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ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY
Ingyenes étkezést biztosítanak bölcsődés, óvodás és álta-
lános iskolás gyermekek számára, ha a család rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesül (lásd: http://
emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/gyakran-ismetelt ), ha 
ő vagy a családban valamelyik gyermek tartósan beteg vagy 
fogyatékos, valamint a nagycsaládosok számára. Ingyenes 
az étkezés továbbá, ha a gyermek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 89 408 Ft-ot 
(ez a legkisebb munkabér nettó összegének 130 százaléka). 
A fent felsorolt körülmények fennállása mellett 50 százalékos 
étkezési díjkedvezmény jár a nappali rendszerű középiskolás 
gyermekek számára.
További információkért látogass el  
a http://csalad.hu/kategoria/hasznos-informaciok/  
oldalra.  

MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK TOVÁBBTANULÓ GYERMEK UTÁN
A családi pótlékra való jogosultsággal általában minden családi tisztában van. Gyermekeink 
születésétől jár egészen addig, amíg köznevelésben vesznek részt, de maximum 20 éves korig. 
(Speciális nevelési igényű gyermeknél ez a korhatár 23 év). 
Azzal azonban már kevesebben vannak tisztában, hogy a családi pótlék összegének megálla-
pításakor figyelembe vehető az a gyermek (aki után egyébként már nem jár családi pótlék), aki 
közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első felsőfokú szakképzés-
ben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes osztatlan képzésben részt 
vevő hallgató, és aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Így a kisebb testvér(ek)nek 
(akinek még jár családi pótlék) a továbbtanuló után magasabb összeg jár. Kétgyermekes csa-
ládnál például, ha a nagyobb továbbtanul, nem az egy gyermek után járó 12 200 forintot, hanem 
a két gyermek után járó 13 300 forintot kaphatja meg a szülő. Háromgyermekes családban, 
ha egy továbbtanuló és két kisebb testvér van, összesen 32 000 forint jár, mert a három- vagy 
többgyermekesek gyermekenként 16 000 forintot kapnak. Már júliustól jár ez a magasabb csa-
ládi pótlék. A családi pótlékot pedig maximum két hónapra visszamenőleg lehet igényelni, tehát 
aki szeptemberben benyújtja a kérvényt továbbtanuló gyermeke után (a továbbtanulás tényét 
megfelelően igazolva), az visszamenőleg megkaphatja a magasabb összeget. Jó hír lehet az is, 
hogy augusztusban a tanévkezdés miatt a szeptemberi összeget előrehozottan folyósítják.

TANKÖNYVTÁMOGATÁS
Tavaly szeptembertől kezdve az általános iskola első három osztályában minden tanuló ingyen 
kapja a tankönyveket. A többi évfolyamon szintén ingyenesek a tankönyvek azon családok 
gyerekei számára, akiknél valamelyik gyermek tartósan beteg, vagy szakértői vélemény szerint 
fogyatékosnak, halmozottan fogyatékosnak minősül. Szintén jogosult az ingyenes tanköny-
vekre, aki három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, vagy aki nagy-
korú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; valamint azok, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülnek. A támogatást az adott tanintézmény vezetőjénél kell 
igényelni a megfelelő iratok bemutatásával. 

SZÖVEG   —
PÓTA RÉKA

Szeptemberben sok családnak jelentenek komoly megterhelést a tanévkezdéssel járó költségek. Nem 
árt tudni, milyen kedvezmények, juttatások járhatnak a köznevelési intézménybe járó gyerekek családjai 
számára. Íme, egy kis összefoglaló.

TANÉVKEZDŐ KEDVEZMÉNYEK
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Közoktatási intézménynek számít az óvoda, általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alap-
fokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

A családi pótlék összege általában: egygyermekes család 
esetén 12 200 Ft, egygyermekes egyedülálló szülő esetén 
13 700 Ft. Kétgyermekes család számára gyermekenként 
13 300 Ft, kétgyermekes egyedülálló szülő esetén gyerme-
kenként 14 800 Ft, három- vagy többgyermekes család ese-
tén gyermekenként 16 000 Ft, három vagy több gyermeket 
nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17 000 Ft. 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 
nevelő család esetén 23 300 Ft, tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 Ft. 
További részletek itt: https://cst.onyf.hu/hu/ellátások/
családipótlék.html 


