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Mindannyian büszkék szeretnénk lenni 
gyermekeink sikereire

Miért szükséges?



1. érv – ruházat

Nem a ruha teszi az embert

Kötelező kiadás, költség



2. érv – tanszerek, tankönyv

Jobb eszközökkel jobb minőségű lesz a végeredmény ->

A végeredmény alapján ítélnek meg bennünket. ->

Sikeresebbek leszünk ->

Amiben jobbak vagyunk azzal szívesebben foglalkozunk



3. érv – drágább iskola jobb

Történelmileg és logikailag is bizonyítható, hogy a sikeres és a sikertelen
emberek is kapcsolataik nagy részére az iskoláiban tesznek szert



Kisgyerek – kis gond, 
nagygyerek – nagy gond!

Vagy?

Kisgyerek – kis költség

Nagy gyerek – nagy költség

Miért szükséges?



Gyermeknevelés költségei

A gyermekre fordított összeg az idő előrehaladásával arányosan növekszik



Költségek összetétele

Mi a megoldás?

A továbbtanulással 
18 éves kor után a 

gyerekkel kapcsolatos 
költségek 

megsokszorozódnak!

Tandíj

Kollégium, 
albérlet

Számítógép 
internet

Nyelvtanulás
Külföldi 

ösztöndíj

Saját autó

Szórakozás



Irányok a felsőoktatásban

Minél korábban kezdenek el a szülők a felsőoktatási költségek finanszírozására, 
vagy a saját lakás önrészére megtakarítani, annál kisebb havi összegekből 
tudják felépíteni a szükséges tőkét.

150 fő Budapesten

Csak budapesti 
képzés

Önköltség több, 
mint 12 millió Ft



Diákhitel

Inkább kamatot fizet azért, hogy gyermeke tanulhasson, 
Vagy inkább kamatbevételekből finanszírozza?

Kamatos-kamat működése



Megoldás óvodás-iskolás 
gyermek esetén

Minél többet vásárol gyermekének, annál nagyobb adókedvezményt kap!

127.500 Ft/gyermek/év a teljes tanév alatt
Tankönyvre, tanszerre, ruházatra



Óvodás – iskolás gyermek

► A szülők elszámolhatják a felmerülő költségeiket, úgymint

► ruházat

► tanszer

► tankönyv

► Igénybe veheti a pénztártagon kívül az élettárs/házastárs, a családi pótlékra jogosult
szülő szülei (nagyszülők), testvérei vagy gyermekei is

► Számlák bemutatásával

► Igényléshez szükséges:

► Óvoda vagy iskolalátogatási igazolás

► a tanév kezdetét megelőző 15. naptól a tanév utolsó napját követő 15. napon
belül kiállított számla, egyszerűsített számla

► A számlakibocsátónak nem szükséges szerződött szolgáltatónak lennie,
bármelyik üzletben kapott tag nevére és címére szóló számla elszámolható

► Maximum összeg: 2017-ben 127.500 Ft, 2018-ban már 138.000 Ft /gyermek/év

Megoldás óvodás-iskolás 
gyermek esetén



Megoldás egyetemista-
főiskolás gyermek esetén

Szeretne állami támogatást az egyetemi évek alatt?

2017-ben 127.500 Ft, 
2018-ban 138.000 Ft/hallgató/év

tandíjra, térítési díjra, albérletre vagy
kollégiumra

Egyetemi-főiskolai szolgáltatás



Egyetem - főiskola

► Elszámolhatók a 25. életévét be nem töltött, magyarországi egyetemen vagy főiskolán
hallgató költségei (mindegy, hogy nappali vagy levelezői):

► tandíj, térítési díj

► kollégiumi vagy albérleti díj

► Igénybe vehetik a hallgató szülei, nagyszülei, testvérei, élettársa/házastársa

► Számlák bemutatásával

► Igényléshez szükséges:

► Igazolás a hallgatói jogviszonyról, hallgató koráról

(egyszerű formanyomtatvány)

► a tanév kezdetét megelőző 15. naptól a tanév utolsó napját követő 15. napon
belül kiállított számla, egyszerűsített számla

► A számlakibocsátónak nem szükséges szerződött szolgáltatónak lennie,
bármelyik egyetemtől, főiskolától, szolgáltatótól kérhető számla

► Maximum összeg: évente 2017-ben 127.500 Ft, 2018-ban 138.000 Ft/hallgató/év

Megoldás egyetemista-
főiskolás gyermek esetén



Extra kedvezmények

► 10% kedvezmény könyvekre, játékokra

► 5-10% kedvezmény ruházatra

► 5-15% kedvezmény bútorokra

Érhet még többet a pénzem?

1.500 üzletből álló kedvezmény partneri hálózatunkból

pár szüléssel kapcsolatos



Érhet még többet a pénzem?

Extra kedvezmények

► 10% kedvezmény tanszerekre

► 5-15% éttermekben

► 3% műszaki cikkekre

1.500 üzletből álló kedvezmény partneri hálózatunkból

pár szüléssel kapcsolatos



Érvek összegzése

► Olyan költségek, amiket így is úgy is ki kell fizetni, ezért nem mindegy, hogy
veszünk igénybe utána adókedvezményt vagy sem.

► Az „Államkincstár” hozzátesz 20 %-ot adókedvezményként– csak nyerhet vele

► További 5-20% kedvezmény a szolgáltató és kereskedelmi partnereknél

► Összesen akár 20-40%-kal jobban jönnek ki a tagok, mint a nem tagok

Ezen felül az egyéni számlán kamatoztatott fedezetre igaz:

► Kamatadó mentesség

► Kamatehó mentesség

► Tranzakciós illeték mentesség

► Banki kamatszint feletti a várható hozam mértéke

Érvek összegzése



Facebook

Friss információk a honlapon 
és az alábbi oldal lájkolásával

www.facebook.com/IZYSPenztarak

http://www.facebook.com/IZYSPenztarak


Kérdés?

Ügyfélszolgálat: 

06 - 1 - 769 - 0061

ugyfelszolgalat@izys.hu

Honlap: www.izys.hu


