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Tájékoztató tankötelezettség megszűnésekor igényelhető juttatásokról 
 
 
Jelenleg a tankötelezettség korhatára 16 éves kor. Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, amikor 
gyermekük betölti 16. életévét, a család milyen juttatásokat igényelhet. Egyúttal igyekszünk abban is 
segíteni, hogyan lehet ezeket igényelni, illetve Önöknek milyen teendőkre, ügyintézésre kell számítani.  
 
Az autizmus diagnózissal járó juttatások, ellátások igényléséhez szükséges szakorvosi feladatokat az 
Ambulanciánkon gondozott személyek esetében természetesen elvégezzük, de tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ezen feladatok ellátása elvileg a területileg illetékes gyermek- és felnőtt korú pácienseket ellátó 
pszichiátriákon, helyben is igényelhetők. 
 
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az alábbi információk tájékoztató jellegűek, azokért felelősséget 
nem tudunk vállalni; további információkért, az esetleges változások követéséhez keressék fel az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának (EMMI) honlapját (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma) vagy hívják a 1818-as telefonszámukat. Ezen kívül az aktuális rendeletek kikeresésére 
használhatják a https://net.jogtar.hu/ oldalon található hatályos rendelet és jogszabálygyűjteményt. 
 
Az Emelt Összegű Családi Pótlék/Iskoláztatási Támogatás igénylése:  
(1) Amennyiben a 16. életévet betöltött autizmussal élő fiatal még tanul: ambulanciánk vagy a gondozó 
pszichiátria kiadja a Családi Pótlék igényléséhez szükséges orvosi igazolást. Amennyiben a fiatal továbbra 
is iskolába jár, Önöknek lehetőségük van az ellátás magasabb összegét továbbra is igényelni, úgy, hogy a 
kiadott igazolás mellé beszerzik az iskolalátogatási igazolást (formanyomtatvány letölthető a Magyar 
Államkincstár honlapjáról), valamint kérnek egy igazolást az illetékes pedagógiai szakszolgálattól, hogy a 
fiatal különleges bánásmódot igénylő tanuló (SNI) státuszban van és felülvizsgálat nem szükséges. 
Célszerű még mellékelni egy friss dátumú diagnózis igazolást, melyet a gondozó pszichiátria állít ki. 
Gyermekük 18. éves koráig erre kapják az Emelt Összegű Családi pótlékot, az Utazási Kártyát és a 
Parkolási Igazolványt is.  
 
(2) Amennyiben a 16. évet betöltött autizmussal élő fiatal már nem tanul: amennyiben 16. életévét 
betöltött fiatal nem jár iskolába, igazolást kell kérni a pedagógiai szakszolgálattól arról, hogy a gyermekük 
sajátos nevelési igényű (SNI-s) valamint az iskolától a tanulói jogviszony megszűnéséről. Ehhez szükséges 
még az orvosi igazolás, mellyel eddig is igényelték az emelt összegű családi pótlékot. Ezek beadásával 
kaphatja a család továbbra is az emelt összegű Családi Pótlékot, a gyermek 18. éves koráig. 
Ezeknek az igazolásoknak a hiányában a normál összegű juttatást kapnak. 

 
 

*** 
 

(3) A 18 éves életkort betöltött autizmussal élő személyek jogán igényelhető juttatások leírását az erről 
szóló külön tájékoztatónk tartalmazza (nagykorúság betöltése után igényelhető juttatások).  
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