
Tisztelt Szülők! 

 

Az iskolai adminisztrációban pontosan rögzítenünk kell a szociális rászorultsági, 

és a testi, ill. pszichés okokra visszavezethető szakértői vélemények alapján járó 

jogosultságokat. Ezért kérjük, hogy a diákok a rájuk vonatkozó ilyen jellegű 

adatokat (RGYK, HH, HHH, SNI, BTM) jelezzék osztályfőnöküknek 2020. 09. 

01-én! 

Sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő (BTM) státusz szakvélemény alapján jár.   

A határozat(ok) fénymásolatát kérjük leadni Dr. Gargya Péterné intézményvezető-

helyettesnek 2020. 09. 03-ig! 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelmi pénzbeli 

ellátások között szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság  

megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális 

helyzete alapján jogosult  

  a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

  az augusztus, illetve november hónapban biztosított  természetbeni 

támogatásnak  

  a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

igénybevételére.  

  

A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt rászoruló gyermeket 

segítse abban, hogy a gyermeki jogokkal összhangban a családja képes 

legyen a gyermek otthon történő ellátására. A kedvezményt olyan 

gyermek kaphatja, akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130% -át, bizonyos esetekben (egyedülálló szülő, vagy 

tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek, vagy nagykorúvá vált, a 

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 23 évesnél 

fiatalabb, vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató  25 évesnél fiatalabb gyermek esetén) 140%-át, 

és a törvényben meghatározottnál magasabb értékű vagyona nincs.   

 A jogosultság alkalmanként egy év időtartamra kerül megállapításra.   

 

 



A hátrányos helyzetű (HH) tanuló 

 
 Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi 

körülmények közül egy fennáll:  

  

a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 

gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről 

vagy a családba-fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

  

b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az 

Szociális törvény. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 

megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési 

stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, 

komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, 

ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.  
  

 

A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanuló 

 
„Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti a)–c) pontokban meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban 

álló fiatal felnőtt.”  
   

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapítása 
 

 A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra (egy 

évre) – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt) 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 


