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Tisztelt Államtitkár Úr!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (1)
bekezdésének értelmében „Gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy
örökbefogadó szülő (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: szülő), aki
a) a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermekéről (ezen alcím vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermek a
továbbiakban együtt: gyermek), vagy
b) a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik.”
E törvény 39. § (1) szerint pedig „A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság – a 38. §ban a gyermekre meghatározott feltételek teljesülése esetén – a szülőn kívül a gyermek más, a
gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] számára is
megállapítható, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már
megállapították, de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e)
vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy
a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá
vált.”
Sajnos a fenti törvényi rendelkezések hátrányosan megkülönböztetik a vér szerinti szülőtől azt a
szülőt, nevelőszülőt, mostohaszülőt, egyéb hozzátartozót, akik bizonyos esetekben többet jelentenek
a gyermek számára, mint a vér szerinti szülő, különösen, ha az utóbbi nem is vesz részt a gyermek
nevelésében. Több panasz és megkeresés megérkezett az irodánkba ezzel kapcsolatban. Egyik
megkeresésünkben a vér szerinti szülő, a gyermek édesanyja szakmájánál fogva (pedagógus) nem
tudta igénybe venni GYOD-t, a vér szerinti édesapa nem vesz részt a gyermek életében, viszont az
édesanya férje, aki a gyermekről ténylegesen gondoskodik, azért nem kapja meg, mert nem vér
szerinti szülő. Hasonló helyzetbe kerültek azok a nagyszülők, akik a szülők helyett gondoskodnak
és nevelik unokájukat.
A fentiekre tekintettel javasoljuk bővíteni a GYOD-ra jogosultak körét úgy, hogy az egyezzen meg
a családi pótlékra jogosultak körével, azaz a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény 7. és 8. §§-ainak megfelelően:
7. § (1) Nevelési ellátásra jogosult

a) a vér szerinti vagy 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 szülővel együtt
élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és
a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás
megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított
közokirattal igazolja (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. § (1)
bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját
háztartásában nevelt,
b) a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
c) a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
d) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka vagy a javítóintézet
igazgatója a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén
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) 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,
c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a tizenhatodik életévét
betöltött azon gyermekre tekintettel, aki a tankötelezettsége megszűnését
követően súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló
életvitelre képtelen és önkiszolgálási képessége hiányzik.
8. § (1) Iskoláztatási támogatásra jogosult
a) 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 köznevelési intézményben
vagy szakképző 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) a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet
parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási
intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,
ba) tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára,
bb) a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben
tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó
napjáig, amelyben a gyermek a tizennyolcadik életévét betölti.
(2) 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 köznevelési
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 a nevelésbe vétel alól,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy
háztartásban, vagy
f) 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.
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