
A jogosultság igazolásához az igénylőlap benyújtásával egy időben bemutatandó okiratok 

 

1. a magasabb összegű iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósításáról szóló igazolás, amely lehet: 

a) a Magyar Államkincstár érvényes igazolása a családi pótlék  

b) a szülő/gondviselő a kérvény benyújtásának napjához képest 30 napnál nem régebbi folyószámla-kivonata, 

mely tartalmazza a családi pótlék folyósításának tényét  (a kivonaton szereplő többi összeg természetesen 

kisatírozható, törölhető) 

c) rózsaszín postai igazolószelvény, melyet a családi pótlék legutóbbi, 30 napnál nem régebbi, postai úton történő 

kézbesítésekor kaptak 

d) 30 napnál nem régebbi bérjegyzék, mely tartalmazza a családi pótlék folyósításának tényét 

 

valamint 

 

2. Ha a tanuló 

a) tartósan beteg: érvényes szakorvosi igazolás a tartósan beteg, ill. fogyatékos állapotról és a Magyar Államkincstár 

érvényes igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd: a szakértői bizottság 

szakvéleménye (Nem a nevelési tanácsadó szakvéleménye!) 

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él: 

a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazoláson (az 1.a-d pontban felsoroltak közül) kívül a 

nagykorú, nappali tagozaton (középiskolában vagy főiskolán, egyetemen első alapképzésén) tanuló testvérek esetén 

érvényes iskolalátogatási igazolás az aktív tanulói jogviszonyról [kivéve, ha a tankönyvtámogatást igénylő tanulónak a 

nagykorú testvér(ek)en kívül még legalább két, nem nagykorú, eltartott testvére is van] 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult: a jogosultságot igazoló okirat 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 

érvényes határozat 

 

A támogatás jogosultságát igazoló okiratoknak 2016. szeptember 1-jén is érvényesnek kell lenniük. Amennyiben az 

érvényesség határideje 2016. szeptember 1. előtt jár le, a tankönyvek átvétele előtt, legkésőbb 2016. szeptember 15-éig 

kell benyújtaniuk az új okiratokat (pl. 30 napnál nem régebbi igazolás a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról, 

nagykorú testvér iskolalátogatási igazolása). 

 

Amennyiben a kérvény benyújtásakor nem jogosultak a támogatásra, de 2016. szeptember 1-jén biztosan azok lesznek, 

szintén van lehetőség a kérvény beadására a tavaszi időszakban. (Ebben az esetben, kérjük, jelöljék meg a későbbi 

igazolásra vonatkozó részt a kérvényen.) 


