CSALÁDI PÓTLÉK20
6. §21 (1) A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi
rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt:
családi pótlékot) nyújt.
(2)22 A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról a gyermek védelembe
vételéről határozatot hozó gyámhatóság dönthet.

Nevelési ellátás23
7. §24 (1)25 Nevelési ellátásra jogosult
a)26 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal
elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
b)27 a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
c)28 a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.
(2) Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének
időpontjától.
(3)29 Nevelési ellátásra jogosult - a gyermekre tekintettel folyósított iskoláztatási támogatásra
való jogosultság megszűnésének időpontjától a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig - az
(1) bekezdés a)-c) pontja szerinti személy
a) a tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési igény tényét megállapító szakértői
vélemény alapján középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermekre
tekintettel,
b) azon tizenhatodik életévét betöltött gyermekre tekintettel, aki tankötelezettségét fejlesztő
nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette.

Iskoláztatási támogatás30
8. §31 (1)32 Iskoláztatási támogatásra jogosult
a)33 a 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, továbbá a gyámhatóság által a
szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy
aa) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől
a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint
ab) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a
gyermek (személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési
igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti; továbbá
b)34 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.
(2)35 A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének
formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.
(3) Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a
tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,
a) akinek mindkét szülője elhunyt,
b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője
elhunyt,

c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
e)36 aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban, vagy
f)37 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 fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra
nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.
(3a)38 Amennyiben a (3) bekezdés a)-f) pontja szerinti körülmény a nagykorúvá válást követően,
de a tankötelezettség megszűnésének időpontját megelőzően következik be, a (3) bekezdés
szerinti személy a nagykorúvá válásának időpontjától jogosult saját jogon az iskoláztatási
támogatásra.
(4) Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony
szünetelésének időtartamára is folyósítani kell.

A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok39
9. §40 (1)41 Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék - a (4) bekezdés szerinti
kivétellel - csak egy jogosultat illet meg.
(2) Azután a gyermek (személy) után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak,
iskoláztatási támogatás nem folyósítható.
(3) Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk
alapján - bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként.
Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt.
(4)42 Ha jogerős bírósági döntés - ideértve az egyezséget - alapján a szülők egyenlő
időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, a családi pótlékra, 50-50%-os arányban, mindkét
szülő jogosult.
10. §43 (1) A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától - teljes
hónapra kell megállapítani és folyósítani.
(2) A családi pótlékot folyósító szerv a kizárólag az ellátás megnevezésében - a tankötelezettség
kezdetével vagy megszűnésével összefüggésben - bekövetkező, a családi pótlék összegét és az
arra való jogosultság fennállását nem érintő változásokról határozat meghozatala nélkül dönt.
11. §44 (1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 12 200 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
g)45 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,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 20
300 forint,
j)46 a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális
intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, a g) ésh) pontok alá nem tartozó, továbbá a
Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság
által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a 8. § (3)
bekezdése alá tartozó személy esetén 14 800 forint.
(2)47 A közoktatási intézményben a tizennyolcadik életévének betöltését követően
tanulmányokat folytató azon személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig az
(1) bekezdés g) vagy h) pontja szerinti 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 (1)
bekezdés g)-i) pontja szerinti, valamint az e bekezdés alapján folyósított ellátás.
(3) A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére
járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos
fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták.
(4) Ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött
kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával a házasságról, a családról és a
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 77. §-ának (2) bekezdése szerint nem él egy háztartásban,
a családi pótlékot a kiskorú szülő részére kell megállapítani.
12. §48 (1) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe
fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni,
a) aki az igénylő háztartásában él, és
aa)49 akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
ab)50 aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú
szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan
képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
ac)51 aki a családi pótlékra - a 8. § (3) bekezdés e) pontja szerinti eset kivételével - saját jogán
jogosult; vagy
b)52 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.
(2)53 A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, valamint az (1) bekezdés, a 20. és a 23.
§ alkalmazása során saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a
gyermeket (személyt) is,
a) aki kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel
tartózkodik a háztartáson kívül,
b) akit szociális intézményben 30 napot meg nem haladóan helyeztek el, vagy
c) aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok
átmeneti otthonában [Gyvt. 49-51. §] tartózkodik.
(3) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a
szülőt, gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa
a) közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és
jövedelme nincs,
b) vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
c)54 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,
d)55 nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti
életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme
nincs,
e)56 időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül, és
egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították,
f) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.
13. §57 A gyermekotthon vezetője, a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási
intézet igazgatója a gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben
lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes
összegét a gyermek teljes körű ellátására vagy ellátásának kiegészítésére használja fel. A szociális
intézmény vezetője a szociális intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel járó családi pótlék
teljes összegét a teljes körű ellátás biztosítására vagy annak kiegészítésére használja fel.
14. §58 Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van,
úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól
mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A szüneteltetés a 12. §
(1) bekezdése szerinti számítást nem érinti.

A tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések59
15. §60 (1)61 Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a

kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény
igazgatójának jelzése alapján a gyámhatóság
a) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után
felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,
b) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül - kezdeményezi a kincstárnál az ellátás
szüneteltetését.
(2)62 Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelező
tanórai foglalkozásai tekintetében
a)63 nevelőszülőnél elhelyezett,
b) gyermekotthonban elhelyezett,
c) javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló,
d) szociális intézményben elhelyezett
gyermek mulasztott.
(3)64 A kincstár a gyámhatóság kezdeményezésére megszünteti az iskoláztatási támogatás
szüneteltetését, ha
a) a gyermek (személy) igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozásainak száma a Gyvt.
68/A. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálattal érintett időszakban nem haladta meg az ötöt, vagy
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetek valamelyike bekövetkezett.
16-18. §65

