
Ki jogosult nevelési ellátásra? 

Nevelési ellátásra jogosult 

- a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel 

együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját 

háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja 

fogadni, és az erre irányuló eljárás már 

folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a 

nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, 

akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal 

elhelyezték, a saját háztartásában nevelt, 

- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban 

nevelt, 

- a szociális intézmény vezetője az intézményben 

elhelyezett, 

még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a 

gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig. 

Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a 

tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, 

illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási 

támogatásra való jogosultság megszűnésének 

időpontjától. 

Nevelési ellátásra jogosult – a gyermekre tekintettel 

folyósított iskoláztatási támogatásra való 

jogosultság megszűnésének időpontjától a gyermek 

tizennyolcadik életévének betöltéséig – a fent 

említett személyek 

- a tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési 

igény tényét megállapító szakértői vélemény 

alapján középsúlyosan vagy súlyosan értelmi 

fogyatékos, illetve siketvak gyermekre tekintettel, 

- azon tizenhatodik életévét betöltött gyermekre 

tekintettel, aki tankötelezettségét fejlesztő 

nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás 

keretében teljesítette. 

 

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra? 

Iskoláztatási támogatásra jogosult 

- a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel 

együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját 

háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja 

fogadni, és az erre irányuló eljárás már 

folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a 

nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, 

akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal 

elhelyezték, a saját háztartásában nevelt, 

- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban 

nevelt, 

- a szociális intézmény vezetője, továbbá a 

gyámhatóság által a szülői ház elhagyását 

engedélyező határozatban megjelölt személy 

= a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek 

tankötelessé válása évének november 1-jétől a 

tankötelezettség teljes időtartamára, valamint 

= a tankötelezettsége megszűnését követően 

közoktatási intézményben tanulmányokat 

folytató gyermekre  tekintettel annak a 

tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 

gyermek  a huszadik, fogyatékossági 

támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési 

igényű tanuló esetében huszonharmadik – 

életévét betölti; továbbá 

= a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-

végrehajtási intézet parancsnoka a 

javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-

végrehajtási intézetben lévő, és 

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, 

tanköteles gyermekre tekintettel a 

tankötelezettség teljes időtartamára. 

 

Ki jogosult saját jogán iskoláztatási 

támogatásra? 

Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a 

közoktatási intézményben a tankötelezettsége 

megszűnését követően tanulmányokat folytató 

személy, 

- kinek mindkét szülője elhunyt, 

- kinek a vele egy háztartásban élő hajadon, 

nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője 

elhunyt, 

- ki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, 

- kinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt 

meg, 

- ki a családi pótlékra jogosult személlyel nem él 

egy háztartásban, vagy 

- ha az iskoláztatási támogatást – a 

gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását 

engedélyező határozatában foglaltak szerint – a 

nagykorúságát megelőzően is a részére 

folyósították, annak a tanévnek az utolsó 

napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékossági 

támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési 

igényű tanuló esetében huszonharmadik - 

életévét betölti. 

Amennyiben a fenti körülmények közül 

valamelyik nagykorúvá válást követően, de a 

tankötelezettség megszűnésének időpontját (20, 

illetőleg sajátos nevelési igényű tanuló esetén 23 

év) megelőzően következik be, a nagykorúvá 

válás időpontjától lehet az iskoláztatási 

támogatást saját jogon megállapítani.  
 

Milyen összegű a családi pótlék? 

A családi pótlék havi összege 

- egygyermekes család esetén 12.200,- forint, 

- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

13.700,- forint, 

- kétgyermekes család esetén gyermekenként 

13.300,- forint, 

- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

gyermekenként 14.800,- forint, 

- három- vagy többgyermekes család esetén 

gyermekenként 16.000,- forint, 

- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén gyermekenként 17.000,- forint, 

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő család esetén, valamint a 

gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-

végrehajtási intézetben vagy szociális 

intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél 

elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermek után 23.300,- forint, 

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan 



beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 

25.900,- forint, 

- a saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan 

beteg illetőleg súlyosan fogyatékos személy 

20.300,- forint, 

- a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-

végrehajtási intézetben vagy szociális 

intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél 

elhelyezett, továbbá az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a 

szülői ház elhagyását engedélyező határozatban 

megjelölt személy, valamint a saját jogon 

iskoláztatási támogatásra jogosult személy 

esetén 14.800,- forint. 

A közoktatási intézményben a tizennyolcadik 

életévének betöltését követően tanulmányokat 

folytató azon személyre tekintettel, aki után a 

tizennyolcadik életéve betöltéséig 23.300,- Ft, vagy 

25.900,- Ft összegben folyósítottak iskoláztatási 

támogatást, az iskoláztatási támogatást továbbra is 

a korábban folyósított összegnek megfelelő 

összegben kell folyósítani. Más jogszabály 

alkalmazásában magasabb összegű családi 

pótléknak minősül az ellátás. 

 

Kik a családi pótlék összegének megállapítása 

szempontjából figyelembe vehető gyermekek? 

A családi pótlék összegének megállapítása 

szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott 

vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,  

- aki az igénylő háztartásában él, és 

- akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám 

családi pótlékra jogosult, 

- aki közoktatási intézmény tanulója vagy 

felsőoktatási intézményben első akkreditált 

felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első 

egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt 

vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezik, (első egyetemi szintű 

alapképzésben vesz részt az a hallgató is, aki az 

alapfokozat megszerzését követően - folyamatos 

képzésben - első mesterképzésben, vagy aki első 

egységes, osztatlan képzésben vesz részt) 

- aki a családi pótlékra saját jogán jogosult; vagy 

- aki fogyatékosként szociális intézményi 

ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a 

gyámhatóság nem vette átmeneti vagy tartós 

nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő – a 

kormányrendeletben foglaltak szerint – vele 

kapcsolatot tart fenn. 

 

Hogyan és hova kell bejelenteni a családi 

pótlékra vonatkozó igényt? 

A családi pótlékra vonatkozó igényt az 

„Igénybejelentés családi pótlékra” című 

formanyomtatványon kell benyújtani a lakóhely 

szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei 

Igazgatóságánál. Az igény késedelmes benyújtása 

esetén a családi pótlékot visszamenőleg két hónapra 

lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek 

fennálltak. 

 

Hogyan folyósítják a családi pótlékot? 

A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és a 

megszüntetés időpontjától - teljes hónapra 

állapítják meg és folyósítják. Arra a hónapra, 

amelyben a családi pótlékra való jogosultság 

megszűnik, még az ellátást folyósítják. 

A családi pótlékot utólag, a tárgyhónapot követő 

hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetében 

3. napjáig folyósítják. 
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2010. augusztus 30-tól a családi pótlék két ellátást 

foglal magába, a nevelési ellátást, és az 

iskoláztatási támogatást. 

A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az 

iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem 

tanköteles, de közoktatási intézményben 

tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják. 

A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás 

megállapításának feltételei és az ellátás összege 

azonos a korábban folyósított családi pótlék 

összegével. 
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