
FORMANYOMTATVÁNY

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]

A) lap

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

I.) Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve: 

Születés helye, ideje:

Lakóhely:                             irányítószám                                                                                            település 

                                                             utca/út/tér               házszám           épület/lépcsőház         emelet, ajtó

Tartózkodási hely:                            irányítószám                                                                                település

                                                             utca/út/tér               házszám           épület/lépcsőház         emelet, ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 
tartózkodási helyet kell feltüntetni.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): 

Állampolgársága:

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy 
menekült jogállású.)

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

E-mail cím (nem kötelező megadni):

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:

_______________ fő.

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása 

szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai:

- -



3/A táblázat:

 Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgársága Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ)

1. Házastársa, 
élettársa

   
 

2. Egyéb rokon (akinek 
eltartásáról gondoskodik)

    

3. Gyermekei

 

 

 

 

    

    

    

   

    

3/B táblázat: (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek, saját jogán kérelmezi!)

 Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgársága
Társadalombiztosítási Azonosító

Jele (TAJ)

1. Szülő     

2. Szülő 
házastársa/élettársa

    

3. Kérelmező 
testvérei
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -
- -

- -



B) lap

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre
(a  megfelelő  aláhúzandó)  a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzet  fennállásának
megállapítását

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben
a szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét szülőnek
külön-külön nyilatkoznia kell!)

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezem. 

        …………………………………………...    ……………………………

         szülő/családbafogadó gyám aláírása                      szülő aláírása

2.  A  GYERMEK  (NAGYKORÚVÁ  VÁLT  GYERMEK)  BÖLCSŐDÉJÉRE,  NEVELÉSI-
OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek  (nagykorúvá  vált
gyermek) neve

A bölcsőde,  nevelési-oktatási,
felsőoktatási  intézmény  teljes
neve,  ahol  a  gyermek
bölcsődei,  óvodai  ellátásban
részesül  vagy  a  tanuló,
hallgató tanul

Az  intézmény  címe
(irányítószám,  településnév,
utca, házszám)

   

   

   

   

   

[Nem  szükséges  a  táblázatot  kitölteni,  amennyiben  adattartalma  megegyezik  a  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezmény megállapítása iránt  e  kérelemmel  egyidejűleg  benyújtott  A)  lap  4.
pontjában  foglalt  táblázat  adattartalmával.  Ha  a  nevelési-oktatási  intézménynek,  felsőoktatási
intézménynek  telephelye  is  van,  azt  a  nevet  és  címet  kell  megadni,  ahova  a  gyermek,  tanuló,
hallgató ténylegesen jár.]

3. EGYÉB NYILATKOZATOK

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt, .............................................

............................................................................
szülő/családba fogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek aláírása





B) lap

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre
(a  megfelelő  aláhúzandó)  a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzet  fennállásának
megállapítását

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben
a szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét szülőnek
külön-külön nyilatkoznia kell!)

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezem. 

        …………………………………………...    ……………………………

         szülő/családbafogadó gyám aláírása                      szülő aláírása

2.  A  GYERMEK  (NAGYKORÚVÁ  VÁLT  GYERMEK)  BÖLCSŐDÉJÉRE,  NEVELÉSI-
OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek  (nagykorúvá  vált
gyermek) neve

A bölcsőde,  nevelési-oktatási,
felsőoktatási  intézmény  teljes
neve,  ahol  a  gyermek
bölcsődei,  óvodai  ellátásban
részesül  vagy  a  tanuló,
hallgató tanul

Az  intézmény  címe
(irányítószám,  településnév,
utca, házszám)

   

   

   

   

   

[Nem  szükséges  a  táblázatot  kitölteni,  amennyiben  adattartalma  megegyezik  a  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezmény megállapítása iránt  e  kérelemmel  egyidejűleg  benyújtott  A)  lap  4.
pontjában  foglalt  táblázat  adattartalmával.  Ha  a  nevelési-oktatási  intézménynek,  felsőoktatási
intézménynek  telephelye  is  van,  azt  a  nevet  és  címet  kell  megadni,  ahova  a  gyermek,  tanuló,
hallgató ténylegesen jár.]

3. EGYÉB NYILATKOZATOK

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt, .............................................

............................................................................
szülő/családba fogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek aláírása



TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ:

Amennyiben  a  gyermek,  gyermekek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való
jogosultságának  megállapítására  már  a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzet  fennállásának
megállapítására  irányuló  kérelem  benyújtását  megelőzően  sor  került,  a  B)  lap  önállóan  is
benyújtható oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap I.) Személyi adatokra vonatkozó
részének 1–3. pontját tartalmazó részét. 

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő  mindkét  szülő,  a  gyermeket  egyedül  nevelő  szülő,  illetve  a  családbafogadó  gyám
legmagasabb  iskolai  végzettsége  alapfokú  –  (alacsony  iskolai  végzettség,  melynek  igazolása  a
kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló  1993.  évi  III.  törvény (szociális  törvény)  szerinti  aktív  korúak ellátására  jogosult  vagy a
kedvezmény  igénylésének  időpontját  megelőző  16  hónapon  belül  legalább  12  hónapig
álláskeresőként  tartotta  nyilván  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  állami  foglalkoztatási
szervként  eljáró  járási  hivatala  –  (alacsony  foglalkoztatottság,  melynek  fennállását  az  eljáró
hatóság ellenőrzi),

c) a  gyermek  szegregátumnak  nyilvánított  lakókörnyezetben,  vagy  az  eljárás  során  felvett
környezettanulmány  szerint  félkomfortos,  komfort  nélküli  vagy  szükséglakásban,  illetve  olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermek:  az  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre
jogosult  gyermek,  aki  esetében  a  fenti  három  körülmény  közül  (alacsony  iskolai  végzettség;
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai  végzettség:  a nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.  évi  CXC. törvény alapján a
nyolcadik  évfolyam  sikeres  elvégzéséről  kiállított  bizonyítvány  –  iskolatípustól  függetlenül  –
alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. 

(Például  egy  9.  évfolyam  elvégzése  vagy  egy  középfokú  oktatási  intézmény  pár  osztályának
elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja,
hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)


