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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat
2 . melléklet 43 . pontjában foglaltakra figyelemmel mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó országgyűlési képviselő „Hány dolgozójuk kap iskolakezdési támogatást?” című,
K/16684 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . augusztus 1-én
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Válasz a K/16684 . számú, „Hány dolgozójuk kap
iskolakezdési támogatást?” cím ű írásbeli kérdésre

Tisztelt Képviselő Asszony!

A Honvédelmi Minisztérium személyi állománya részére a Honvédség sajátosságaibó l
adódóan a személyi jövedelemadóról szóló 1995 . évi CXVII. törvény alapján adható
iskolakezdési támogatás helyett az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló
12/2013. (VIII . 15.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9 . §-a szerinti tanévindítás i
hozzájárulás kerül biztosításra a Rendeletben meghatározott személyi kör részére . Tájékoztatom,
hogy a Rendelet szabályai az előző évhez képest nem változtak, ugyanazon személyi kör
ugyanolyan összegben jogosult a juttatásra, amennyiben igényelik azt .

A tanévindítási hozzájárulás a közoktatásban iskolai tanulmányokat folytató, sajá t
háztartásban nevelt, családi pótlékra jogosító gyermek után igényelhet ő , amely gyermekenként
évente egy alkalommal bruttó 37 000 forint összegben bérjövedelemként kerül biztosításra .

A tanévindítási hozzájárulás megilleti az állomány külföldön szolgálatot teljesítő tagját
is, ha gyermeke közoktatásban külföldön részesül vagy iskolai tanulmányait külföldön kezdi
meg. Valamint jogosult a hozzájárulásra az állomány szolgálati kötelmekkel összefügg ő baleset
vagy betegség következtében elhunyt, volt tagjának gyermeke is, továbbá az állomány elhuny t
tagjának gyermeke és az elhunyt nyugállományú katona feltételeknek megfelel ő gyermeke is .

A tanévindítási hozzájárulás kétszeres (bruttó 74 000 forint) összegben illeti meg az
állomány „Hősi halottá” nyilvánított tagja árvaellátásban részesül ő , és 50%-os összegben a
honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állomány gyermekét .

A tanévindítási hozzájárulásra vonatkozó igényt az erre rendszeresített
formanyomtatvány alkalmazásával minden évben július 1-jétől szeptember 30-áig lehet a
munkáltató részére benyújtani .

Mivel a 2017. évi igénylések benyújtása jelenleg folyamatban van, erre az évre
vonatkozóan tárcánk még nem rendelkezik pontos igénybe vevői létszámadattal . A 2016. évben
a teljes állományból 6 .557 fő részesült tanévindítási hozzájárulásban.

Budapest, 2017 . augusztus 4 .
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