Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

Családtámogatási kisokos
PÉCS
2018

Kedves Doktoranduszok,
Doktorjelöltek, Egyetemi Polgárok!
A felsőoktatásban, különösen a doktori képzésben eltöltött időszak jelentős változásokat hozhat sokunk életében. Az akadémiai, illetve a szakmai előmenetel megvalósulásával párhuzamosan többen a magánélet területén is előre léphetünk. Ebben az
időszakban köttetik a házasságok többsége és születnek meg az első gyermekek.
Nekünk, doktoranduszoknak is fontos a család, a támogató közeg, amelyből energiát
és inspirációt meríthetünk a mindennapi munkánkhoz és kihívások megoldásához.
Régóta célunk, hogy egy, a családalapítás során elérhető támogatásokat összefogó
kiadványt készítsünk, amelyben egy helyen, szintetizálva jelennek meg a gyermekáldást követően elérhető juttatások.
A kézben tartott kiadvány nem kizárólag a doktoranduszok számára forgatható haszonnal, hanem mindazoknak, akik a jövőben fontolgatják a gyermekvállalást vagy
éppen már most is aktívan részt vesznek a gyermeknevelésben. A kiadvány külön
fejezetet szentel a Pécsi Tudományegyetemen foglalkoztatottak által igénybe vehető
további támogatásoknak is.
Őszintén bízom benne, hogy e családtámogatási tájékoztató érdemben segíthet valamennyi fiatal család számára kiigazodni a sokszor nehezen értelmezhető szabályzatok körében.
Hasznos időtöltést és olvasást kívánok, üdvözlettel,
Pónusz Róbert
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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Egészségbiztosítási ellátások
(biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások)
Csecsemőgondozási díj
Gyermekgondozási díj
Gyermekápolási táppénz

Csecsemőgondozási díj (CSED)
A támogatás célja

a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül
abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi állapotának fennállásáig),
a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal (az elhalálozás napjától),
az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele
együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi
állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol
a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő - igazolás szerinti - egészségi állapotának fennállásáig),
az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni
szándékozó nő meghal (az elhalálozás napjától),
az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe (a gyermek gondozásba vételének napjától).

A csecsemőgondozási díj célja egyfajta híd szerepet
képezni a munkavégzés és az anyaság között, azáltal, hogy a kieső jövedelmet pótolja. A CSED a szülési szabadság idejére jár, ami legfeljebb 168 nap lehet. A szülés várható időpontját megelőző 28 napon
belül bármelyik napon igényelhető ellátás, amely
a szülési szabadság lejártával (legfeljebb 168 nap)
szűnik meg. A csecsemőgondozási díjban részesülő
egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

A jogosultság feltétele
CSED-re az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül rendelkezik
365 nap biztosításban töltött idővel. A két éven belül
a biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.
A biztosítási időbe beleszámít:
a rehabilitációs járadék vagy ellátás folyósításának ideje,
legalább 1 évnyi közép- vagy felsőfokú nappali munkarendű oktatási intézményben töltött időből legfeljebb 180 nap,
a biztosítás megszűnését követő baleseti
táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az ideje - kivéve
az ún. diplomás gyedet,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvény 5.§-a és 5/A §-a (ez részletezi a biztosítottakat) szerinti biztosításban töltött idő.

Ez utóbbi esetekben a CSED a jogosultság kezdő
napjától (lásd fent) a gyermek születését követő
168. napig jár.
Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak:
a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett
tevékenységet – keresőtevékenységet folytat

A támogatás mértéke
A CSED bruttó összege az 1 naptári napra eső
jövedelem 70%-a.
A juttatás személyi jövedelemadó köteles, de nem
terheli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék.
A számításnál a fennálló munkaviszonyból származó jövedelem aktuális összegét veszik alapul.
A CSED-et havonta egy összegben fizetik ki, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

A szülő nő helyett jogosult lehet:
az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette (a gyermek gondozásba
vételének napjától jogosult),
a családba fogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza (a gyám kirendelésének napjától),
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Az igénylés menete

csecsemő örökbefogadása esetén az örökbefogadásáról szóló gyámhatósági határozat vagy
a gyámhatóság igazolása arról, hogy a biztosított a csecsemőt örökbefogadási szándékkal
nevelésbe vette,
a külföldön bekövetkező szülés esetén, ennek
tényét igazoló nyomtatvány.

A kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. Egyéni vállalkozó, őstermelő, önfoglalkoztató és egyéb
esetben a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak a megyeszékhelyen működő járási hivatalánál,
illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani.
Az igényléshez a „Nyilatkozat a csecsemőgondozási
díj megállapításához” elnevezésű formanyomtatványt
kell kitölteni. A kitöltött formanyomtatványt a munkaadónak lehet benyújtani, a várható szülési időpont
előtti 28. naptól. Az ellátás a szüléstől számított 6 hónapra visszamenőleg is igényelhető. Az ellátásra való
jogosultság legkésőbb a szülés napjával megnyílik.
Lehetőség van a CSED és a GYED (ld. a 7. oldalon)
együttes igénylésére is, amelyhez a „Nyilatkozat
csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj
együttes igényléséhez” elnevezésű formanyomtatványt kell kitöltve benyújtani a foglalkoztatóhoz.

Kötelező mellékletek
Amennyiben a kérelmező a szülést megelőzően kéri
az ellátást:
várandósgondozásról szóló könyv másolata, vagy
a terhes állományba vételről szóló orvosi igazolás,
a gyermek megszületésekor a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának másolata,
a „Nyilatkozat a csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatvány.
Amennyiben a szülés időpontjától, vagy azt követő
időponttól kéri az ellátást:
„Nyilatkozat a csecsemőgondozási díj megállapításához” vagy a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes
igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány
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Gyermekgondozási díj (GYED)
Az igénylés menete

A támogatás célja
A gyermekgondozási díj a biztosítási jogviszonnyal
rendelkező szülő (apa vagy anya) számára nyújt havi
szinten ellátást. Az ellátás a CSED időtartamának lejártát követően a gyermek kettő, ikergyermekek esetén a gyermek három éves koráig jár. A GYED tradicionálisan az egyik meghatározó, gyermekvállalást ösztönző juttatás. A gyermekgondozási díjban részesülő
egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Az igényléshez a „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni és a munkáltatóhoz benyújtani két példányban.
A szülőnek lehetősége van a GYED-re irányuló kérelmét a CSED iránti kérelmével egyszerre is benyújtani
a munkáltatónál. Ebben az esetben a „Nyilatkozat
csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj
együttes igényléséhez” elnevezésű formanyomtatványt szükséges kitölteni.

A jogosultság feltétele

Kötelező mellékletek

A biztosított szülő (akár az anya, akár az apa) jogosult az ellátásra, ha a gyermek születését megelőző
két éven belül 365 napon át biztosított volt (ahogy
a CSED-nél, itt sem szükséges, hogy ez az időszak
folyamatos legyen, ld. 5. oldalon). Az ellátást tehát
bármelyik szülő igénybe veheti a jogosultsági feltételek megléte esetén. Az ellátás a CSED vagy annak
megfelelő időtartam lejártát (legfeljebb 168 nap) követően a gyermek kettő, ikergyermek esetén a gyermekek három éves koráig járhat.

a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
másolata,
örökbefogadás esetén szükséges az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozat, valamint a gyermeket örökbe fogadási szándékkal
gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolás,
a családba fogadó gyám esetén a gyámkirendelésről szóló határozat.
a biztosítás megszűnését követően benyújtott
gyed kérelemhez az „Igazolvány a biztosítási
jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (ún. Tb. kiskönyvet) is mellékelni kell,

A támogatás mértéke
A GYED összegét fő szabály szerint a jogosultság
kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyból
származó, az adóhatósághoz bevallott pénzbeli
egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem
figyelembevételével állapítják meg.
A támogatás mértéke a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy
a maximálisan megállapítható összege havonta
legfeljebb a mindenkori minimálbér (2018. évben
138.000,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet, azaz
2018. évi felső határa bruttó 193.200 Ft.
A gyermekgondozási díjat havonta egyszer, utólag
kell folyósítani, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon.
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GYED Extra
A támogatás célja

A GYED Extra azon szülők számára jelent
segítséget, akik a gyermek fél éves kora után
szeretnének visszatérni
a munkaerőpiacra

A GYED részeként a GYED Extrával nyílt lehetőség
egyidejűleg több gyermek után is igénybe venni a
gyermekgondozási támogatásokat a gyermek fél
éves kora utáni korlátlan munkavégzésre, és a diplomás GYED bevezetésére.

A jogosultság feltétele
A GYED jogosultsághoz kapcsolódóan nem történik
változás, munkavállalás esetén is folyósításra kerül,
a megszokott formában.

A támogatás mértéke
Mivel a GYED tovább folyósítása történik, így annak
összege változatlan.

Az igénylés menete
A GYED-et folyósító szervezet felé az igénylőnek
nem kell bejelenteni, hogy szeretne munkát vállalni. A foglalkoztatónak az adóhatóság felé kell jelentenie, hogy az adott foglalkoztatott GYED mellett végzi keresőtevékenységét.
Abban az esetben, ha a GYED folyósítás korábban
valamilyen okból szüneteltetésre került, vagy ha
a biztosítási jogviszony megszűnését követően
újabb biztosítási jogviszonyt létesít a GYED-ben
részesülő, akkor az ellátást a „Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósítására” elnevezésű
formanyomtatványon lehet igényelni a foglalkoztatónál.
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Hallgatói jogviszony alapján igényelt
gyermekgondozási díj
A támogatás célja

Az apa jogosult a diplomás GYED-re, ha

A hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj azoknak a nappali tagozatos hallgatóknak,
doktoranduszoknak nyújt segítséget, akik nem rendelkeznek még munkahellyel, ezáltal biztosítási jogviszonnyal sem. A „diplomás GYED” a gyermek születésének napjától a gyermek két éves koráig jár. Az ellátás folyósítása mellett a gyermek születését követő
169. naptól folytatható keresőtevékenység.

Az ellátás mértéke
Doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2018-ban: 180.500,-Ft) 70 %-a, tehát 2018-ban
havonta: bruttó 126.350,- Ft

A jogosultság feltétele
Az igénylő megfelel az alábbi követelményeknek:
általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy
biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem
jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a gyermek
születését megelőző két éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
a gyermeke születését megelőző két éven belül
államilag elismert felsőoktatási intézményben
magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (duplázásra nincs lehetőség akkor sem, ha valaki két
szakon tanul párhuzamosan). Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két
éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári
napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni,
a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt
vagy a hallgatói jogviszony szüneteltetését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
a gyermeket saját háztartásában neveli,
magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam
állampolgára az igénylő,
a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

az anyának nincs GYED jogosultsága és az előző
felsorolásból bármelyik pontnak nem felel meg,
viszont az apa igen,
a gyermek az apa háztartásába kerül, vagy
az anya meghal.

Az igénylés menete
A hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj iránti kérelmet a „Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra”
elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani az
igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához,
Budapest és Pest megye esetében pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához. Ha az anya a szülés napján már biztosított
(pl. munkaviszony alapján), akkor kérelmét a foglalkoztatójához kell benyújtania.

Kötelező mellékletek
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A gyermek születési anyakönyvi kivonatának
másolata,
a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás
aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási
díj igényléséhez” elnevezésű formanyomtatvány
ha az igénylő egy EGT tagállam állampolgára,
akkor az ezt igazoló okmány másolata és a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolata, és
amennyiben a vér szerinti apa a szülő nő halála miatt igényli az ellátást, akkor a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)
A támogatás célja
Biztosított szülők számára nyújtott ellátás, amit 12 évnél fiatalabb gyermek betegsége alatt vehetnek igénybe, amikor nem tudnak kereső tevékenységet folytatni.
Egyszerre csak 1 gyermek után igényelhető, abban az
esetben, ha több gyermek beteg, a másik szülő is igényelhet, értelemszerűen a másik beteg gyermek gondozásának biztosítására.

A jogosultság feltétele
fennálló biztosítási jogviszony,
a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, és
orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

A gyermekápolási táppénz
tekintetében keresőképtelennek minősül

a táppénz alapjának 50%-a, ha a biztosított
730 napnál kevesebb biztosítási jogviszonnyal
rendelkezik, vagy
a táppénz alapjának 50%-a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartalma alatt, illetve, ha a szülő
a tizenkét évesnél fiatalabb gyermekének kórházi kezelési időtartama alatt a gyermek mellett
a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben
A táppénz egy naptári napra járó összege nem
haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét
(2018-ban 9.200,- Ft).

Az igénylés menete
A GYÁP igénylését a munkaadónak a „Nyilatkozat
gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához” elnevezésű formanyomtatványon
lehet benyújtani.

Kötelező melléklet
keresőképtelenség megállapításáról szóló
orvosi igazolás

Az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
a szülő, abban az esetben, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és
a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint
a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára abban
az esetben, ha gyermeke mellett tartózkodik
a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

A támogatás mértéke
A táppénz a figyelembe vehető naptári napi alap
60%-a, ha a biztosított rendelkezik legalább 730
nap folyamatos biztosítási jogviszonnyal,
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A gyermek után járó pótszabadság
A támogatás célja
A szülők számára pótszabadság biztosításával elősegíteni a gyermekek gondozását, a gyermek születésének évétől, annak az évnek a végéig, amikor
a gyermek a 16. életévét betölti.

A pótszabadság mértéke

ha magasabb összegű családi pótlék került megállapításra, a tartósan beteg gyermek után is jár a
magasabb mértékű pótszabadság (két munkanap).

A gyermek születése esetén az
apát megillető pótszabadság
A pótszabadságot legkésőbb a gyermek(ek) születését követő második hónap végéig a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni;
a kedvezmény abban az esetben is megilleti az
apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal;
a munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj
jár, amelyet a központi költségvetés megtérít
a munkáltatónak,
a pótszabadság idejére a munkáltató az apa
részére távolléti díjat fizet. A születést követően
a munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díjat és annak közterhét visszaigényelheti az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal – március 31-ig, június
30-ig, szeptember 30-ig, és december 31-ig és
a gyermeke születése után az apának járó pótszabadság 5 munkanap, ikrek esetén 7 munkanap.

Egy gyermek után kettő,
két gyermek után négy,
kettőnél több gyermek után összesen hét nap
pótszabadság illeti meg a szülőket.

Pótszabadság a tartósan beteg,
illetőleg súlyosan fogyatékos
gyermek esetén
A pótszabadság két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. A pótszabadságot
a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén is annak az évnek a végéig lehet megállapítani, amelyben a gyermek a 16. életévét betölti;

Az igénylés menete
A munkaidő-kedvezményt a foglalkoztató saját formanyomtatványán lehet igényelni.

Kötelező mellékletek
A gyermek születési anyakönyvi kivonata (halva
született gyermek esetén a halott-vizsgálati bizonyítvány eredeti példánya) és,
írásbeli nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa
ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg.
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Adóalap-csökkentéshez
kapcsolódó kedvezmények
Első házasok kedvezménye
Családi adó- és járulékkedvezmény
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Első házasok kedvezménye
A támogatás célja
Az első házasok támogatása az adóalap csökkentésével történik, tehát csak az tudja igénybe venni, aki
adót fizet, munkaviszonnyal vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik. Célja a friss
házasok támogatása. Az első házasok kedvezménye
alapján havonta 5 ezer forinttal magasabb összegű
nettó kereset áll a házaspárok rendelkezésére.

A jogosultság feltétele
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. Tehát a házaspár
azon tagja is jogosult e kedvezmény érvényesítésére, akinek nem ez az első házassága. Nincs
életkori megkötés, sem korkülönbségre vonatkozó
szabályozás. A házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni
kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell.
Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést
követő hónapot kell tekinteni. A házassági életközösség fennállása alatt legfeljebb 24 hónapon
keresztül érvényesíthető ezen a jogcímen kedvezmény.

Az igénylés menete
A kedvezményt a munkáltatónál az „Adóelőleg-nyilatkozat 2018. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről” elnevezésű formanyomtatványon lehet igényelni.

Kötelező melléklet
Házassági anyakönyvi kivonat.
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Családi adó- és járulékkedvezmény
A támogatás célja
Hasonlóan az első házasok kedvezményéhez, a családi adó- és járulékkedvezmény is az adóalap csökkentését szolgálja gyermekes családok számára,
ezzel a családi pótlék mellett további rendszeres
pénzbeli juttatásra szereznek jogosultságot. A kedvezmény a személyi jövedelemadó mellett a nyugdíjés egészségbiztosítási járulékból is érvényesíthető.

A jogosultság feltétele

formanyomtatványon lehet igényelni. Az összeg
kétféleképpen kérhető. Egyik módja, hogy havonta a
munkabérrel együtt kerül számfejtésre, a másik, hogy
az éves adóbevallásban egy összegben került visszaigénylésre. Év közben is módosítható a döntés, ehhez
egy új nyilatkozatot szükséges beadni a munkahelyen,
amelyben kérni kell, hogy a továbbiakban nem havonta,
hanem év végén igényli az adókedvezmény jóváírását.
A családi kedvezmény az adóköteles társadalombiztosítási ellátásokból, így a CSED-ből és a GYEDből is érvényesíthető.

A kedvezményre az alábbi személyi kör jogosult:
az a magánszemély, aki családi pótlékra jogosult,
a várandós nő és a vele közös háztartásban
élő házastársa,
a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és
a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Az adókedvezmény mértéke
Egy eltartott esetén 66.670,- Ft,
Kettő eltartott esetén 116.670,- Ft,
Három és minden további eltartott esetén
220.000,- Ft.
Ennek megfelelőn gyermekenként havonta a munkabér az alábbi nettó összegekkel növekedhet, ha a
biztosított a levonandó személyi jövedelemadó és járulék összegéből teljes mértékben érvényesíteni tudja
a családi kedvezmény összegét:
1 gyermek esetén havonta 10.000,- Ft,
2 gyermek esetén havonta 17.500,- Ft,
3 vagy több gyermek esetén havonta 33.000,- Ft.

Az igénylés menete
A kedvezményt a munkáltatónál az „Adóelőleg-nyilatkozat a 2018. évben a családi kedvezmény (és
járulékkedvezmény) érvényesítéséről” elnevezésű
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Családtámogatási ellátások
Anyasági támogatás
Gyermekgondozást segítő ellátás
Gyermeknevelési támogatás
Családi pótlék - Nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás

Anyasági támogatás
A támogatás célja
A támogatás célja, hogy hozzájáruljon minden gyermek születése kapcsán felmerülő kiadás fedezéséhez. Az anyasági támogatás egy univerzális, minden
szülő nő számára nyújtott egyszeri támogatás.

A jogosultság feltétele
Amennyiben a kismama a szülést megelőzően
legalább 4 alkalommal (koraszülés esetén 1 alkalommal) részt vesz várandós gondozáson, úgy jogosulttá válik az anyasági támogatásra abban az
esetben is, ha a gyermek halva születik. Jogosult
továbbá az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen
engedélyezték; valamint a gyám, ha a gyermek
a születését követően hat hónapon belül – jogerős
határozat alapján – a gondozásába kerül.

A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az
integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen. Amennyiben az ügyfél
rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor
elektronikus úton is benyújthatja kérelmét.

Kötelező mellékletek
A formanyomtatványon felsoroltak szerint:

Nem jár anyasági támogatás, ha
a szülők a gyermek születését megelőzően
nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős
határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

A támogatás mértéke
1 gyerek esetén 64.125,- Ft (2018-as év öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 225%-a),
Ikergyermek esetén 85.500,- Ft (2018-as év öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-a).

Az igénylés menete
Az igényt a szülés napját követő 6 hónapon belül
lehet benyújtani, máskülönben a jogosultság elvész. Az igényléshez a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” elnevezésű formanyomtatvány kitöltése szükséges.
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A várandósgondozást végző orvos igazolásának
másolata arról, hogy a szülő nő részt vett a gondozáson (legalább 4 alkalom),
az édesanya személyazonosító igazolványa,
lakcím kártyája, adóazonosító kártyája, valamint
TAJ kártyája,
a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának
másolata, és
a gyermek(ek) TAJ-kártyája.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
A támogatás célja

Az igénylés menete

A gyermekgondozást segítő ellátás célja egy univerzális, minden szülő számára elérhető juttatás,
amelyhez nem szükséges biztosítási jogviszony
megléte, ezzel is támogatva minden kisgyermekkel
rendelkező családot.

Az ellátás iránti kérelmet a fővárosi és megyei
kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalánál, vagy a lakcím szerinti Kormányablakban lehet benyújtani. a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű
formanyomtatvány kitöltésével.

A jogosultság feltétele
Jogosult a szülő, valamint a gyám a saját háztartásában nevelt
gyermek harmadik életévének betöltéséig,
ikergyermekek esetén a tankötelessé válás
évének végéig,
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek 10. életévének betöltéséig.
A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő
személy kereső tevékenységet a gyermek fél éves
koráig nem folytathat.

A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál vagy az
integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen. Amennyiben az ügyfél
rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor
elektronikus úton is benyújthatja kérelmét.

Kötelező mellékletek
A formanyomtatványon felsoroltak szerint, így
különösen:

A támogatás mértéke
A GYES összege minden hónapban azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, azonban
ebből 10% levonásra kerül nyugdíjjárulék címen, így
a támogatás nettó mértéke 2018-ban havonta
25.650,- Ft. Ikergyermekeknél esetén a támogatás
mértéke a gyermekek számától függően változik: két
gyermek esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb mértéknek 200%-ának, három gyermek esetén
300%-ának, négy gyermek esetén 400%-ának megfelelő összeg.
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személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes
személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, érvényes kártya típusú gépjárművezetői
engedély, érvényes útlevél)
külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi
tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya
gyámhatósági határozat
házassági anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettárs esetén a bejegyzett élettársi jogviszonyt
igazoló okirat)
adóazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után
harmadik életévének betöltését követően igényelt
ellátás esetén az orvosi igazolás, amennyiben az
korábban nem került csatolásra, vagy nem érvényes

Gyermeknevelési támogatás (GYET)
A támogatás célja
A támogatás a kettőnél több gyermeket nevelő
szülők számára nyújt pénzbeli segítséget. A GYET
köznyelvben főállású anyaságként ismert ellátás,
viszont a gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti.
Biztosítási jogviszonytól függetlenül igényelhető,
a munkavállalás lehetséges az ellátás igénybevétele
mellett, ha ennek időtartama nem haladja meg a heti
30 órát (kivéve, ha a kérelmező otthonában történik
a munkavégzés, ez esetben nincs időkorlát).

A jogosultság feltétele
Az a szülő vagy gyám jogosult gyermeknevelési
támogatásra, aki saját háztartásában három vagy

több kiskorú gyermeket nevel. A legkisebb gyermek harmadik életévének betöltésétől kezdődően
legfeljebb a gyermek nyolcadik életévének betöltéséig jár. A jogosultság megszűnik, ha a legidősebb gyermek betölti a tizennyolcadik életévét.

A támogatás mértéke
A GYET havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, függetlenül
a gyermekek számától.
Ez 2018-ban 28.500,- Ft, amelyből 10% nyugdíjjárulék címén levonásra kerül, így a támogatás havi nettó összege: 25.650,- Ft.

Az igénylés menete
A támogatás igényelhető
a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen,
személyesen vagy postai úton – a fővárosi és
megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,
az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy
elektronikus ügyfélkapun keresztül (ügyfélkapus
regisztráció birtokában).
A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igényt a
„Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására“
elnevezésű formanyomtatványon lehet benyújtani.

Kötelező mellékletek
A formanyomtatványon meghatározottak szerint,
így például:
a szülővel együtt élő házastárs igénylése esetén
a házassági anyakönyvi kivonat másolata
személyazonosításhoz szükséges iratok (személyi igazolvány, stb.)
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Nevelési ellátás és iskoláztatási
támogatás (családi pótlék)
A támogatás célja
A támogatás célja a gyermeket nevelő családok
számára havi szinten történő támogatás nyújtása.
A családi pótlék két részre tagozódik. A nevelési
ellátást a tankötelezettség eléréséig, míg az iskoláztatási támogatást az iskola megkezdésétől a tankötelezettségi kor betöltéséig folyósítják.

A jogosultság feltétele
A nevelési illetve iskoláztatási támogatást az
alábbi személyi kör igényelheti:
a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti
vagy örökbe fogadó szülője,
a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével
együtt élő házastárs,
aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás
már folyamatban van,
a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással
érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt
él és a szülővel élettársként legalább egy éve
szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi
kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló
kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,
nevelőszülő, gyám.

A nevelési ellátásra jogosultak
bővebb köre
Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a 18. életévét
betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
személy (az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától).
Nevelési ellátásra jogosult a szülő - az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének
időpontjától a gyermek 18. életévének betöltéséig –
a 16. életévét betöltött gyermeke után
ha a gyermek középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak,
aki tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében
teljesítette, vagy
aki a tankötelezettsége megszűnését követően
súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és önkiszolgálási
képessége hiányzik.

A családi pótlék szüneteltetésre
kerülhet, ha

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését
követően köznevelési intézményben tanulmányokat
folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az
utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét,
sajátos nevelési igényű gyermek (az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd) esetén
a 23. életévét betölti.
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az óvodás gyermek igazolatlan hiányzása meghaladja az öt óvodai nevelési napot, a szülőt
figyelmeztetik, majd amennyiben az igazolatlan
hiányzások száma eléri a húsz nevelési napot,
az ellátás szüneteltetésre kerül,
az iskolás gyermek igazolatlan hiányzása meghaladja a tíz tanítási napot (ebben az esetben a szülőt figyelmeztetik), majd az ötvenedik igazolatlan
hiányzást követően az ellátást szüneteltetik.

Ha a gyermek már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója, tanulói jogviszony igazolást
is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű formanyomtatványon.

A támogatás mértéke 2018-ban
1 gyermek esetén

12.200,- Ft,

1 gyermeket nevelő
egyedülálló szülő esetén

13.700,- Ft,

2 gyermek esetén
gyermekenként

13.300,- Ft,

2 gyermeket nevelő
egyedülálló szülő esetén
gyermekenként

14.800,- Ft,

3 vagy több gyermek esetén
gyermekenként

16.000,- Ft,

3 vagy több gyermeket nevelő
egyedülálló szülő
esetén gyermekenként

17.000,- Ft,

Tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermek
esetén

23.300,- Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermeket nevelő
egyedülálló szülő esetén

25.900,- Ft.

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék
megállapítását kérik tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos, csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és/vagy a fogyatékosságokról szóló igazolást az „Igazolás tartósan
beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”
elnevezésű formanyomtatványon.

Kötelező mellékletek
A szülővel együtt élő házastárs igénylése esetén
a házassági anyakönyvi kivonatának másolata, ha
nem a vér szerinti gyermeke után igényel ellátást,
nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő igénylése
esetén a gyermek nála történő elhelyezéséről
rendelkező határozat másolata,
gyám igénylése esetén gyámrendelő határozat másolata, és
a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe fogadó, abban az esetben, ha az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést
elrendelő határozatának másolata,
ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolata, ha az igénylő az a személy, akinél
a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.

Az igénylés menete
A családi pótlékra vonatkozó igényt a „Kérelem családi pótlék megállapítására” formanyomtatványon
lehet igényelni:
a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen,
személyesen vagy postai úton - a fővárosi és
megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál,
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,
az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) vagy
elektronikus ügyfélkapun keresztül (ügyfélkapus
regisztráció birtokában).
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A gyermeket nevelő szülők
egyéb ellátásai
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Gyermekek utáni ellátásokban részesülők
kedvezményei
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermektartásdíj megelőlegezése

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
A támogatás mértéke

A támogatás célja

1. Alapösszegű támogatás
2018-ban 6.000,- Ft fél évre, amelyet természetbeni támogatásként kapnak meg a jogosultak. A támogatás formája készétel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány.

A rászoruló családok számára természetbeni támogatás nyújtása. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény nem csak egy gyermeknevelést segítő
támogatás, hanem segítségével a gyermek szociális
helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre és – amen�nyiben megfelel a feltételeknek – szünidei gyermekétkeztetésre, természetbeni támogatásra, ingyenes
tankönyvre és egyéb kedvezményekre is.

2. Emelt összegű támogatás
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
és egyben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, emelt összegű természetbeni
támogatást nyújtható.

A jogosultság feltétele
A családban az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
(2018-ban 39.900,- Ft), ha
a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más
törvényes képviselő gondozza,
a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos,
a gyermek már nagykorú, de középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de huszonharmadik életévét
még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul, de huszonötödik életévét még nem töltötte be.
A családban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2018-ban
37.050,- Ft), azzal, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke
nem haladja meg külön-külön vagy együttesen
a gyermekvédelmi törvényben meghatározott
értéket. (2018-ban külön-külön: 570.000,- Ft,
együtt: 1.995.000,- Ft).
A jogosult gyermek után, annak családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli
ellátásra jogosult, ha
a gyermek tartására köteles, és
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásra jogosult.

Az emelt összegű támogatás mértéke 2018-ban
6.270,- Ft fél évre, amit szintén Erzsébet-utalvány formájában juttatnak el a családoknak.

Az igénylés menete
Az igénylést ahhoz a jegyzőhöz lehet benyújtani,
ahol a kérelmező bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Kötelező mellékletek
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A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú
elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában
hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés,
továbbá a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
szóló megállapodást rögzítő jegyzőkönyv,
az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy
hallgatói jogviszonyról,
amennyiben a családbafogadó gyám pénzbeli
ellátást is igényel, igazolást arról, hogy nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban,
időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik
amennyiben a családbafogadó gyámként kirendelt
hozzátartozó tartási kötelezettségét a gyermek
tekintetében bíróság megállapította, a bíróság
döntése.
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Gyermekek utáni ellátásokban
részesülők kedvezményei
Igénylés menete

A támogatás célja
A gyermekek utáni ellátásokban részesülők kedvezményei egy széles skálát felölelő rendszert képez,
amely segítséget kíván nyújtani azon szülők és gyermekeik számára, akik már valamilyen kedvezményben részesülnek gyermekeik által.

Ingyenes tankönyvellátás

Az ingyenes tankönyvellátást az iskola által kiállított formanyomtatványon kell igényelni.

Gyermekétkeztetés
(intézményi, szünidei)

Az ellátás célja

A támogatás célja
Első osztálytól kilencedik osztályig már minden tanuló számára ingyenes a tankönyvekhez való hozzájutás, tízedik osztálytól rászorultsági alapon továbbra is igényelhető az ingyenes tankönyvellátás.

A jogosultság feltételei

Az ellátás célja természetbeni ellátás nyújtása a gyermek életkorának megfelelő intézményi étkeztetés,
valamint szünidei gyermekétkeztetés formájában.

Intézményi gyermekétkeztetés
Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben,

Az a gyermek jogosult támogatásra, aki
tartósan beteg,
a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzd,
három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, vagy
a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más
bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett diák után nem vehető igénybe a kedvezmény.

a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli
főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést és
a gyermekek és a tanulók számára az óvodai
nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási
napokon az óvodában és a nem bentlakásos
nevelési-oktatási intézményben a déli meleg
főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosítanak.

A jogosultság feltétele ingyenes
és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre
Ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult az a bölcsődei, mini bölcsődei, illetve óvodai
nevelésben részesülő gyermek, aki
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan
családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben három vagy több
gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
(2018-ban 110.224,- Ft) vagy nevelésbe vették.

Jogosult az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló, ha
nevelésbe vették, vagy
utógondozói ellátásban részesül.

50%-os normatív kedvezményt
biztosítanak:
az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali
rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
számára.

Jogosult az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő tanuló, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül,
nevelésbe vették, vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek, akit fogyatékos gyermekek
számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok
nappali intézményében helyeztek el.

Igénylés menete
A gyermek bölcsődéje, óvodája, általános iskolája
biztosítja a szükséges nyilatkozat-mintát, amelyet
a nyilatkozat mintát kiállító intézményhez kell benyújtani. Melléklet nem szükséges, a nyomtatványon kell feltüntetni a család jövedelmét.

Ingyenes gyermekétkeztetést biztosító intézmények
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1.
2.
3.
4.
5.

a bölcsődében, mini bölcsődében,

6.

a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és
a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében.

az óvodában,
a nyári napközis otthonban,
az általános és középiskolai kollégiumban,
az általános iskolai és a középfokú iskolai
menzai ellátás keretében és

Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásának célja

A bölcsődei ellátás formái
Bölcsőde

Napközbeni ellátás biztosítása különösen az olyan
gyermek számára

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik
formája. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20
hetestől három éves korú – gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni
ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy
akinek a szülője, törvényes képviselője szociális
helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

Mini bölcsőde
A mini bölcsőde a bölcsődéhez képest kisebb
létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett
nyújt szakszerű gondozást és nevelést a gyermekeknek.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái –
a gyermekek életkorának megfelelően
a bölcsődei ellátás,
a napközbeni gyermekfelügyelet és
az alternatív napközbeni ellátás.

Munkahelyi bölcsőde

Bölcsőde

A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei
bölcsődei ellátásának biztosítására.

A jogosultság feltétele
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, törvényes
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
feltéve, hogy a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermeke,
három vagy több gyermeket nevelő családban
élő gyermeket nevel,
egyedülálló szülőként nevel gyermeket, vagy
védelembe vett gyermeket nevel.

Családi bölcsőde
A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást
nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás
nyújtója a saját otthonában vagy más e célra
kialakított helyiségben biztosít.

Napközbeni gyermekfelügyelet
Az ellátás célja
A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető
a szolgáltatást nyújtó saját otthonában, a foglalkoztató által biztosított helyiségben, más e célra kialakított helyiségben, vagy a szülő, törvényes képviselő
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otthonában. Célja az életkornak megfelelő napközbeni ellátás biztosítása 20 hetes kortól 14 éves korig.

A szülő otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet esetei
A gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – betegsége vagy egyéb ok miatt
– nem biztosítható, és a szülő, törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak
részben tudja biztosítani, így különösen, amikor
az egyedülálló szülő a gyermeknevelésben átmenetileg akadályozva van,
többes ikrek születnek, valamint az ikergyermekek gondozásában és nevelésében a szülő
segítségre szorul,
az egyedülálló szülő több műszakban dolgozik, és gyermekének felügyelete a kora reggeli
vagy késő esti órákban nem biztosított,
az egyik szülő megbetegszik, és emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében, vagy
az egyik szülő meghal.

Alternatív napközbeni ellátás
Az ellátás célja
Az alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő,
a gyermek szocializációját támogató, valamint
egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás
.

Igénylés menete

Településenként eltérő, hogy az önkormányzat, civil
szervezet, egyházi szervezet biztosítja-e az alternatív
napközbeni gyermekfelügyeletet, ezért ebben az esetben is javasoljuk, hogy tájékozódjanak a lakhely szerinti önkormányzatnál az igényléssel kapcsolatban.

Igénylés menete
Településenként eltérő, hogy az önkormányzat, civil
szervezet, egyházi szervezet biztosítja-e a napközbeni gyermekfelügyeletet, ezért javasoljuk, hogy tájékozódjanak a lakhely szerinti önkormányzatnál az
igényléssel kapcsolatban.
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Gyermektartásdíj megelőlegezése
A támogatás célja

A támogatás időtartama

A gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének,
más törvényes képviselőjének, vagy a nagykorúvá
vált gyermek kérelmére induló eljárás, amelyben bírósági döntés alapján a lakcím szerinti gyámhivatal
kezdeményezi a gyermektartásdíj megelőlegezését,
ezzel segítve a gyermekkel kapcsolatos kiadások fedezését.

A kérelem benyújtásának napjától a támogatást
megalapozó ok előrelátható fennállásáig, de legfeljebb három évig tarthat. Ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három
évre a megelőlegezés tovább folyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

A gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj
tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig
a gyermek középfokú nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig.

A jogosultság feltétele

Az igénylés menete
A lakóhely vagy ha a kérelmező életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási
helye szerinti gyámhivatal jár el az ügyben, bírósági
döntést követően.

Kötelező mellékletek

A gyermektartásdíjra jogosult a gyermek szülője, törvényes képviselője, vagy a nagykorúvá vált gyermek, ha
a bíróság a gyermektartásdíjat jogerős határozatában
már megállapította, és
a gyermektartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, vagy
a gyermeket gondozó szülő, vagy más törvényes
képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét (2018-ban 57.000,- Ft,)

A támogatás mértéke
A megelőlegezett gyermektartásdíj mértéke nem
haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 50%-át (2018-ban 14.250,- Ft).
Ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja, a megelőlegezett összeg ez esetben
sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 10%-ánál.
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a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat,
nagykorú gyermek esetén a középfokú nappali
oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat,
a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását
igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv,
vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás
megindítását igazoló okirat,
felsőfokú hallgató jogviszony igazolása, ha
a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van,
jövedelmi adatok valódiságának igazolására
szolgáló irat.

Egyéb kedvezmények gyermekes
családoknak
Családok otthonteremtési kedvezménye
Életkezdési támogatás és Start-számla
Start-értékpapírszámla és Babakötvény
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Családok otthonteremtési kedvezménye
(CSOK)
A támogatás célja

Az igénylés során figyelembe vehető
25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek,
legalább 12 hetet betöltött magzat vagy ikermagzat és
25 évnél idősebb gyermek, ha megváltozott munkaképességű és állapota egy éve fennáll, vagy
egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg

A CSOK célja egy összetett lakásépítési, lakásbővítési és vásárlási kedvezmény nyújtása kisgyermekes családok számára.

A jogosultság feltétele
A családi otthonteremtési kedvezményt meglévő gyermekek után a házastársak, az élettársak és az egyedülállók is igénybe vehetik. A kedvezményt előre vállalt
gyermekekre tekintettel csak házaspárok igényelhetik.

akkor, ha a vásárlandó vagy építendő lakásba, illetve
házba a gyermek az igénylő szülőkkel együtt költözik.

Amennyiben még nincsen gyermek, úgy vehető
igénybe, ha a házaspár vállalja, hogy születik:
egy gyermeke 4,
kettő gyermeke 8,
három gyermeke 10 éven belül.
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A CSOK összege új lakás vagy új családi ház vásárlása, építése esetén
Gyermekek száma

CSOK összege

Négyzetméterhatár

1 gyermek

600.000,- Ft

lakás esetén minimum 40,
ház esetén minimum 70 négyzetméter

2 gyermek

2.600.000,- Ft

lakás esetén minimum 50,
ház esetén minimum 80 négyzetméter

3 vagy annál több gyermek

10.000.000,- Ft

lakás esetén minimum 60,
ház esetén 90 minimum négyzetméter

A táblázatban foglaltakat kiegészítjük annyival, hogy 2018. december 1-től kibővítették a CSOK hitel támogatás összegét. A háromgyermekes családok akár 15 millió forinthoz is juthatnak, míg a kétgyermekesek
megpályázhatják a 10 millió forintos támogatott hitelt. Ezzel azonban nem az állami támogatást, hanem a
CSOK állami kedvezményes hitel összegét emelik meg.

A CSOK összege használt lakás vásárlása, bővítése esetén
Gyermekek száma

CSOK összege

Négyzetméterhatár

1 gyermek

600.000,- Ft

minimum 40 négyzetméter

2 gyermek

1.430.000,- Ft

minimum 50 négyzetméter

3 gyermek

2.200.000,- Ft

minimum 60 négyzetméter

4 vagy annál több gyermek

2.750.000,- Ft

minimum 70 négyzetméter

A támogatás feltételei

Kötelező mellékletek

A lakásnak rendelkeznie kell a következőkkel: legalább egy, 12 m²-t meghaladó alapterületű szoba, főzőhelyiség, közműves villamosenergia-szolgáltatás,
fürdő, WC, fűtés, szennyvízelvezetés, ivóvíz. A lakás
10 évig nem adható el.

személyi igazolvány,
lakcímkártya,
adókártya,
tb-jogviszony igazolása (Erről minden esetben
szükséges okirat benyújtása!)
adásvételi szerződés,
nyilatkozat az egyéb körülményekről, így például:
olyan személy után igényel CSOK-ot, akinek a nevére eddig kedvezményt nem vett igénybe; fennálló házasságról; a közös háztartásban élésről,
valamint élettársak esetén ennek időtartamáról;
azon gyermekekről, akik után a kedvezményt
igénybe veszi, stb.

Az igénylés menete
A CSOK-igénylését pénzintézeteknél lehet elindítani.
Az igénylést az alábbi pénzintézeteknél lehet lefolytatni:
ERSTE Bank
FHB Bank
K&H Bank
MKB Bank
OTP Bank
Takarékszövetkezetek
UniCredit Bank
Budapest Bank

Ha az igénylők egyike középfokú nevelési-oktatási intézménybe vagy felsőoktatásba jár – így ez alkalmazandó a munkaviszonyban nem álló doktoranduszokra
is –, akkor elég erről is csak nyilatkozatot tenni, az intézménytől nem szükséges hallgatói jogviszony igazolás.
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Életkezdési támogatás
és Start-számla
A támogatás célja
A Magyar Állam támogatást nyújt a fiatal felnőttek
számára, abból a célból, hogy önálló életkezdésüket
anyagilag megalapozhassák. Az életkezdési támogatás a 18. életév betöltése után használható fel.

A jogosultság feltétele
magyar állampolgárság és magyarországi lakcím,
magyarországi anyakönyvi kivonat külföldön élők
esetén és
magyar személyi igazolvány vagy
„Magyar igazolvány” azon gyermekek esetén,
akik a kettős állampolgárságot el nem ismerő országban (Szlovákia, Ukrajna) élnek.

A támogatás mértéke
Az életkezdési támogatás összege gyermekenként
42.500,- Ft, amely igénylés nélkül a gyermek nevére
szóló Magyar Államkincstárnál vezetett Start-számlára kerül. Az életkezdési támogatást a Kincstár –
egészen a gyermek nagykorúságáig – évenként növeli az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos
fogyasztói árindex mértékével megegyező támogatással. A támogatások után fizetett kamat mértéke
2018. évben 2,4%. Az így felhalmozott megtakarítást
a 18. életévét betöltött gyermek veheti fel a 23. életévének betöltését megelőzően.

Igénylés menete
Nem kell igényelni, minden gyermek számára az államkincstár létrehoz egy számlát, melyen az életkezdési támogatás 18 évig el lesz különítve.
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Start-értékpapírszámla
és Babakötvény
A támogatás célja

Kötelező mellékletek

A Start-értékpapírszámla nem illeszkedik az eddigi felsorolásba, mivel ez egy választható megtakarítási forma,
nem univerzális ellátás. Mégis fontosnak tartjuk, hogy
helyet kapjon a tájékoztatóban. Azok számára nyújthat
segítséget, akik gyermekeik részére szeretnének pénzt
megtakarítani, ezzel segítve őket. A Babakötvény 1,- forint alapcímletű, 19 éves futamidejű, változó kamatozású, a Magyar Állam által évente kibocsátott értékpapír.

Az igénylés menete
A gyermek szülője vagy hozzátartozója a 18. életév
betöltését megelőzően bármikor Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat a gyermek részére az elért
hozamok összegének gyarapítására.
A számlát a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatánál
lehet megnyitni. A befizetés készpénzben, átutalással,
vagy bankkártyás fizetéssel is teljesíthető. A befizethető összeg tekintetében nincs felső korlát.
A Start-számlát az Állampénztári Ügyfélszolgálatnál lehet igényelni.
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A számlát nyitó személyi igazolványa, lakcímkártyája, adóigazolványa,
a gyermek adatai (adóazonosító, személyazonosító adatok),
2006. január 1-jét megelőzően belföldön született gyermek, és 2017. július 1-jét megelőzően külföldön született gyermek számára nyitott Kincstári Start-értékpapírszámla esetén a számlanyitást követő 30 napon belül - legalább
25.000.-Ft befizetése,
szülői számlanyitás esetén nyilatkozat a családi pótlékra való jogosultság fennállásáról,
hozzátartozói számlanyitás esetén nyilatkozat
a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról, valamint arról, hogy a gyermek után a szülő
jogosult a családi pótlékra és
hozzátartozói számlanyitás esetén a családi
pótlékra jogosult szülő személyazonosító adati,
és adóazonosító jele.

PTE munkavállalói juttatások
Munkavállalói jóléti juttatások

Munkavállalói jóléti juttatások
Azon doktoranduszok számára, akik a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) foglalkoztatásában állnak, az alábbi jóléti juttatások állnak
rendelkezésre.

Beiskolázási támogatás
A köznevelésben általános iskolai és középiskolai
tanulmányokat folytató, családi pótlékra jogosult,
saját gyermeket saját háztartásban nevelő Egyetemi
alkalmazott számára járó támogatás. A támogatás
jövedelemre való tekintet nélkül biztosított.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke 15.000,- Ft gyermekenként, iskolakezdési utalvány formájában.

Az igénylés menete
Az igényléshez a kérelmet tárgyév május 31-ig
a „Segélykérelem beiskolázási támogatáshoz” elnevezésű formanyomtatványon az alábbi címre kell
eljuttatni: 7624 Pécs, Rókus utca 2. - FSZ. 013.

Szülési segély
Az Egyetemi alkalmazott gyermek születése esetén
részesülhet támogatásban, ha 6 havi átlagbére nem
haladja meg a 400.000 Ft-ot.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke gyermekenként 66.000,- Ft.

Az igénylés menete
A gyermek születését követő 60 napon belül kell igényelni a „Segélykérelem szülési segély folyósításához”
elnevezésű formanyomtatványon, amelyhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatát szükséges mellékelni és eljuttatni az alábbi címre: 7624 Pécs, Rókus
utca 2. - FSZ. 013.

Szociális segély
A támogatást az az Egyetemi közalkalmazott veheti igénybe, akit súlyos elemi kár ér, vagy az, aki
saját maga, vagy házastársa, szülője, gyermeke,
élettársa rendkívül súlyos betegsége következtében olyan élethelyzetbe kerül, amelyben a betegség
kezelése, vagy a beteg állapotának szinten tartása
nagy költséggel jár. A támogatás abban az esetben
igényelhető, ha a közalkalmazott 6 havi átlagbére
nem haladja meg a 400.000,- Ft-ot.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke legfeljebb 100.000,- Ft, évente
legfeljebb 2 alkalommal, készpénz formájában.

Az igénylés menete
Az okot adó esemény bekövetkezése után legkésőbb 30 napon belül lehet igényelni a „Segélykérelem szociális segély folyósításához” elnevezésű
formanyomtatványon és eljuttatni az alábbi címre:
7624 Pécs, Rókus utca 2. - FSZ. 013.
Segélykérelemhez csatolni kell elemi kár esetén az
elemi kárt vagy a katasztrófa tényét igazoló dokumentumot, egyéb esetben orvosi igazolás szükséges.

Táboroztatási támogatás
Évente egy alkalommal gyermekenként a tábor részvételi díjára fordítható támogatás. Azok az Egyetemi
közalkalmazottak igényelhetik, akiknek a gyermeke
az Egyetem által szervezett táborozáson vesz részt,
amennyiben a gyermek a táborozás évében nem tölti be a tizenötödik életévét. A támogatás abban az
esetben igényelhető, ha a kérelmező 6 havi átlagbére
nem haladja meg a 300.000,- Ft-ot.

A támogatás mértéke
AA támogatás mértéke a tábor részvételi díjának 50%-a,
de legfeljebb 10.000,- Ft összegű pénzbeli támogatás.
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Az igénylés menete
Legkésőbb a tábor megkezdését követő 30 napon
belül, de legkorábban a tábor kezdő napján lehet igényelni. A kérelem a táboroztató igazolásával együtt
érvényes a „Kérelem nyári táborozási támogatáshoz”
elnevezésű formanyomtatványon és el kell eljuttatni
az alábbi címre: 7624 Pécs, Rókus utca 2. - FSZ. 013.
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