
Iskoláztatási támogatás 
 
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 hivatásos 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, 
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 
(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 
- 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. 
 
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a 
tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra. 
 
Ki tekinthető sajátos nevelési igényű tanulónak? 
 
Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd,  
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd. 
 
A 20. életévét betöltött sajátos nevelési igényű gyermek esetén milyen igazolást kell benyújtani a családi pótlék 
(iskoláztatási támogatás) további folyósításához?  
 
A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a 23 éves korig történő folyósításához a tanulói 
jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési 
igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és 
címét, valamint a szakértői vélemény számát. 
 
Mikor kell bejelenteni azt, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű tanuló?  
 
A bejelentést - feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be - először 
annak a tanévnek a végéig kell megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti, ezt 
követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll. 
Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. 
életévének betöltését követően a sajátos nevelési igényű tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor a bejelentést 
a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg meg kell tenni.  
 
Ki jogosult saját jogán iskoláztatási támogatásra?  
 
Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését 
követően tanulmányokat folytató személy, 
- akinek mindkét szülője elhunyt, 



- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,  
- aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,  
- akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, 
- aki a családi pótlékra jogosult személlyel nem él egy háztartásban, vagy 
- ha az iskoláztatási támogatást - a gyámhivatalnak 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 a nagykorúvá válást követően, de a tankötelezettség 
megszűnésének időpontját (annak a tanévnek a vége, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti) megelőzően 
következik be, a nagykorúvá válás időpontjától lehet az iskoláztatási támogatást saját jogon megállapítani.  
 
Ha a középiskolai tanulmányait folytató személy nem él egy háztartásban az iskoláztatási támogatás igénylésére 
egyébként jogosult személlyel, saját jogán megkaphatja az ellátást.  
Az ellátás iránti kérelméhez csatolnia kell a szülője 
- lakcímigazolványának másolatát, 
- arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelmező életvitelszerűen nem él a háztartásában. 
A nagykorú személy a szülővel akkor nem él egy háztartásban, ha a lakcímük különböző. Lakcím az a bejelentett lakó- 
vagy tartózkodási hely, ahol a személy életvitelszerűen él.  
A szülő nyilatkozata hiányában a kérelmező a szülő lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől 
hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen nem a szülő háztartásában él.  
 
 
Folyósítható-e az iskoláztatási támogatás, ha a tanköteles gyermek tanulói jogviszonya szünetel? 
 
Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára is 
folyósítják. 
 

Forrás: NEFMI Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 


