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ELŐSZÓ 

KEDVES OLVASÓ!

A gyermekeket és a családokat körbevevő intézményes ellátások, szolgáltatások rendkívül széles 
körűek, nehéz bennük az eligazodás. Vannak olyan általános ellátások, szolgáltatások, melyek minden 
kisgyermeket érintenek; így a védőnő segít a gondozásban, orvoshoz akkor fordulunk, ha beteg a gyer-
mek, és ha az anya dolgozik, a gyermeket bölcsődébe íratjuk be. Vannak emellett speciális ellátások is, 
amelyeket akkor keres fel a szülő, ha valamilyen probléma van a gyermek fejlődésével, viselkedésével. 
Ilyen intézmény a pedagógiai szakszolgálat, ahol korai fejlesztés vagy nevelési tanácsadás zajlik. A 
pénzbeli és természetbeni ellátások, juttatások kapcsán még kevésbé vagyunk tájékozottak, hogy mi-
lyen esetben mire vagyunk jogosultak, hiszen ez egy bonyolult, kevéssé átlátható rendszer. 

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk az eligazodásban, kiadványunk összefoglalja a legfonto-
sabb egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményes ellátásokat, 
szolgáltatásokat. Ugyancsak bemutatjuk a családtámogató, az egészségbiztosítási, valamint a szo-
ciális gyermekvédelmi juttatásokat. A tájékoztató anyag összeállításakor az volt a célunk, hogy minél 
teljesebb körűen tájékoztassuk Önöket a kisgyermekek és családjuk számára elérhető ellátásokról, 
szolgáltatásokról és juttatásokról, különös tekintettel az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekekre és 
családjaikra. 

A gyakorlati használhatóságot szem előtt tartva arra törekedtünk, hogy leírásaink rövidek, lényegre 
törőek legyenek, és tartalmazzák azokat a legfontosabb információkat, amelyek egy adott ellátás igény-
bevétele kapcsán leginkább hasznosíthatók. Szerkesztési elvünk alapján elsőként mindig az adott el-
látás pontos elnevezését, leggyakoribb rövidítését és a támogatást igénybe vehetőség kritériumait tün-
tettük fel, majd ezek után azok a hasznos információk következnek, hogy az adott támogatásért melyik 
szervezethez, intézményhez kell fordulni, hová kell a kérvényt benyújtani. 

Kívánjuk, hogy találják meg az Önöknek is elérhető legfontosabb támogatásokat! 

         A szerzők
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1. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, 
személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. Feladatai közé tarto-
zik többek között a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás, az egyén egészségi 
állapotának figyelemmel kísérése, gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja, szakorvoshoz történő 
irányítása, a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy a terápiás ellátás. Az egészségügyi 
alapellátás körébe tartozik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, az alap-
ellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, 
valamint az iskolaegészségügyi ellátás. 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek meg-
előzése, korai felismerése, valamint egészségfejlesztés céljából elsősorban a várandós nők, a 19. é-
letévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévők számára. A várandós 
nők és a gyermekek gondozásában kulcsszerepet játszó védőnői szolgálat országos szervezettségű. A 
védőnői szolgálathoz tartoznak a területi védőnők, az iskolai védőnők, a kórházi védőnők, a családvé-
delmi védőnők és a vezető védőnők.
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TERÜLETI VÉDŐNŐI ELLÁTÁS
A védőnői hálózatból legismertebbek a területi védőnők, akikkel a gyermek korai életszakaszában a 
család jellemzően kapcsolatban áll. A területi védőnők körzetekben dolgoznak, és helyileg a védőnői 
tanácsadóban találhatók. A nővédelmi feladat keretében segítik az anyaságra való felkészülést, illetve 
részt vesznek a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében. Ők végzik a várandós anyák gondo-
zását is: vagy otthonukban látogatják meg a gondozásba vett kismamákat, vagy a tanácsadóban lehet 
őket felkeresni. A gyermekágyas időszakban az újszülöttel hazaérkező anyákat ők látják el az egészsé-
gi állapottal, az életmóddal, a szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatos tanácsokkal. A 
gyermek újszülöttkorától a tanulói jogviszony megkezdéséig a területi védőnők családlátogatások, illet-
ve tanácsadás keretében folyamatosan részt vesznek a gyermek gondozásában. Az életkorhoz kötött 
szűrővizsgálatokat jellemzően a védőnői tanácsadóban, szülő jelenlétében végzik el. 

A fokozott gondozásba vett várandóst vagy a gyermeket kiemelt figyelemmel kísérik. Ha a gyermek 
fejlődésében elváltozást észlelnek, jelezniük kell a megfelelő szakembernek (elsősorban a házi gyer-
mekorvosnak, háziorvosnak), és a szülőt hozzá kell irányítaniuk. Ellátják az óvodai védőnői feladatokat 
és a nővédelemmel kapcsolatos teendőket is. A családgondozás keretében többek között feladatuk az 
egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, a segítségnyújtás, a soron kívüli 
családlátogatás; indokolt esetben a család és gyermekjóléti szolgálat / család- és gyermekjóléti központ 
és a háziorvos írásos értesítése, a gyermekvédelmi eljárás kezdeményezése, tájékoztatás családtámo-
gatásról, a gyermek jogairól és a törvényes képviselő kötelezettségeiről. A védőnői szolgáltatás igény-
bevétele kötelező jellegű.

FOKOZOTT GONDOZÁS
A védőnők általi fokozott gondozásba vételnek egészségi és/vagy környezeti okai lehetnek. Fokozott 
gondozásban részesülnek egyrészt a magas rizikójú csoportba sorolt várandósok (pl. akiknél magasabb 
a koraszülés vagy a fejlődési rendellenességek előfordulásának esélye), másrészt a krónikus betegség-
ben szenvedő, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, illetve a 
halmozottan fogyatékos, az autizmusspektrum-zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek és családjaik, valamint 
az újszülöttek, a koraszülöttek és a kis súllyal születettek. A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező 
észlelésekor a gyermeket ellátó háziorvos, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalan 
értesítése mellett történik meg a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele. 
A feladat magában foglalja az érintettek fokozott figyelemmel kísérését, tartós egészségkárosodásai-
nak megelőzését, a betegek és családjaik pszichés támogatását, valamint a szociális támogatásokhoz 
való hozzájutás segítését. Az érintettek életviteléhez való segítségnyújtást és tanácsadást a védőnő 
együttműködésben végzi a házi gyermekorvossal, háziorvossal, és szükség esetén más illetékes szak-
emberekkel. 

CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT
A Családvédelmi Szolgálatban (CSVSZ) dolgozó védőnők feladata a családtervezési, ifjúsági vagy csa- 
ládvédelmi tanácsadás nyújtása, a köznevelési intézményen kívüli családtervezési ismeretek terjesz-
tése, a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, valamint a terhességmegszakítási szándékhoz, 
illetve döntéshez kapcsolódó tanácsadás biztosítása. A járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalok által 
működtetett állami családvédelmi szolgálat vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által enge-
délyezett családvédelmi szolgálat végzi a tanácsadást, amely ingyenesen vehető igénybe. 
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KÖTELEZŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOK  
(SZÜLETÉSTŐL TANKÖTELES KORIG)
A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások keretében a 
gyermekek kötelező szűrővizsgálata zajlik. Már a születés után, 0–4 napos korban az újszülött-, illet-
ve csecsemőosztályon az újszülött egészséges fejlettségét ellenőrző, az esetleges károsodások korai 
felismerését szolgáló szűrővizsgálatokra kerül sor (teljes fizikális vizsgálat, testtömeg, testhossz, fejkör- 
fogat mérése; ideggyógyászati, csípőficam-, érzékszervi, valamint anyagcserevizsgálatok). A kórházból 
való hazakerülés után, a védőnő tájékoztatását követően a szülők a gyermek fejlődésének mérésére 
szolgáló szülői kérdőívet töltenek ki a gyermek 1 hónapos és 7 éves kora között 12 alkalommal (illetve 
3 kiegészítő életkorban, ha a megelőző kitöltésnél felmerült a fejlődési eltérés vagy megkésett fejlődés 
gyanúja). A szülői kérdőív többek között a gondolkodás, a nyelvi fejlődés, a kommunikáció, a szocializá-
ció, a testi fejlődés, a nagymozgások és a finommozgások szűrésére irányul. A szülői kérdőív a védőnői 
szűrővizsgálati kérdésekkel összehangoltan szűri ki a problémás eseteket. A védőnő rizikószűrést is 
végez, amelyre a hazaadást követő 1 hónapon belül és az életkörülményekben történő egészségi, kör-
nyezeti változás esetén kerül sor. 

A házi gyermekorvosok, háziorvosok is végeznek szűréseket, az újszülött hazaadását követő első 
vizsgálat után 1, 2, 3, 4, 6 és 9 hónapos életkorban (többek között teljes fizikális vizsgálat, mozgásszervi 
vizsgálat, az idegrendszer vizsgálata, rejtettheréjűség, illetve a herék vizsgálata). Ezt követően 12 (szük- 
ség esetén 15) hónapos korban, 18 hónapos, 2 (szükség esetén 2,5) éves és 3 éves életkorban, majd 
ezt követően 6 éves életkorig évente. 

KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁS
A védőoltás a kórokozó gyengített vagy elölt változatát a szervezetbe juttatva a szervezetet a védekezési 
(immun-) folyamatok beindítására készteti. Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat a fertőző be- 
tegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges beadni. A védőoltások időpontját a gyermek 
életkora határozza meg; nem számít pl. ha koraszülött vagy kis súllyal született. A gyermek a születéstől 
12 éves korig 12 alkalommal kap kötelező védőoltást. A védőnők tájékoztatják a családokat az életkor- 
hoz kötött védőoltások fontosságáról, és szervezik, nyilvántartják a védőoltások beadását. A háziorvos, 
házi gyermekorvos végzi a gyermekek beoltását. A gyermekek részvételéről a szülő, a gondviselő vagy 
törvényes képviselő köteles gondoskodni. A kötelező védőoltások minden esetben ingyenesek.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS
Az egészségügyi szakellátás keretében járóbeteg- és fekvőbeteg – szakellátásról beszélünk.

Az általános járóbeteg-szakellátás keretében a szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomsze-
rű egészségügyi ellátás zajlik, amely a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása 
vagy az egyén jelentkezése alapján történik. Ide tartozik a fekvőbeteg-szakellátást nem igénylő króni-
kus betegség esetén történő folyamatos szakorvosi gondozás is. Az általános járóbeteg-szakellátást 
a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül kell biztosítani, úgy, hogy az ellátás helyszíne 
tömegközlekedési eszközökkel megközelíthető legyen.

A fekvőbeteg-szakellátás az ellátott lakóhelye közelében levő fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek 
között végzett egészségügyi ellátás. Igénybevétele az ellátást végző orvos, a kezelőorvos beutalása, 
valamint a beteg jelentkezése alapján történik. A fekvőbeteg-szakellátás folyamatos benntartózkodás 
mellett végzett diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs vagy ápolási célú fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátás, de ide tartozik az ugyanilyen célokból végzett meghatározott napszakokban történő ellátás, 
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vagy az olyan egyszeri, illetve kúraszerű beavatkozás is, melyet követően meghatározott idejű meg-
figyelés szükséges. Az általános ellátás mellett a speciális diagnosztikai és terápiás háttér, illetve a 
speciális fekvőbeteg-szakellátás biztosítása is szükséges. 

MOZGÓ SZAKORVOSI SZOLGÁLAT
A mozgó szakorvosi szolgálat a finanszírozási szerződéssel rendelkező települések gyermekkorú és 
női lakosai részére biztosít gyermekgyógyászati, illetve nőgyógyászati szakorvosi ellátást az adott tele-
pülésen meghatározott orvosi rendelőben, elsősorban a hozzáférési problémákkal küzdő, szociálisan 
hátrányos helyzetű területeken. 

REHABILITÁCIÓ
A rehabilitáció az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási és szo-
ciális rendszerekben megvalósuló összehangolt tevékenységcsomag, amelynek célja a fogyatékos 
személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint 
önálló életvitelének elősegítése. A rehabilitáció esetében a megmaradt képességekre, ezek fejlesztése 
által a társadalomba való visszahelyezésre tevődik a hangsúly. Célja az egyén mindennapi életbe törté-
nő visszavezetése úgy, hogy a személy a lehető legteljesebb életet tudja élni.
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2. A KÖZNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS 
SZOLGÁLTATÁSOK

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSA
Sajátos nevelési igényű (SNI) az a különleges bánásmódot igénylő gyermek (tanuló), aki a pedagógiai 
szakszolgálat szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, 
hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmusspektrum-zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figye-
lem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az SNI nem diagnózis, hanem a szolgáltatáshoz való 
hozzájutást segítő kategória.

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI  
NEHÉZSÉG ELLÁTÁSA
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő az a gyermek, aki az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít; aki társas kapcsolati problémákkal, tanulási és magatartás-szabályozási hiányos-
ságokkal küzd; akinek közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Iskolába lépés előtti életkorban 
az óvodai nevelés keretében, illetve a pedagógiai szakszolgálat nevelési tanácsadásában látják el.
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ÓVODAI NEVELÉS
Az óvoda alapfeladata a gyermek testi és érzelmi szükségleteinek kielégítése, a korának megfelelő 
egészséges életmódra nevelés, az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi értékek közvetí-
tése, valamint az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés. Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korában 
kezdődik és a tankötelezettségének megkezdéséig tart. A szülő kérelme alapján annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, felmenthető az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól. A szülőnek a felmentésért a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatal általános ille-
tékességgel eljáró járási hivatalához kell fordulnia.

Ha a gyermek (tanuló) beilleszkedési, magatartási (tanulási) nehézséggel küzd, fejlesztőpedagógiai 
ellátásra jogosult. A fejlesztőpedagógiai ellátás óvodai nevelés, illetve nevelési tanácsadás keretében 
valósítható meg.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai ne-
velési intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel 
részben vagy egészben együtt azonos óvodai csoportban történhet. A gyermek külön óvodai nevelését 
végző óvodai csoportot a sajátos nevelési igény típusának megfelelően hozzák létre. A fenntartó az 
óvodában heti 11 órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
A szülő és a pedagógus nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását 
a pedagógiai szakszolgálatok segítik, amelyek megyei (fővárosi) és járási szinten nyújtanak szolgálta-
tást. Jelenleg a pedagógiai szakszolgálatok látják el a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés 
és gondozás, a szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a to-
vábbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, az is-
kolapszichológiai és az óvodapszichológiai ellátás, valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 
gondozásának feladatát.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG
A szakértői bizottságok a megyei/fővárosi és járási pedagógiai szakszolgálatokban működnek. A me-
gyei/fővárosi szakértői bizottság a mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi fogyatékosság, vala-
mint a beszédfogyatékosság megállapítását vagy kizárását országos vagy több megyére kiterjedő fel-
adatellátási kötelezettséggel is végezheti. A szakértői bizottságban a gyermekek komplex vizsgálatára 
kerül sor pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, valamint – ha szükséges – orvosi részvétellel. A 
szakértői bizottság vizsgálata egyrészt irányulhat a korai fejlesztésre való jogosultság megállapításá-
ra, másrészt a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására. A 
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ugyancsak a szakértői bizottság véleménye alapján lesznek 
jogosultak különleges bánásmódra abban az esetben, ha mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy autiz-
musspektrum-zavar, esetleg egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavar) diagnózist állapítanak meg a szakértők. A vizsgálatot a szülő kezdeményezheti, 
illetve a szülő beleegyezésével az óvoda vagy későbbi életkorban az iskola. 
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GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI  
FEJLESZTÉS ÉS GONDOZÁS 
A korai fejlesztés és gondozás a gyermek újszülöttkorától 6 éves koráig adható. Fontos tudni azonban, 
hogy ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, csak akkor vehet részt korai fejlesztésben, ha a pedagógiai 
szakszolgálat szakértői bizottsága szerint nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. A korai fejlesztés 
és gondozás keretében komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, értelmi, szociális, 
kommunikációs és nyelvi fejlesztés, mozgásfejlesztés és pszichológiai segítségnyújtás zajlik. 

Újszülöttkortól másfél éves korig a szakértői bizottság saját vizsgálata nélkül szakorvosi (pl. neo-
natológus, csecsemő és gyermek fül-orr-gégész, gyermekszemész stb.) diagnózis és terápiás javaslat 
alapján is elkezdhető a korai fejlesztés a járási pedagógiai szakszolgálatoknál vagy más intézményben, 
ahol szakszolgálati feladat keretében látják el a korai fejlesztést (pl. korai fejlesztő központban). Ebben 
az esetben a szakértői bizottság az orvosi papír alapján állítja ki a szakértői véleményt. Bölcsődés 
gyermekek esetében a bölcsőde is helyszínt adhat a korai fejlesztésnek. Speciális esetekben a gyermek 
otthona is lehet a fejlesztés helyszíne. 

NEVELÉSI TANÁCSADÁS
A pedagógiai szakszolgálat nevelési tanácsadása segítséget nyújt a gyermek családi és óvodai neve-
léséhez (iskoláskorban iskolai neveléséhez és oktatásához), szükség esetén pedig segíti a nevelési-ok-
tatási intézmények és a család kapcsolattartását. A nevelési tanácsadás keretében komplex pszicho-
lógiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálattal mérik fel a gyermekeket, valamint a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján gondozást, terápiás ellátást és korrektív megsegítést nyújtanak. Továbbá 
pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást és konzultációs lehetőséget biztosítanak a 
gyermekek szülei és (óvoda)pedagógusai részére. 

A nevelési tanácsadó szakemberei az óvodai nevelésben részesülő, 4. életévüket betöltött gyerme-
kek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából – a szülő előzetes hozzájáru-
lásával vagy kérésére – szűrést végezhetnek. A gyermekek és a családok támogatása mellett a nevelési 
tanácsadás szakemberei együttműködnek a védőnői és a gyermekorvosi hálózattal, és a kisgyermekek 
korai fejlődési időszakában teljes körű támogatást biztosítanak a családok számára. A gyermek meg-
születésétől lehet hozzájuk fordulni.

LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS
A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és 
szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz kapcsolódó megelőző, állapotmegisme-
rési és terápiás tevékenység. Ilyen specifikus tanulási zavar lehet a diszlexia (olvasástanulással kap-
csolatos részképességzavar), a diszortográfia (a helyesírás elsajátításának részképesség zavara), a 
diszgráfia (írászavar) és a diszkalkulia (számoláshoz kapcsolódó részképességzavar). 

Logopédiai ellátás keretében az óvodában két alkalommal végeznek logopédiai szűrést. A 3 éves 
kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettséget vizsgálja, az 5 éves korban zajló a beszédartikulációra – a 
hangok kiejtésének módjára és tagoltságára –, illetve az írott nyelv elsajátítására való felkészültségre 
irányul. A szűrés eredménye szerint kezdeményezhetik a gyermek további gyógypedagógiai vizsgálatát. 

Logopédiai ellátást a megyei (fővárosi) vagy járási pedagógiai szakszolgálatok biztosítanak ingye-
nesen. A logopédiai fejlesztés egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermek részvételével történik, 
minimum hetente két alkalommal, időtartamát pedig – a gyermek életkoráról és problémájától függően 
– a logopédus határozza meg. Logopédiai ellátás a születéstől nyújtható.
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ISKOLA- ÉS ÓVODAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS
Az iskola- és óvodapszichológiai ellátás elsősorban a nevelési-oktatási intézményekben működő pszi- 
chológusok szakmai munkájának koordinálását, szervezését jelenti. Ugyanakkor óvodapedagógusok 
(és pedagógusok) is kérhetik a koordinátor segítségét, például olyan esetben, ha az intézményükbe járó 
gyermek magatartásában problémák mutatkoznak, és egyedül nem tudják megoldani az adott hely-
zetet. A pszichológus végzettséggel rendelkező koordinátor olyankor is segíthet, amikor egy gyermek 
egyéni problémákkal küzd, de a szülője nem intézményen belül, hanem inkább azon kívül keres pszi-
chológus szakembert. 

A járási pedagógiai szakszolgálat munkatársa a fent említett esetek mellett az úgynevezett kettős 
vezetést igénylő csoportokban társvezetőként vehet részt (amikor egy adott nevelési-oktatási intéz-
ményben dolgozó pszichológus mellett pedagógusokkal vagy szülőkkel végzett csoportos konzultáció-
ba kapcsolódik be), továbbá például óvodai kiscsoporttal vagy osztállyal tartott foglalkozáson, órán is 
részt vehet társvezetőként. 

A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó koordinátor az intézményekben dolgozó pszichológusok 
megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő foglalkozást szervezhet. A koordinátornak 
nagy szerepe van a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-
gel (BTMN) küzdő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai munka összehangolásában, a gyermekek 
intézményi integrációjában. Mindemellett a járási pedagógiai szakszolgálat területén működő neve-
lési-oktatási intézményekben – ha ott nem töltik be a pszichológus-munkakört – az adott intézmény 
vezetőjének kérésére támogatást nyújthat a pszichológiai ellátás biztosításához.

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS
A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérült gyermekek konduktív nevelése, 
fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez (iskolai neveléshez és 
oktatáshoz) kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A fejlesztő foglalkozás 
a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos 
foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő is közreműködhet. A 
konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik és év közben is megkezdhető. 

FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a szakértői bizottság javaslata 
alapján egyénre szabott, speciális fejlesztőpedagógiai ellátásra jogosultak. A fejlesztőpedagógusok ne-
velési tanácsadókban és óvodákban is dolgozhatnak; egyéni és csoportos foglalkozások keretében is 
végezhetik a munkájukat.

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI, KONDUKTÍV 
PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (EGYMI)
Az EGYMI a többcélú intézmények közé tartozik, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek (tanulók) 
többi gyermekkel (tanulóval) együtt történő nevelésének (oktatásának) támogatását végzik. Minden in-
tézményben működnie kell kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekeket (tanulókat) ellátó óvodai 
(általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolai vagy középfokú iskolai) feladatot ellátó in-
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tézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy – az orszá-
gos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével – pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó 
intézményegységnek. Különnevelés (speciális intézményekben történő ellátás) esetén ezekben az in-
tézményekben a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, kon-
duktor foglalkoztatása szükséges. A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő nevelési intézményben a 
gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI, UTAZÓ KONDUKTORI 
HÁLÓZAT
Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes gyógypedagógiai, konduktív peda-
gógiai módszertani intézmény szervezeti keretében működik. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerme-
kek ellátásához biztosít speciális szakképzettséggel rendelkező szakembereket annak érdekében, hogy 
ezek a gyermekek kortársaikkal együtt nevelkedhessenek az óvodai vagy az iskolai tanulócsoportokban. 
A jogosultságot az országos hatókörű vagy a megyei pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága ál-
lapítja meg. A fejlesztésre a gyermek otthonában és az intézményekben egyaránt sor kerülhet. Az uta-
zó gyógypedagógusi, konduktori hálózat szakemberei a gyermekek csoportos vagy egyéni fejlesztése 
mellett tanácsadással segítik a gyermekekkel helyben dolgozó pedagógusok szakmai, módszertani fel-
készítését is. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az 
illetékes tankerületi központ feladata.
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3. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, 
valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségeiből eredő 
hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatás-
hoz, továbbá az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (például háziorvosi rendelésre 
szállítás, étkeztetés idős emberek számára, gyermekek szállítása óvodába, iskolába stb.) Falugondnoki 
szolgáltatás a 800 lakosnál kisebb településen működtethető. Tanyagondnoki szolgáltatást legalább 
70 és legfeljebb 400 lakosú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen szervez az önkormányzat. A 
pontos feladatokat az önkormányzat helyi rendeletben határozza meg.
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CSALÁDSEGÍTÉS – CSALÁDSEGÍTŐ  
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára nyújt személyes gondoskodást. Így többek között biztosítja a 
szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá 
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családban jelentkező működési zava-
rok megoldásának elősegítését, valamint pl. a fogyatékos személyek, a krónikus betegek, illetve egyéb 
szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. Családsegítés a gyer-
mekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató (a család- és gyermekjóléti szolgálat) keretében működtethető. 
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban 
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése (pl. speciális személyi szállítás, szállító szolgálat 
működtetése), de tevékenységi körébe tartozik az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jelle-
gének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzáju-
tás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása is. A támogató szolgáltatás keretében kérni lehet például 
személyszállítást, jelnyelvi tolmácsszolgálatot, ebéd-házhozszállítást, bevásárlást, segítségnyújtást bár-
milyen ügyintézésben, stb. Ugyancsak feladata az információnyújtás, a tanácsadás és segítségnyújtás a 
fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolataik erősítéséhez, speciális, 
önsegítő csoportokban való részvételükhöz és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való 
hozzájutáshoz. A szolgáltatást a lakóhely / tartózkodási hely szerinti önkormányzat biztosítja. 

NAPPALI ELLÁTÁS
A nappali ellátás többek között a saját otthonukban élő, 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 
képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részé-
re biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
Az intézményt a lakóhely / tartózkodási hely szerinti önkormányzat működteti. A felvételt az intézmény- 
vezetőnél kell kérelmezni.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁPOLÓ, GONDOZÓ OTTHONA
A szakosított ellátások körébe tartoznak az ápolást, gondozást nyújtó intézmények, amelyek az önma-
guk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ellátását végzik. A fogyatékos 
személyek otthonában azokat a személyeket látják el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folya-
matos segítséggel képesek, és gondozásuk (oktatásuk, képzésük, foglalkoztatásuk) csak intézményi 
keretek között képzelhető el. Fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan 
biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati in-
tézménnyel való együttműködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését. A felvételről 
az intézmény vezetője dönt a gyermek szülője vagy törvényes képviselője kérelmére. A kérelemhez 
szükség van a gyámhivatal jóváhagyására és a megyei szakértői bizottság véleményére is.
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4. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
A Biztos Kezdet Gyerekház olyan megelőző tevékenységet végez, amelynek célja a hátrányos helyzetű, 
elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 3 év alatti gyermekek egészséges 
fejlődésének támogatása. A gyermekek fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat 
erősítő intézmény a szülők és az óvodába még nem járó gyermekek számára együttesen nyújt társa-
dalmi felzárkózást segítő szolgáltatást. A Gyerekház tehát a gyermekek és szüleik együttes jelenlétére 
épít. Szolgáltatásai segítik a gyermekek sikeres óvodai beilleszkedését, valamint a gyermekek és a 
családok sikeres társadalmi integrációját. A Gyerekház ennek érdekében együttműködik a család- és 
gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az óvodával, 
valamint a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és a gyermekes családok számára szolgáltatást nyújtó 
intézménnyel. A felvételt a Gyerekháznál kell kérni. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő szolgáltatási forma, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek egészséges fejlődését, családban 
történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás keretében többek 
között a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a tá-
mogatásokhoz való hozzájutás segítése, a hivatalos ügyek intézésének segítése, pszichológiai, nevelési, 
egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás nyújtása és hivatalos ügyek intézésének segítése zajlik.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgáltatás többek 
között veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert működtet. 



16

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében feladata, hogy a gyermekkel és családjá-
val végzett szociális munkával elősegítse a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását és a családi konfliktusok megoldását. 

A gyermekjóléti szolgáltatást településszinten a család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtja (a család-
segítést és gyermekjóléti szolgáltatást közös keretbe foglalva), míg a család- és gyermekjóléti közpon-
tok a járási székhelyeken működnek.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A településeken működő család- és gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészsé-
gügyi és nevelési-oktatási intézményekkel – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Többek 
között folyamatosan figyelemmel kíséri az adott településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetett-
ségét; meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes 
szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat. Emellett segíti a neve-
lési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, és felkérésre környezettanulmányt készít. 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
A család- és gyermekjóléti központ járási székhelyen működő gyermekjóléti szolgáltatást végző intéz-
mény. Feladata a család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek csa-
ládban történő nevelkedésének elősegítése, valamint a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatások, programok nyújtása. Ennek keretében biztosít többek között kórházi szociális munkát 
(ha a helyi viszonyok ezt indokolják), gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájé-
koztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó 
konferenciát, továbbá óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A gyermekek védelmére irányuló 
tevékenység keretében kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, vagy súlyosabb fokú veszélyez-
tetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét. A családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál.

GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
A gyermekek átmeneti gondozását – a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, illetve bele-
egyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapo-
ta, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a 
családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára különleges szükségleteihez igazodó 
ellátást kell biztosítani. 

A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülője is elhelyezhető. 
A 14. életévét be nem töltött gyermeket csak kivételesen indokolt esetben lehet a szüleitől elválasztani. 
A 12. életévét be nem töltött gyermek átmeneti gondozását elsősorban helyettes szülőnél kell biztosí-
tani. A gyermekek átmeneti gondozása a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 
hónapig tart. Ez az időszak 6 hónappal, szükség esetén a tanítási idő végéig meghosszabbítható. 

A gyermekek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőknél, a 
gyermekek átmeneti otthonában vagy a családok átmeneti otthonában.
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HELYETTES SZÜLŐ 
A helyettes szülő olyan befogadó szülő, aki átmeneti jelleggel saját háztartásában nyújt teljes körű 
ellátást az általa befogadott veszélyeztetett gyermeknek és fiatal felnőttnek; határozott időtartamra, 
általában ideiglenesen, a gyermek családba való visszakerüléséig. A helyettes szülő egyidejűleg – saját 
gyermekeit is beszámítva – legfeljebb négy gyermek gondozását végezheti.

GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA
Átmeneti otthonba az átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt, vagy a család életvezetési ne-
hézségei miatt veszélyeztetett gyermekek kerülhetnek. Átmeneti otthonban a szülő kérelmére, illetve 
beleegyezésével elsősorban a 12. életévét már betöltött gyermek helyezhető el. A gyermekek átmeneti 
otthona – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – segítséget nyújt a gyermek családjába történő 
visszatéréséhez.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA
Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyer-
mek és szülője, valamint legfeljebb a 21. életévének betöltéséig – tanulói, hallgatói jogviszony esetén 
legfeljebb 24 éves koráig – a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk 
nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, a családjától. A családok 
átmeneti otthona befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát is, illetve a szü-
lészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét. 



18

5. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
Azoknak a gyermekeknek kell biztosítani az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, 
foglalkoztatást és étkeztetést, akiknek a szülei vagy törvényes képviselői a munkájuk, a nappali oktatásban 
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A nap-
közbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő vagy a törvényes képviselő 
munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondo- 
zásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. A napközbeni ellátást különösen annak a gyer- 
meknek kell biztosítani, akinek a fejlődése érdekében erre kiemelten szüksége van. Ezért az önkormány-
zati fenntartóknak a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteniük a szociális helyzetük miatt érintett 
gyermekeket, akiknek szülei munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, 
három vagy több gyermeket nevelnek, egyedülállók vagy időskorúak. A gyermekek napközbeni ellátásának 
formái a bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás.

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS – BÖLCSŐDE
A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását minden településen kötelezően biztosítani kell. Bölcsődei 
ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 
gyermek nevelése és gondozása is végezhető. A gyermekek 20 hetes kortól 3, illetve 4, a sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek 6 éves korig maradhatnak a bölcsődékben. A gyermek bölcsődébe történő fel-
vételét a szülőn kívül annak hozzájárulásával a területi védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a 
család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság kezdeményezheti. A jelenlegi jogszabály szerint 
a hagyományos bölcsőde mellett minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde is működhet.

MINIBÖLCSŐDE
A minibölcsőde kisebb létszámú csoportban, egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek 
mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Ez a forma lehetőséget ad arra, hogy amennyiben egy 
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településen legfeljebb 7 kisgyermek ellátására igény jelentkezik – ha valamennyiük betöltötte a 2. életé-
vét, akkor ez 8 fő – a települési önkormányzat egy, a bölcsődénél egyszerűbb létesítési és működtetési 
formát hozzon létre.

MUNKAHELYI BÖLCSŐDE
A munkahelyi bölcsőde nem intézményi keretek között működő szolgáltatás, melyet jellemzően a foglal-
koztató tart fenn elsősorban a nála dolgozó munkavállaló gyermekei részére. Egy csoportban legfeljebb 
7 gyermek gondozható, nevelhető (ha minden gyermek betöltötte a második évét, akkor 8 fő).

CSALÁDI BÖLCSŐDE
A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját 
otthonában vagy más, e célra kialakított helyiségben biztosít. Családi bölcsődében legfeljebb 5 gyermek 
nevelhető, gondozható, kivéve ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt is 
alkalmaznak – ebben az esetben a meghatározott létszámon felül még 2 gyermek ellátása biztosítható.

NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET 
A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a szolgáltató a gyermek 20 hetes korától nyújt életkorhoz 
igazodó napközbeni ellátást, többek között a bölcsődébe, óvodába valamilyen okból nem járó gyerme-
kek számára, vagy az óvodában való részvételi idejükön kívül. A napközbeni gyermekfelügyelet meg-
szervezhető a szolgáltatást nyújtó saját otthonában vagy más, e célra kialakított helyiségben. A szülő 
vagy a törvényes képviselő otthonában akkor biztosítható a napközbeni gyermekfelügyelet, ha a gyer-
mek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben – betegsége vagy egyéb ok miatt – nem 
biztosítható, és a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak 
részben tudja megoldani, pl. többes ikrek születnek, egyedülálló szülő több műszakban dolgozik, és a 
gyermek felügyelete a nap bizonyos időszakában nem biztosított, stb. 

A napközbeni gyermekfelügyelet a gyermek 20 hetes korától 14 éves koráig vehető igénybe, sajátos 
nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében 16 éves korig. A felvételt az ellátást nyújtó intézménynél kell 
kérelmezni. A szolgáltatás keretében nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglal-
koztatást nyújtanak. A sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra 
jogosult gyermekek számára a szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.

ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁS
Az alternatív napközbeni ellátás játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott szaba-
didős és megelőző (prevenciós) szolgáltatás, amely a gyermek szocializációját, a közösségi szabályok 
elsajátítását és a beilleszkedést támogatja. A felvételt, illetve a szolgáltatás igénybevételét az ellátást 
nyújtó szolgáltatónál kell kérni. Az alternatív napközbeni ellátás keretében a csellengő vagy egyéb okból 
veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosítható nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb fog-
lalkozás és étkeztetés is. A játszóházak, délutáni intézményi foglalkoztató vagy szabadtéri programok 
is ezt a típusú szolgáltatást biztosítják szakemberek részvételével (pedagógus, szociális szakember).
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6. GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK: OTTHONT 
NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

OTTHONT NYÚJTÓ ELLÁTÁS
Az otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett gyermek számá-
ra teljes körű ellátást kell biztosítani. Meg kell kapnia a családi környezetébe történő visszahelyezését 
előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, örök-
befogadásának elősegítését. Otthont nyújtó ellátást biztosítanak a nevelőszülők és a gyermekotthonok.

NEVELŐSZÜLŐ / SPECIÁLIS NEVELŐSZÜLŐ / 
KÜLÖNLEGES NEVELŐSZÜLŐ
Alapvető elvárás a nevelőszülővel szemben, hogy képes legyen a veszélyeztetett gyermek átmeneti 
gondozását úgy végezni, hogy kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört biztosítson a gyermek számára. 
További alkalmassági szempont, hogy a jelentkező személy betöltse a 24. életévét. A gondozott gyer-
meknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel lehet idősebb, és további feltétel a büntetlen előélet. Minde-
mellett azonban személyisége, egészségi állapota és életkörülményei alapján is alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a nála ideiglenesen elhelyezett gyermeknek kiegyensúlyozott, harmonikus körülményeket 
biztosítson. A nevelőszülő segíti a gyermek és szülője kapcsolattartását, és támogatja a gyermek saját 
családjába történő visszakerülését. Vannak esetek, amikor erre nincs mód, ilyenkor megkezdődik a 
gyermek örökbefogadásának folyamata, amit ugyancsak támogatnia kell. A nevelőszülő a saját ottho-
nában neveli a rábízott, veszélyeztetett gyermeket, testvérek esetén több gyermeket. 

Speciális nevelőszülő lehet az az egyébként a nevelőszülőség előírásainak megfelelő személy, aki 
képes arra, hogy kiegyensúlyozott nevelést biztosítson súlyos pszichés tüneteket mutató, a társadalmi 
normákat elutasító, és esetleg szerhasználó vagy alkoholfüggő gyermeknek. 

A különleges nevelőszülo ̋ az általános nevelőszülői elvárásokon túl képes arra, hogy tartósan be-
teg, fogyatékos vagy 3 év alatti különleges ellátást igénylő gyermeket neveljen.



21

GYERMEKOTTHON
A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek számára, akiket nem nevelőszülőnél helyeztek el. Az intézmény befogadja többek között a 
tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő, első életévét be nem töltött gyermeket. Továbbá, 
amennyiben rendelkezik a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek elhelyezésének, ellátásának feltétele- 
ivel, befogadhatja azokat a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt ellátást igénylő gyermekeket, akiket a védőnő, 
a háziorvos, a házi gyermekorvos vagy a kórházi gyermekorvos átmeneti gondozásra javasol. Ugyanakkor 
befogadhatja a gyermek otthontalanná vált szülőjét, valamint a válsághelyzetben levő várandós anyát is. 

A gyermekotthonban egyrészt biztosítják a gyermekek ellátását, valamint segítik családi kapcsolataik á-
polását, és ha van rá mód, a családjukba történő visszakerülésüket. Azokban az esetekben, amikor ez nem old-
ható meg, a gyermekotthonban kezdődik el az örökbefogadási folyamat és ott folytatódik a gyermekek nevelése.

SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON
A speciális gyermekotthonban súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, kettős szükségle-
tű (speciális szükségletű, azaz például súlyos magatartási problémákkal, pszichés tünetekkel küzdő, 
másrészt tartósan beteg, illetve fogyatékossággal élő) gyermekeknek nyújtott szakellátás történik, ami 
megfelelő gondoskodást, szocializációt és egészségügyi ellátást biztosít számukra. A veszélyeztetett 
gyermekek gyámhatósági határozat alapján kerülhetnek speciális gyermekotthonba.

KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON
A különleges ellátást igénylő gyermek, beleértve a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a kora miatt sa-
játos szükségletekkel bíró 3 év alatti és a kettős szükségletű (azaz tartósan beteg, illetve fogyatékossággal 
élő, más- részt speciális szükségletű, azaz súlyos magatartási problémákkal, pszichés tünetekkel küzdő) 
gyermek gon- dozását, ellátását, habilitációját és rehabilitációját az erre a célra létrehozott különleges gyer-
mekotthon vagy a különleges gyermekotthoni csoport biztosítja. 3 éven aluli gyermeket az a gyermekotthon 
(lakásotthon) fogadhat be, amelyben biztosított a rendszeres és folyamatos orvosi ellátás, a területi védőnő 
rendszeres látogatása, a csecsemő, illetve a kisgyermek folyamatos felügyelete, a gondozó állandó látó-, 
illetve hallótávolságon belüli tartózkodása; továbbá a csoportban a gyermekek gondozását, nevelését ellátó 
személyek között legalább 1 fő szakképzett csecsemő- és kisgyermek-gondozónő alkalmazása. 

A 6 éven aluli, fogyatékos és a részképességek területén fejlődési elmaradást mutató gyermekek 
ellátásának esetében a különleges gyermekotthon, a különleges lakásotthon és a gyermekotthon kü-
lönleges csoportja együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását ellátó területileg illetékes 
pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.

TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLTATÁS (TEGYESZ)
A gyermek ideiglenes gondozásba vételére, illetve nevelésbe vételére a gyámhatóság tesz javaslatot. Ennek 
során a területi gyermekvédelmi szakszolgálat kijelöli a gyermeket ideiglenesen befogadó nevelőszülőt vagy 
gyermekotthont. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat ideiglenes befogadó nevelőszülői hálózatot, valamint 
gyermekotthont működtethet, előkészíti az örökbefogadásokat és végzi ezek utánkövetését. Az elhanyagolt és 
bántalmazott, elsősorban a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálatát és terápiáját, valamint hivatalos 
szerv megkeresésére az érintett gyermekek meghallgatását elősegítő szolgáltatást működtethet. 
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7. CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK 

ANYASÁGI TÁMOGATÁS
Anyasági támogatásra minden édesanya jogosult, ha várandóssága alatt legalább négy alkalommal – 
koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson (a támogatás akkor is megilleti az anyát, 
ha a gyermek halva született). Ugyancsak jár anyasági támogatás az örökbe fogadó szülőnek (ha a 
szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték), valamint a gyámnak, ha 
a gyermek a születését követően 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gyám gondozásába 
kerül. 2018 óta anyasági támogatásban részesül a nem Magyarország területén élő, külföldön született, 
magyar állampolgárságú gyermek édesanyja (gyámja is). A támogatást a határon túliak is igényelhetik, 
ha – a fenti feltételek mellett – rendelkeznek magyar igazolvánnyal. 

A kérelmet a szülést követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. Az anyasági támogatás iránti igény be-
nyújtása a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. 
A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A forma-
nyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely sze-
rinti járási hivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

A kérelem benyújtható
 –  személyesen:

• a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen (ha működik ilyen), 
amennyiben nem, 

• az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál
• az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablaknál): https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

 –  postai úton (Magyar Államkincstár, 1919 Budapest)
 –  elektronikusan (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 2021-ben 64 125 Ft, 
ikergyermekeknél 85 500 Ft gyermekenként.
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GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)
A gyes havi rendszerességgel, alanyi jogon járó pénzbeli támogatás. A gyermek 3. életévének betöl-
téséig jár, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. Tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos gyermekek után a 10. életév betöltéséig folyósítják. A gyermekkel közös háztartásban élő 
édesanya és apa is igényelheti, de benyújthatja igényét a nagyszülő, az örökbefogadó szülő és a gyám 
is. A gyes iránti kérelmet a szülő esetében az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti 
járási hivatal, illetve ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhe-
lyen lehet benyújtani. Nagyszülő igényét kizárólag az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal bírálja el. Az ellátás havi összege 2021-ben gyermekenként 28 500 Ft, amelyből 
10% nyugdíjjárulékot kell fizetni. Ikrek esetében az összeg a gyermekek számának megfelelően több-
szöröződik. Amennyiben új testvér születik a családba, a gyes-t más családtámogatási ellátásokkal 
(csed, gyed) együtt is igénybe lehet venni, azonban egy gyerek után csak az egyik szülő jogosult az 
ellátásokra. Gyes mellett dolgozni is lehet, de csak akkor, ha a gyermek betöltötte a féléves kort.

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)
A gyet havi rendszerességgel járó pénzbeli támogatás, melyet három vagy több gyermeket nevelő szülő/
nevelő/gyám igényelhet. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének 
betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a 
gyermekek száma három alá csökken. A gyet-re jogosult édesanya, gondviselő az ellátás mellett ma-
ximum hetente 30 órát dolgozhat. Az ellátás összege a gyermekek számától függetlenül 2021-ben havi 
28 500 Ft. A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmet le lehet adni a bejelentett lakóhely, tar-
tózkodási hely szerint illetékes kormányhivatal ügyfélszolgálatain, valamint a kérelmező munkahelyén 
működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is. Igénylésére – ügyfélkapus hozzáféréssel – elektronikus 
úton is lehetőség van a https://eugyfel.allamkincstar.gov. hu. oldalon keresztül. 

CSALÁDI PÓTLÉK 
A családi pótlék havi rendszerességgel járó pénzbeli támogatás. Két ellátást is magában foglal, melyet 
a gyermek életkorának megfelelően nyújt az állam a családi költségek hozzájárulásaként. A kérelmező 
úgynevezett nevelési ellátásban részesül, amíg gyermeke el nem éri a tankötelezettséget, ezt követően 
pedig az állam iskoláztatási támogatást nyújt, melyet a gyermek tankötelezettségének megszűnéséig, 
vagy ha ezt követően is köznevelési intézmény hallgatója, úgy legfeljebb a gyermek 20 éves koráig fo-
lyósít az iskoláztatási költségek enyhítésére. 

A családi pótlékot alapesetben a vér szerinti szülő, a nevelőszülő, a szülő élettársa, a gyám, az 
örökbe fogadó szülő és az ideiglenes felügyeletet gyakorló szülő igényelheti. A kérelmet az illetékes 
megyeszékhely szerinti járási kormányhivatalnál kell benyújtani, illetve a kérelmező munkahelyén, ha 
működik ott családtámogatási vagy társadalombiztosítási kifizetőhely. A családi pótlék igénybejelentése 
(ügyfélkapus azonosítással) elektronikusan is elintézhető a Magyar Államkincstár oldalán. 

Az ellátás összege 2021-ben: 
 – egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 Ft; 
 – egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 13 700 Ft; 
 – két gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 13 300 Ft; 
 – két gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14 800 Ft; 
 – három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 Ft; 
 – három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17 000 Ft.
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NEVELÉSI ELLÁTÁS
A családi pótlék részeként nevelési ellátásban részesülhet a szülő a gyermek születésétől kezdve 
egészen a tankötelezettség eléréséig. A magyar köznevelési törvény szerint a gyermek abban az évben 
válik tankötelessé, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét. 2020. január 1-jétől a szülő kér-
vényezheti az Oktatási Hivatalnál, hogy gyermeke további egy nevelési évig az óvodában maradhasson.

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
A családi pótlék keretében az iskoláztatási támogatást a tankötelessé válás évének november 1-jétől 
folyósítják a tankötelezettség időtartama alatt, illetve ennek megszűnését követően addig, amíg a gyer-
mek köznevelési intézményben tanul és nem tölti be a 20. életévét, illetőleg nem rendelkezik rendszeres 
jövedelemmel. A gyermek jelenleg 16. életévéig minősül tankötelesnek, sajátos nevelési igényű gyer-
mek esetében azonban ez meghosszabbítható 23 éves koráig. 

MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK
Erre az ellátásra a szülő, az egyedülálló szülő, az örökbe fogadó és nevelőszülő, valamint a gyám 
jogosult. Magasabb összegű családi pótlék szakorvosi diagnózis alapján igényelhető az illetékes me-
gyeszékhely szerinti járási hivatalnál, a kérelmező munkahelyén és elektronikusan a Magyar Állam-
kincstár oldalán. A szakorvos a gyermek tartós betegségéről vagy súlyos fogyatékosságáról szakvé-
leményt állít ki, ami szükséges a kérelem benyújtásához. Az 1500 gramm születési súly alatt született 
koraszülött gyermekek szülei is kérelmezhetik a magasabb összegű családi pótlékot a gyermek 3 éves 
koráig. 

2021-ben az ellátás összege tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család 
esetén 23 300 Ft, egyedülálló szülők számára 25 900 Ft. Amennyiben a beteg gyermek eléri a nagyko- 
rúságot, attól az időponttól a támogatás összege 20 300 Ft.



25

8. CSALÁDOKAT TÁMOGATÓ KEDVEZMÉNYEK 

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY
A családi adókedvezményt az tudja igénybe venni, aki személyijövedelemadó-köteles jövedelemmel 
rendelkezik. Ez származhat munkával szerzett jövedelemből, illetve egyéb adóköteles jövedelemből. A 
kedvezmény az az összeg, ami a személyijövedelemadó- (a továbbiakban: szja) alapot csökkenti, tehát 
a kedvezmény a bruttó munkabért csökkenti, és ezáltal kisebb összeg után kell szja-t fizetni. A családi 
adókedvezmény a gyermekek számától függően csökkenti a családok jövedelmének adóalapját. Az 
veheti igénybe, aki a saját háztartásában nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult. Jellemzően az 
egyik szülő szokta igénybe venni, de természetesen a családtagok közösen is igényelhetik. A kedvez-
mény a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékkal élő, illetve az átmenetileg bentlakásos otthonban élő 
gyermekekre is vonatkozik. A családi adókedvezmény a családi pótlékhoz hasonlóan a tankötelezett 
kor végéig jár, de ha a gyermek ezt követően közoktatás keretében tanul, akkor 20 éves koráig, sajá-
tos nevelésű igényű gyermek esetében 23 éves koráig kapható a kedvezmény. Az adókedvezményt a 
munkáltatónál tett nyilatkozattal lehet igénybe venni, és havonta az adóalap csökkentésével, így a nettó 
jövedelem növekedésével jár. 2021-ben a következők szerint vehető igénybe: 

 – egy gyermeknél 66 670 Ft az adókedvezmény mértéke, így havonta 10 000 Ft-tal magasabb a 
nettó jövedelem; 

 – két gyermeknél 133 330 forint az adókedvezmény mértéke, ami havonta 20 000 Ft-tal maga- 
sabb nettó keresetet jelent gyermekenként; 

 – a három vagy több gyermeket nevelők havi adókedvezménye 220 000 Ft, gyermekenként nettó 
33 000 Ft, így összesen 99 000 Ft-tal magasabb a havi nettó jövedelem
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2020. január 1-jétől a legalább négygyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentességet élveznek, 
ez egy új adóalap-kedvezmény négy vagy több gyermekes anyák részére. Ez párhuzamosan vehető 
igénybe a családi adókedvezménnyel. 

ELSŐ HÁZASOK ADÓKEDVEZMÉNYE
Az első házasok kedvezményét a házaspár akkor érvényesítheti, ha legalább az egyik házastárs 
az első házasságát köti. Az első házasok adókedvezményét a házaspárok és bejegyzett élettársak 
a házasságkötést/bejegyzést követő két évig igényelhetik. Ha az adóalap-kedvezményt közösen 
érvényesítik, történhet úgy, hogy a 33 335 Ft összeget döntésük szerint megosztják egymás között, 
de arra is van lehetőség, hogy az adókedvezményt csak az egyikük vegye igénybe. Közös érvénye- 
sítés esetén a házaspár együttesen 5000 Ft-tal kevesebb adót fizet havonta.

NAGYCSALÁDOS FÖLDGÁZ-ÁRKEDVEZMÉNY
Gázárkedvezményre az a család jogosult, ahol legalább három gyermek után részesülnek családi pót-
lékban és rendelkeznek egy gázszolgáltatóval kötött szerződéssel. Az igény a lakóhely / tartózkodási 
hely szerinti megyeszékhely járási hivatalánál nyújtható be. Minden önálló felhasználási hellyel rendel-
kező 20 m3/h óra alatti gázmérővel rendelkező lakossági fogyasztó évenként és felhasználási helyen-
ként (kedvezményes) díjszabás keretében 41 040 megajoule (MJ) földgázmennyiséget vételezhet. A 
nagycsaládos kedvezmény ezen mennyiségen felül, további – jogszabályban meghatározott – mértékig 
jogosít ezen az áron a földgáz vételezésére. Az árkedvezmény három gyer- mekre tekintettel felhasz-
nálási helyenként és naptári évenként 61 560 megajoule (MJ), a negyedik gyer- mektől számítva gyer-
mekenként további 10 250 megajoule (MJ). A kedvezmény mértékét a szolgáltató forintban is megjelöli 
a család számára elküldött számlán.

NAGYCSALÁDOSOK AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSA
Erre a támogatásra 3 vagy több gyermeket nevelő családok nyújthatják be igényüket. Harmadik gyermek-
ként figyelembe vehető a várandós nő megszületendő gyermeke a várandósság 12. hetét követően, va-
lamint a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy – függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogo-
sult-e vagy sem – abban az esetben, ha a kérelmező háztartásában gondozzák. Új autó vásárlása esetén, 
ami legalább hét állandó ülőhellyel rendelkezik, a támogatás összege az autó bruttó vételárának 50%-a, 
de maximum 2 500 000 Ft. A kérelmeket elektronikus úton vagy postai úton írásban, illetve személyesen a 
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán, valamint bármelyik kormányablaknál lehet benyújtani. 

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) ÉS 
FALUSI CSOK
A csok-kedvezményt meglévő gyermekek után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruk-
tól függetlenül igényelhetik lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére. Előre vállalt gyermek esetén 
a jogosultság feltétele, hogy a házaspár egyik tagja 40 év alatti legyen. Gyermeknek számít a magzat a 
várandósság betöltött 12. hetét követően. 
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A csok és a falusi csok bankoknál igényelhető vissza nem térítendő állami támogatás. Legfonto-
sabb feltételei: köztartozás-mentesség, büntetlen előélet, öt éven belül nem igényelt egyéb – hasonló 
célú – állami támogatás; emellett az igénylőnek társadalombiztosítási jogviszonnyal, munkahellyel 
kell rendelkeznie. 

Használt lakás, családi ház vásárlása, bővítése esetén: 

Gyerekek száma Lakás/ház mérete Támogatás összege

1 gyermek után Legalább 40 m2-t elérő lakás vagy 
családi ház

600 000 Ft

2 gyermek után Legalább 50 m2-t elérő lakás vagy 
családi ház

1 430 000 Ft (+10 000 000 Ft  
államilag támogatott lakáshitel)

3 gyermek után Legalább 60 m2-t elérő lakás vagy 
családi ház

2 200 000 Ft (+15 000 000 Ft  
államilag támogatott lakáshitel)

4 vagy több gyermek után Legalább 70 m2-t elérő lakás vagy 
családi ház

2 750 000 Ft (+15 000 000 Ft  
államilag támogatott lakáshitel)

Új lakás vagy családi ház vásárlása, építése esetén:

Gyerekek száma Lakás/ház mérete Támogatás összege

1 gyermek után Legalább 40 m2-t elérő lakás  
vagy 70 m2-t elérő családi ház

600 000 Ft

2 gyermek után 50 m2-t elérő lakás vagy  
legalább 80 m2-t területű családi 
ház

2 600 000 Ft (+10 000 000 Ft  
államilag támogatott lakáshitel)

3 vagy több gyermek után 60 m2-t elérő lakás vagy  
legalább 90 m2-t területű családi 
ház

10 000 000 Ft (+10 000 000 Ft  
államilag támogatott lakáshitel)

A falusi csok 2019. július 1-jétől 2022. június 31-ig elérhető új típusú, vissza nem térítendő otthont-
eremtési támogatás, amely a kijelölt 5000 fős lélekszám alatti, 2486 kistelepülésen történő ingatlan-
vásárláshoz és ezek felújításához igényelhető. A tanyákra is kiterjedő falusi csok keretében az állam a 
következők szerint támogatja az ingatlanügyleteket:

 – egygyermekes családok 600 ezer Ft; 
 – kétgyermekes családok 2 millió 600 ezer Ft; 
 – háromgyermekes családok 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak használt 

lakás vásárlására és annak korszerűsítésére, bővítésére, tanyák esetében is. 
Az Otthonteremtési program részeként 2021. január 1-től a mostani 27% áfa helyett ismét 5% áfát kell 
fizetni az új építésű ingatlanok vásárlásakor. A csok támogatással vásárolt új építésű ingatlanok után 
visszaigényelhető a csökkentett, 5%-os áfa. Nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni a csokkal vásárolt 
új építésű vagy használt ingatlanok esetében. Tetőtér beépítésre akár a teljes vissza nem térítendő csok  
támogatás összege igényelhető. Az egy gyermeket nevelő családok esetében lakásfelújítási támoga-
tásként az állam állja a felújítási költségek felét 3 millió forintos értékhatárig. Ebben az esetben a csok 
nem feltétele az igénylésnek.
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9. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ (CSED)
A csecsemőgondozási díjat az édesanya (vagy gyám, nevelőszülő, örökbe fogadó szülő, apa) igényelheti 
abban az esetben, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, tehát 
volt munkahelye. A csed a szülési szabadság idejére jár (a gyermek születését követő 168. napig), kivéve 
koraszülött gyermekek esetében. Ilyenkor az anya megszakíthatja a szülési szabadságot, és az igénybe 
nem vett részt a kórházból való kikerülés után kérelmezheti a szülést követő 1 éven belül. A csecsemőgon-
dozási díj összege az igénylő jövedelme alapján megállapított naptári napi jövedelmének 70%-a, amelyből 
kizárólag személyi jövedelemadó-előleget vonnak, és érvényesíthető belőle a családi kedvezmény. 2021. 
július 1-től a csecsemőgondozási díj (CSED) összege a bruttó fizetés 70 százalékáról annak 100 szá-
zalékára emelkedik.

A kérelmet a munkáltatónál kell benyújtani. Amennyiben a foglalkoztatónál nincs kifizetőhely, vagy a 
munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhi-
vatalnak, illetve a fővárosban és Pest megyében Budapest Főváros Kormányhivatalához kell benyújtani. 

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz 
elektronikus úton nyújthatja be kérelmét. 
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GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED)
A gyermekgondozási díj (gyed) biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj 
legkorábban a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát 
követő naptól, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén legfeljebb a gyerme-
kek 3 éves koráig jár. Az a szülő (anya vagy apa), örökbe fogadó szülő, illetve gyám veheti igénybe, aki a 
gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2020. január 1-jétől – bizonyos 
feltételek mellett – már a nagyszülők is igényelhetik a támogatást. A kérelem benyújtható a foglalkoztató-
nál, ahol pedig nincs foglalkoztatói kifizetőhely, ott a fővárosi és a megyei kormányhivatal megyeszékhely 
szerinti járási hivatalnál igényelhető. A gyed folyósítása mellett korlátlan időtartamban lehet dolgozni. 

A gyed összege a figyelembe vehető jövedelem alapján megállapított naptári napi jövedelem 70%-a, de 
legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a. A gyed felső határa 2021-ben havi bruttó 225 288 Ft.

GYED EXTRA 
2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után járó 
ellátás továbbra is megilleti a szülőt, vagyis a gyermekgondozási ellátások egyszerre több gyermek után 
is igénybe vehetők. Továbbá a gyermek féléves korát követően a gyes és a gyed mellett megszűntek a 
munkavégzési korlátozások, valamint a három- és többgyermekesek esetében a munkáltatók által fize-
tett járulékkedvezmény 1-1 évvel bővült.

DIPLOMÁS GYED (HALLGATÓI JOGVISZONY ALAPJÁN 
IGÉNYELT GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ)
A felsőoktatásban tanuló édesanya igényelheti a diplomás gyedet (az apák csak speciális esetekben 
vehetik igénybe). A felsőoktatási intézménynél vagy a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti 
járási hivatalnál lehet benyújtani a kérelmet. Feltétel, hogy az igénylő a gyermek születését megelőző 
két éven belül teljes idejű képzésben, legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 
Diplomás gyed esetén az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban dolgozni. A 
diplomás gyed összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 2021-ben 112 
700 Ft; a mesterképzésben részt vetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 2021-ben 147 420 Ft.

Az ellátás bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyijövedelemadó-előleg kerül levo-
násra, és érvényesíthető belőle a családi kedvezmény.

GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ (GYÁP)
A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a munkavállaló szülőt megillető 
pénzbeli ellátás. Jogosult lehet rá a vér szerinti vagy az örökbe fogadó szülő, illetve a vele élő házas-
társ, a nevelőszülő, a helyettes szülő és a gyám. Az igényt a munkáltatónál vagy a munkáltató székhelye 
szerinti járási hivatalnál lehet benyújtani. 

A gyermek életkorától és a családi állapottól függően a következők szerint lehet igénybe venni: 
 – egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása esetén 1 éves korig nincs időbeli korlátozás; 
 – 1–3 év közötti beteg gyermek esetén évenként és gyermekenként 84 naptári nap; 
 – 3–6 év között gyermekenként 42 nap, egyedülállónak 84 nap; 
 – 6–12 éves gyermek esetén 14 nap, egyedülálló szülő 28 napot igényelhet; 
 – amennyiben a beteg gyermek 12–18 év közötti, akkor az ápolása esetén csak méltányosságból 

állapítható meg a gyermekápolási táppénz.
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A gyermekápolási táppénz összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 
 – 60%-a, ha a szülőnek van legalább 730 nap biztosításban töltött ideje; 
 – 50%-a, ha a szülő 730 napnál kevesebb biztosítási idővel rendelkezik, illetve a gyermek fekvő-

beteg gyógyintézeti ellátásának időtartama alatt. 
A táppénz maximálisan folyósítható naptári napi összege a minimálbér kétszeresének harmincad 

része, 2021-ben napi bruttó 10 733 Ft. 

APASZABADSÁG
Az apaszabadságot a gyermek születését követő második hónap végéig igényelheti az apa a munkál-
tatójánál. Egy gyermek születésekor 5 nap, ikrek esetén 7 nap pótszabadságot vehet igénybe a szülő. 

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ PÓTSZABADSÁG 
A gyermekek után járó pótszabadságra mindkét szülő jogosult. A munkáltatónál kell igényelni, de csak 
az egyik szülő veheti igénybe. Egy gyermek után 2 nap, két gyermek után 4 nap, három gyermektől 
7 nap pótszabadság jár. Fogyatékos gyermek esetén gyermekenként 2 nappal több a pótszabadság 
mértéke.
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10. UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK 

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
Abban az esetben, ha a lakóhelyen nincs óvoda, az óvodás gyermek és a szülője (vagy kísérője) utazási 
költségének teljes összegét megtéríti az önkormányzat. Ennek leggyakoribb módja, hogy az önkor-
mányzat szerződéses busszal szállítja az óvodásokat arra a településre, ahol az intézmény működik. 
Amennyiben a lakóhelyen nincs óvoda, és a szülőnek óvodaköteles gyermekét a közeli településre kelle-
ne utaztatnia, a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal népjóléti irodájához vagy – kisebb településeken 
– a jegyzőhöz kell fordulni. 

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, 
KORAI FEJLESZTÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK SZÁMÁRA
Amennyiben a gyermek 16 éven aluli sajátos nevelési igényű, ha korai fejlesztésben vesz részt, továbbá 
ha a lakóhelyén nincs fejlesztési lehetőség és ezért utazni kell az ellátást nyújtó intézménybe, a szülő 
kérheti utazási költségeinek megtérítését. A költségtérítés az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakér-
tői bizottságánál igényelhető. 

Gépkocsival történő utazás esetén a térítés mértéke 21 Ft/km. Ha az utazás tömegközlekedéssel 
történik, a szakértői bizottság által kiállított utalvánnyal egy gyermek és egy kísérő ingyenesen utazhat 
a MÁV és a GYSEV belföldi vonatain, a VOLÁN, a Trans-Vonal Közlekedési Kft., a Trans-Tour 90 Közle- 
kedési Kft. és a G-Busline Autóbuszközlekedési Kft. belföldi autóbuszjáratain.
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A fentieken túl a sajátos nevelési igényű gyermek és legfeljebb két kísérője 90%-os utazási kedvez-
ményre is jogosult a lakóhelye és a köznevelési szolgáltatást nyújtó, illetve a korai fejlesztést nyújtó in-
tézmény székhelye / telephelye között. A kedvezmény a jegy megvásárlásakor azonnal érvényesíthető. 

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS EGÉSZSÉGÜGYI  
ELLÁTÁS ESETÉN 
A járóbeteg-szakellátásra, kórházba, gyógyászati ellátásra, rehabilitációra, szervezett szűrővizsgálatra 
beutalt 16 éven aluli gyermek és kísérője is igényelhet utazási költségtérítést. Az utalványt beutalás 
esetén a háziorvos vagy a szakorvos állítja ki, de a vizsgálatot végző orvostól is kérhető, amennyiben 
kontrollra van szükség. Azt a szoptatós anyát, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének 
anyatejellátása érdekében utazik a kórházba, szintén megilleti a támogatás. Szűrővizsgálatra utazás 
elszámolásánál elegendő a menetjegyeket mellékelni az igényléshez. A hely és a pótjegyek árához nem 
jár utazási költségtérítés.

A költségtérítés a lakóhely / tartózkodási hely szerinti fővárosi vagy a járási kormányhivatalnál kér-
vényezhető.

PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY
A vak, gyengénlátó, mozgásszervi, értelmi fogyatékos vagy autista gyermekek szülei, gondviselői a 
gyermek szállításakor igénybe vehetik az ingyenes parkolást, valamint a KRESZ-ben meghatározott 
egyéb kedvezményeket (például behajthatnak gyalogos- és kerékpáros-övezetbe, várakozhatnak olyan 
helyen, ahol egyébként a KRESZ tiltja, stb.). 

A parkolási igazolvány több helyen igényelhető: a lakóhely szerinti települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál, a járási kormányhivatalnál, elektronikusan a kormányablakon keresztül. Az igény-
léshez szükséges a gyermek fogyatékosságára vonatkozó szakhatósági igazolás vagy szakvélemény.

GÉPJÁRMŰADÓ-KEDVEZMÉNY
Az adókedvezményre vagy akár a teljes mentességre jogosult lehet a súlyos mozgáskorlátozott kis-
korút nevelő család és a gondnokság alatt álló mozgáskorlátozott személy szülője vagy gondviselője. 
Az adókedvezményt a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzatnál, illetve a fővárosban a ke-
rületi önkormányzat adóhatóságán kell kérelmezni; az igénylésnél be kell nyújtani a fogyatékosságot 
megállapító hatósági iratot.

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS
Az akadálymentesítési támogatás egy vissza nem térítendő állami támogatás mozgáskorlátozott 
személyek részére, melyet a család számlavezető bankjánál lehet kérvényezni. Felhasználható a 
lakás akadálymentesítésére vagy akadálymentes új lakás építésére és vásárlására. A mozgásszer-
vi fogyatékosságot, illetve a súlyos mozgáskorlátozottságot szakértői vizsgálattal, orvosszakértői 
szakvéleménnyel kell igazolni a számlavezető banknál. A támogatást tízévenként, maximum 300 
000 Ft értékben folyósítják. 
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UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
Ezt a kedvezményt azok a családok kérhetik, ahol a gyermek után magasabb összegű családi pót-
lékban részesülnek. Az utazási kedvezményre vonatkozó igazolványt az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság állítja ki a gyermek nevére. A kísérő is igénybe veheti, de csak abban az esetben, ha a 
gyermekkel utazik. A kedvezményeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Utazási kedvezményre jogosult 

Kedvezmények a helyközi 
 közlekedésben

Kedvezmények  
a helyi  

közlekedésben

jegykedvezmény bérletkedvezmény bérletkedvezmény

(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autó-
busz-közlekedés, komp- és révközlekedés)

(helyi közúti és 
 kötöttpályás közlekedés)

Vakok személyi járadékában részesülő 
személy

90% 90% 100%

Magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint az 1998. 
évi XXVI. törvény (Fot.) szerint súlyo-
san fogyatékos személy

90% 90% 100%

A magasabb összegű családi pótlék-
ban részesülő gyermek, valamint az 
1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerinti 
súlyosan fogyatékos személy, a vakok 
személyi járadékában részesülő sze-
mély 1 fő kísérője

90% - 100%

SZEMÉLYGÉPKOCSI-SZERZÉSI ÉS -ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS
A súlyosan mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személyt személygépkocsi-vásár-
lási vagy -átalakítási támogatás illeti meg. Az igényt lakóhely szerint minden év március 31-éig és szep-
tember 30-áig az alábbi hivatalokban lehet benyújtani: 

a)  a megye területére kiterjedő illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti 
járási hivatalánál; 

b)   Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál; 
c)   Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalánál. 

A támogatás összege új autó vásárlásához 1 000 000 Ft, használt autóhoz a vételár 60%-a, de 
maximum 600 000 Ft. Az igényléshez kötelező melléklet a mozgáskorlátozottságot igazoló orvosi szak-
vélemény másolata. Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 Ft. 

KISGYEREKES BÉRLETIGAZOLVÁNY
Ezt a kedvezményt a gyes-, gyet-, gyed-, csed- ellátásokban részesülő kisgyermekes családok igényel-
hetik. A bérlet kiállításához 6 hónapnál nem régebbi folyósításról szóló eredeti igazolást, vagy az ellá-
tást megállapító kormányhivatali határozatot kell bemutatni az adott közlekedési vállalatnál. Budapesten 
azoknak a fent felsorolt ellátásokban részesülő szülőknek jár, akik rendelkeznek fővárosi lakcímmel is. 
2021-ben a havi kisgyermekes Budapest-bérlet 3450 Ft.
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11.  JÁRÁSI HIVATALNÁL IGÉNYELHETŐ 
GYERMEKNEVELÉST SEGÍTŐ PÉNZBELI 
ELLÁTÁSOK ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI 
TÁMOGATÁS 
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív 
korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatásnak, az aktív korúak ellátásának egyik típusa. 
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az a szülő, aki egészségkárosodott-
nak minősül, és 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel. A kérelmet a lakcím szerint illetékes járási hivatal-
nál lehet benyújtani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege családban 
élő személy esetében a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmé-
nek különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó 
összegének 90%-át, azaz a 48 795 Ft-ot.

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE
Gyermeket gondozó, szociálisan rászoruló szülő és a törvényes képviselő jogosult a tartásdíj meg- 
előlegezésére. Ha a bíróság már jogerősen megállapította a tartásdíjat, ám azt a bírósági végzésben 
megjelölt szülő legalább 6 hónapja nem fizette, akkor kérelmezhető a gyermektartásdíj megelőlegezése 
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a lakcím szerint illetékes járási kormányhivatal gyámhivatalánál. Feltétele, hogy a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó jövedelem ne érje el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 
Ez az összeg 2021-ben 57 000 Ft.

ÁPOLÁSI DÍJ
A tartósan gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek otthoni 
ápolását, gondozását végző hozzátartozó ápolási díjra jogosult. A havi jövedelmet biztosító ellátást a 
lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál 
igényelheti a szülő, a gyám, a nevelőszülő, az örökbefogadó vagy a nagykorú hozzátartozó. 2021-ben 
az ápolási díj havi bruttó alapösszege 41 335 Ft.

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ
Fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását végző hozzátartozó emelt összegű 
ápolási díjra jogosult. Fokozott ápolást igényel az a gyermek vagy személy, aki a következő tevékenysé-
gek közül legalább három elvégzésére csak mások segítségével képes: étkezni, tisztálkodni, öltözködni, 
illemhelyet használni vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével is – közlekedni. Az emelt ösz-
szegű ápolási díjat a lakcím szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatalánál lehet igényelni. Összege 2021-ben havi bruttó 62 003 Ft. 

KIEMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ
Kiemelt összegű ápolási díjra az a hozzátartozó jogosult, aki olyan személy vagy gyermek ápolását végzi, 
aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegség 
vagy fogyatékosság alapján folyósítják, így súlyos fogyatékossága miatt önellátásra alig vagy egyáltalán nem 
képes gyermek után (illetve az után a személy után, aki a komplex minősítés során „E” kategóriába került). 

A kiemelt összegű ápolási díjat a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ille-
tékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál lehet igényelni. Gyermekek esetén a kérvényhez a kiemelt á-
polási díjra való jogosultságot igazoló orvosi szakvéleményt, szakértői bizottsági véleményt kell benyúj-
tani (a 18. életévét betöltött személy esetén a rehabilitációs hatóság érvényes határozatát vagy hatósági 
bizonyítványt kell mellékelni a kérvényhez). A kiemelt összegű ápolási díj 2021-ben bruttó 74 403 Ft. 

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)
A gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, aki súlyos 
fogyatékosságból eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy tar-
tós betegségből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. A gyermekek otthongondozási 
díja egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható meg. A súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg gyermeküket otthon ápoló szülők és örökbe fogadó szülők számára 2021-ben a gyod 
összege egységesen bruttó 123 910 Ft. A GYOD iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes 
kerületi (járási) hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. 
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12.  TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK – A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ PÉNZBELI 
ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY (RGYK)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
legyen ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre és egyéb kedvezmények igénybevételére. 
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkezést, amelyet az óvodában, iskolában biztosít az önkor-
mányzat, szükség esetén a szünidőben is megszervezi. Az önkormányzat étel-, ruházat- és tanszer-
vásárláshoz is hozzájárul. A korábban Erzsébet-utalvány formájában évente kétszer nyújtott támogatást 
a jövőben pénzbeli támogatásként adja. 

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, és emellett többek között 
a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan 
beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Minden más esetben igényelhető, ha az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (2021-ben az öregségi 
nyugdíj legkisebb összege [minimál nyugdíj / nyugdíjminimum] havi 28 500 Ft). 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet 
a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. 
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GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS
Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ha tartósan beteg vagy fogyaté-
kos, vagy ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy 
amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy nevelésbe vették, vagy ha 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 nyug-
díjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, akkor gyermekétkeztetési támogatásban részesülhet. 
Rászorultságtól függően díjkedvezménnyel vagy térítésmentesen, a lakóhely / tartózkodási hely szerinti 
önkormányzat rendeletében megállapított feltételekkel igényelhető a támogatás.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Az önkormányzatok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok számára 
rendkívüli települési támogatást kötelesek nyújtani. Az eseti jelleggel (például ha a lakásban tűz- vagy 
viharkár keletkezik), vagy havonta pénzbeli, vagy természetbeni ellátás keretében biztosítják a telepü-
lések a támogatást. Ez a leggyakrabban élelmiszer- és tüzelősegély, ingyenes tankönyv és tanszer 
biztosításával, illetve a tandíj, a közüzemi díjak és a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésével 
történik. A támogatás összegét az egy főre jutó jövedelemnek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege bizonyos százalékában állapítják meg.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS (MÉLTÁNYOSSÁGI)
A jogosultság feltételeit és a támogatás mértékét a szociális rászorultságot figyelembe véve a lakóhely 
vagy tartózkodási hely szerinti önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. Az alanyi vagy a norma-
tív közgyógyellátás igénybevétele kizárja a méltányossági közgyógyellátás igénylését. A méltányos-
sági közgyógyellátás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások 
csökkentéséhez igényelhető települési támogatás. A kérelmet az önkormányzatnál kell benyújtani, ami 
igénybe vehető gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök vásárlására (például fogszabályo-
zó eszközökre), valamint orvosi rehabilitáció céljából igénybe vett szolgáltatásokra.
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13. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK:  
A JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALNÁL IGÉNYELHETŐ 
ELLÁTÁSOK

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 
A természetbeni ellátások közé tartozik a közgyógyellátás, amely a szociálisan rászorult személy részé-
re az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érde-
kében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen 
jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg-szakellátás keretében rendelhető 
egyes gyógyászati segédeszközökre, gyógyszerekre – beleértve a tápszereket is –, illetve az orvosi 
rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

ALANYI KÖZGYÓGYELLÁTÁS
Az alanyi közgyógyellátás két évre állapítható meg. Jogosult rá többek között átmeneti gondozásban 
részesülő és nevelésbe vett kiskorú, vagy az, aki vagy aki után a szülője vagy az eltartója magasabb 
összegű családi pótlékban részesül. A háziorvos igazolása alapján a járási kormányhivatalnál igényel-
hető. Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségétől független. A jogosultat hatósági igazolványa alapján térítésmentesség illeti meg a 
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havi rendszeres egyéni gyógyszerkeretére vonatkozóan; ennek összege legfeljebb 12 000 Ft/hó lehet. 
Az eseti keret minden ellátottra egyaránt vonatkozó összeg, amely az esetenként felmerülő gyógyszer - 
szükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege: 6000 Ft.

NORMATÍV KÖZGYÓGYELLÁTÁS
A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító 
ellátás költségétől függő ellátás. Átmeneti gondozásba vett kiskorú, rendszeres szociális segélyben 
részesülő, magasabb összegű családi pótlékban részesülő szülő vagy eltartó jogosult rá akkor, ha a 
rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
feltéve ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegét, egyedül élő esetén a 150%-át. A háziorvos igazolása alapján a járási kormányhivatalnál 
igényelhető. A normatív közgyógyellátás egy évre állapítható meg.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ 
JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
Erre az ellátásra szociálisan rászoruló személyek jogosultak (akik nem fizetnek társadalombiztosítási 
ellátást). Az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultság igazolásáról szóló hatósági bizo-
nyítvány lehetővé teszi az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét 1 éven keresztül. Ez az időszak 
meghosszabbítható, amennyiben továbbra is fennállnak a jogosultság feltételei. A járási hivatal az 
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászo-
rultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 120%-át (2021-ben az öregségi nyugdíj legkisebb összege [minimál 
nyugdíj / nyugdíjminimum] havi 28 500 Ft), vagy aki egyedül élő, és jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, valamint egyik esetben sincs családjának 
vagyona. A járási hivatalnál igényelhető.
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231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról 
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7.  Családtámogatási ellátások .............................................................................................22
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Források ................................................................................................................................40



A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ  
ÁGAZATKÖZI FEJLESZTÉSE
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

Projekt szakmai vezető: 
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