szerint): 22 munkanap. 
(A határidő egy ízben, legfeljebb 22 munkanappal meghosszabbítható.) 
Jogorvoslat 
A Dél- Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához 
címzett, (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.), címzett, de a Körjegyzőség hivatalához 
benyújtott fellebbezés, a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül. 
Határozatot kell hozni 
Határozattal kell rendelkezni: 
- az ellátás megállapításáról, 
- az ellátás megállapítása iránti igény elutasításáról, 
- az ellátás megszüntetéséről (és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás 
megtéríttetéséről). 

 
 
 
Példák az ellátás megállapításáról (2009.01.01-től): 
 

1. Kérelmező házastársával és 2 gyermekével él (egyik gyermek sem minősül tartósan 
betegnek/fogyatékosnak). Havi összjövedelmük 130.000 Ft, és a kérelemben közölt adatok 
alapján személygépkocsijuk forgalmi értéke 2.000.000 Ft. Kérelmező gyermekei után a 
kérelem benyújtásának napjától rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, mert a 
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (37.050 Ft) és vagyonának az egy főre jutó 
értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 
húszszorosát. 

 
2. Kérelmező 1 gyermekével él, havi összjövedelme 51.300 Ft. A kérelemben közölt adatok 

szerint vagyonnal nem rendelkezik. Kérelmező gyermeke után a kérelem benyújtásának 
napjától rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, mert a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb 
összegének a 140%-át (39.900 Ft). 


