
 

 

 

A Gyvt. 151. §-a jelenleg és 2015. szeptember 01- től hatályos kedvezményeinek összehasonlítása  

(a teljes jogszabály szöveg a tájékoztató melléklete) 

 

Kedvezmények a Gyvt. 151. %-a alapján 

jelenleg 

Kedvezmények a Gyvt. 151. §-a alapján 2015. 

szeptember 01-től 

1. intézményi térítési díj 100%-a 

- a) a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő  

aa) bölcsődés,  

ab)óvodás, 

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő, 

ad) fogyatékos gyermekek számára 

nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 

alá tartozó intézményben 

elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti 

életkorú gyermek után 

- azon nevelésbe vett gyermek után, aki 

bölcsődés, óvodás vagy tanulói 

jogviszonyban áll és nappali rendszerű 

iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőtt után, aki tanulói jogviszonyban áll és 

nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz 

részt, 

 

2. intézményi térítési díj 50%- a 

 az a) pont alá nem tartozó, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek és tanuló után, 

 három- vagy többgyermekes 

családoknál gyermekenként, 

 az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után  

1. intézményi térítési díj 100%-a 

a) bölcsődei ellátásban vagy óvodai 

nevelésben részesülő gyermek után, ha 

     aa) rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, 

     ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, 

vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek, 

   ac) olyan családban él, amelyben három 

vagy több gyermeket nevelnek, 

    ad) olyan családban él, amelyben a 

szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó 

havi jövedelem összege nem haladja meg 

a kötelező legkisebb minimálbér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130 %- át, vagy 

    ae) nevelésbe vették, 

 

b) az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, 

ha 

    ba) rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, 

    bb) nevelésbe vették, vagy  

 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek után, 

akit fogyatékos gyermekek számára 

nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 

tartozó intézményben helyeztek el, 

 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló után, ha 

    da) nevelésbe vették, 

    db) utógondozói ellátásban részesül, 

 



2. az intézményi térítési díj 50%- át 

normatív kedvezményként kell 

biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanuló után, ha rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, 

    b) az 1-8. és azon felüli évfolyamon 

nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő tanuló után, ha olyan 

családban él, amelyben három vagy több 

gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 1. b) 

ba) alpontja alapján a tanuló nem 

részesül ingyenes étkezésben, 

   c) az 1. b) és d) pontja szerinti életkorú, 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

után, feltéve, hogy az 1. b)- d) pontja 

alapján a gyermek nem részesül ingyenes 

étkezésben, 

 

Már július 01- től is hatályos: 

- jelen tájékoztató szövegében 

részletezett, közös háztartásban élő 

családtagként kit kell figyelembe 

venni, továbbá 

- a családba fogadó gyám a saját és a 

gyámsága alatt álló gyermek 

tekintetében is kérheti az ingyenes 

vagy kedvezményes étkezésre való 

jogosultság megállapítását, ha a fent 

meghatározott feltételek valamelyik 

gyermek tekintetében fennállnak, 

- az 1. ac) és 2. b) pontok szerinti 

esetben a családba fogadó gyám saját 

gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell 

adni, 

- Szülő alatt a családba fogadó gyámot 

is érteni kell. 

 

  



 


