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Az  Alaptörvény  6.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  „Plusz  egyhavi  iskoláztatási  támogatás
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2022. évi ..... törvény 

Plusz egyhavi iskoláztatási támogatás folyósításáról, valamint a családi pótlék összegének
megduplázásáról

1. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény „Iskoláztatási  támogatás” alcíme a
következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. §

Aki a 8. § szerint iskoláztatási támogatásra jogosult, az minden évben további egyhavi ellátásban
részesül. Az ellátást a folyósító szerv az augusztus hónapra járó ellátással egyidejűleg folyósítja.”

2. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:

(A családi pótlék havi összege)
„a) egygyermekes család esetén 24 400 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 27 400 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 26 600 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 29 600 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 34 000 forint,
g) tartósan  beteg,  illetve  súlyosan  fogyatékos  gyermeket  nevelő  család  esetén,  valamint  a

gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett,  vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján
ideiglenes  hatállyal  elhelyezett  tartósan  beteg,  illetve  súlyosan  fogyatékos  gyermek  után,
továbbá  a  gyámhatóság  által  a  szülői  ház  elhagyását  engedélyező  határozatban  megjelölt
személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 46 600 forint,

h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 51 800 forint,

i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 40
600 forint,

j) a  gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett,  vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján
ideiglenes  hatállyal  elhelyezett,  a  g)  vagy  a  h) pont  alá  nem tartozó  gyermek  esetén,  a
gyámhatóság  által  a  szülői  ház  elhagyását  engedélyező  határozatban  megjelölt  személy
esetén, ha a gyermek nem tartozik a g) vagy a h) pont alá, valamint a 8. § (3) bekezdése alá
tartozó személy esetén 29 600 forint.”

3. §
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Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2  



 
 

Általános indokolás

A kormány  az  elmúlt  tizenkét  évben  egy  forinttal  sem  emelte  az  alanyi  jogon  járó  családi
juttatásokat (családi pótlék, anyasági támogatás, GYES, GYET), sőt a leginkább rászorultaktól
számos szociális támogatást meg is vont. Mindez azt jelenti, hogy a gyermeket nevelő családokat
elérő legfontosabb ellátás, a családi pótlék összege is drasztikusan veszített értékéből. A családi
adóalapkedvezmény az alacsony jövedelmű családok számára az adójóváírás eltörlése miatt sem
jelentett akkora támogatást, mint a magasabb jövedelműek esetében. A GYED Extra is elsősorban
a  jobb  anyagi  helyzetben  lévőknek kedvezett.  Magyarországon  ma  a  családtámogatások
tekintetében is  igaz,  hogy azok kapnak többet,  akiknek magasabb a jövedelme.  A javaslat  ezt
ellensúlyozza azzal, hogy a legfőbb alanyi jogú családi juttatást a kétszeresére emeli.

Amennyiben a kormány valóban fontosnak tartja a családok védelmét, akkor tizenkét év elteltével
végképp  időszerű  a  családi  pótlék  érdemi  emelése.  Mindezt  különösen  indokolttá  teszi  a
megélhetési válság, az elszabadult élelmiszer- és energiaárak, valamint az infláció. 

A fentiekre tekintettel nélkülözhetetlen az iskoláztatási  többletköltségek figyelembevétele is. A
szeptemberi  iskolakezdés  jelentős  többletterhet  ró  a  családokra,  ez  átlagosan  megfelel  az
iskoláztatási támogatás egyhavi összegének. Ezt a problémát kívánjuk orvosolni a plusz egyhavi
juttatás bevezetésével, amelyet augusztusban kapnának meg a családok. Így az eddigi gyakorlat
szerint  már  augusztusban  előre  elutalt  szeptemberi  iskoláztatási  támogatás  folyósítására  ismét
szeptemberben kerülhetne sor. 

Részletes indokolás

1. § 

A családok  számára  mindig  jelentős  anyagi  teher  a  szeptemberi  tanévkezdés.  A tanszerek,  az
iskolatáska, a szükséges ruházati cikkek mind külön kiadással járnak. Mindezek miatt szükséges
plusz egyhavi iskoláztatási támogatás bevezetése.

2. § 

Tekintettel  a  megélhetési  válságra,  az  inflációra,  a  rezsiköltségek  drasztikus  emelkedésére,
valamint  a  családi  pótléknak  az  elmúlt  években  végbement  jelentős  értékvesztését
ellensúlyozandó, az ellátás összegének kétszeresére emelését javasoljuk.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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