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Ajánló 

 

Tisztelt Gyermekek, Szülők, Hozzátartozók, gondozási helyeken dolgozó Munkatársak! 

Jelen gyűjteménnyel az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálata látókörébe került gyermekek és szülők számára szeretnénk 

egy olyan információs kiadványt létrehozni, amelyben tájékozódhatnak a gyermekvédelem 

rendszeréről, szereplőiről, feladatairól, illetve arról, hogy amennyiben valamilyen problémája 

van, alapvetően kihez fordulhat segítségért, amely által akár a gyermekvédelem is jobban 

láthatóvá válna. 

2021. október 1.-én indult el a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

támogatásával a Rubeus Egyesület Innovációk támogatása a gyermekvédelemben c. projektje. 

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas 

a szülői kompetenciák széleskörű erősítésére, többoldalú fejlesztésére több pillérre épülve: 1) 

kapcsolati problémákkal küzdő, válófélben lévő vagy elvált szülők és gyermekek támogatása; 

2) pszichoszociális fogyatékossággal és szenvedélybetegséggel küzdő szülők és gyermekek 

támogatása; 3) közösségfejlesztés, közösségi erőforrások becsatornázása – asszertív 

kommunikáció segítése kortárscsoportban és felnőtt-gyermek relációban; 4) családterápiás, 

mentálhigiénés komplex segítségnyújtás; 5) kiemelés megelőzése és a sikeres hazagondozás 

komplex támogatása; 6) gyermekvédelmi hátterű gyermekek és fiatalok pályaorientációja és 

ezáltal társadalmi integrációjának elősegítése; és 7) gyermekvédelem társadalmi láthatóságának 

növelése.  

Jelen kiadvány is ezen program keretében valósul meg. 

Mind a program résztvevői, és egyben az OGYSZ Hajdú-Bihar Megyei Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamint a Jövődért Alapítvány dolgozói bízunk abban, hogy 

kiadványunk segítséget tud nyújtani abban, hogy a gyermekek mihamarabb 

visszakerülhessenek családjaikhoz, és abban is hiszünk, hogy jelen gyűjtemény válaszokat tud 

adni azon kérdésekre, melyek a fenti célok elérés érdekében felmerülhetnek Önökben. 
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A nagykorúság 

 

Jelentése 

Cselekvőképes minden nagykorú természetes személy, feltéve, hogy a cselekvőképességét a 

törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki. Nagykorú viszont az, aki a 18. életévét már 

betöltötte és kivételesen az is, aki ennél előbb házasságkötése révén nagykorúvá vált. Vagyis 

jogi szempontból a felnőttség a nagykorúság elérésével kezdődik. A nagykorúság kifejezése azt 

takarja, hogy az adott személy szerződéses viszonyt létesíthet vagy más jognyilatkozatot tehet. 

Ekkor a szülők elvesztik a felügyeleti jogaikat és felelősségeiket a gyerekeikkel szemben, 

lehetségessé válik a házasodás és a szavazás, a munkavállalás, lehetségessé/kötelezővé válik a 

katonaság, felügyelet nélkül külföldre utazás, autó vagy lakásvásárlás, hitelfelvétel, 

alkoholfogyasztás és dohányzás, stb. Ezt megelőzően (kiskorúság) a legtöbb hasonló 

tevékenység vagy tiltott, vagy a szülő/gyám engedélye szükséges. A 18 éves korhatárhoz 

köthetik pl.túlzottan erőszakos vagy erotikus filmet 

megtekintését is, vagy bizonyos munkák elvégzését.  

A nyugati kultúrákban a törvényes nagykorúság határát 18 

és 21 év között húzták meg, de egyes helyeken akár 15 év 

is lehet az alsó határ, míg Afrikában egyes kultúrákban a 

nagykorúság alsó határa 13 év. A magyar polgári jog 

szerint egy személy a 18. születésnapja 0 órájától válik nagykorúvá. Házasságot 18 éven aluli 

csak engedéllyel köthet és feltétel még, hogy 16. életévét betöltse. Az ily módon szerzett 

nagykorúság – cselekvőképesség – akkor is fennmarad, ha a házasság a 18. életév előtt 

megszűnik. 

A zsidó hagyományok szerint a fiúk 13 éves korban érték el a felnőttkor küszöbét (Bar 

Mitzvah). Sem a Biblia, sem a szkriptúrák nem tartalmaznak a felnőttkor alsó határára való 

utalást, bár a középkorban az egyház 7 évesen húzta meg a határt, amikor pl. valakit perbe 

lehetett fogni, elítélni és kivégezni. 

A világ legtöbb országában  így Magyarországon is 18 év után válik valaki nagykorúvá, 

kivéve:    

Skócia (16 év) 
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Dél-Korea, Brit Columbia, Új-Brunswick, Új-Fundland és Labrador, Északnyugati 

területek, Új-Skócia, Nunavut, Yukon (Kanada) és Nebraska, valamint Alabama 

államok az Amerikai Egyesült Államokban (19 év) 

Indonézia és Japán (20 év) 

 

Iratok 

Nagykorúvá válást követően a törvényes képviselőnek át kell adnia a részedre a hozzád 

kapcsolódó, addig általa, vagy a gondozási helyed által őrzött iratokat: 

• Személyi és diákigazolvány 

• Lakcímkártya 

• Anyakönyvi kivonat (ha árvaellátás is folyósítására került 

az megalapozó halotti anyakönyvi kivonat is.) 

• TAJ-kártya 

• „Adókártya” 

• Iskolai bizonyítványok 

 

 

Számadás 

A gyámhivatal által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult gyám, gondnok a vagyonkezelői joga 

megszűnését, illetve a hagyatéki eljárás 

jogerős befejezését követő 15 napon 

belül a vagyon állagára vonatkozó 

számadást (végszámadást) terjeszt elő. 

A végszámadás a korábban felvett 

leltáron, illetve benyújtott 

számadásokon alapul. 

A végszámadás a vagyonkezelés egész 

időtartamára kiterjed. Ha a vagyon 

kezelője tevékenységéről rendszeres 

számadásra köteles, a végszámadás a rendszeres számadásra épül. 
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Ha a gyámság a nagykorúság elérése vagy a gondnokság a gondnokság megszüntetése miatt 

szűnik meg, a gyámi, illetve a gondnoki tisztséget ellátó személy annak tartozik 

végszámadással, aki a vagyon felett rendelkezni jogosult. Ez az irányadó a gyámolt vagy 

gondokolt halála esetén is. A végszámadás egy - a fiatal felnőtt aláírásával átvett - példányát a 

gyám az illetékes gyámhivatalnak megküldi. 

 

Bankszámlanyitás 

A gyámi betét: 

A gyámhatósági betétekben az OTP Bank a kiskorúak, illetve a gondnokság alatt álló személyek 

törvényes képviselő (gyám/helyettes gyermekvédelmi gyám/gondnok) által elhelyezett vagy 

átutalt készpénzvagyonát kezeli. A gyámhatósági betétet az OTP Bank a gyámhatóság erre 

vonatkozó határozata alapján nyitja meg. A gyámhatósági betéteket a kiskorú/gondnokolt 

nevében és helyett, illetve javára a gyámhatóság határozatában megjelölt törvényes 

képviselő/gondnok/helyettes gyermekvédelmi gyám (továbbiakban: vagyonkezelő) nyithatja 

meg. A gyámhatósági betét megnyitásáról az OTP Bank a gyámhatóságot értesíti. 

Gyámhatósági számlabetétek esetében, ha a számlanyitással egyidejűleg befizetés is történik, 

az értesítés a számla aktuális egyenlegét is 

tartalmazza. A gyámhatósági betétekkel kapcsolatos 

egyes szolgáltatásokért az OTP Bank díjat számít fel. 

A szolgáltatások körét és a díjak mértékét a 

mindenkor hatályos Gyámhatósági betétekről szóló 

Hirdetményében teszi közzé. Az eseti díjak 

felmerülésükkor, a számlavezetési díj havonta 

esedékes. 

A gyámhatósági betét kiskorú tulajdonosa a nagykorúság elérésekor, a gondnokolt a 

gondnokság alá helyezés bírósági megszüntetése után rendelkezhet önállóan a gyámhatósági 

betét összege felett. 

A betét önállóvá váló tulajdonosának rendelkezéséig az OTP Bank a gyámhatósági számlára 

adott megbízásokat továbbra is teljesíti. 
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Amennyiben a 18. életévét betöltött személy továbbra sem jogosult rendelkezni a betét felett 

(cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll, illetve a gyámhatóság utógondozását 

rendeli el, úgy a gyámhatóság erről a gyámhatósági betétet kezelő OTP Bank fiókot, a 

gondnokság alá helyezési eljárás megindásával, az utógondozásról szóló döntés 

meghozatalával egyidejűleg, legkésőbb a nagykorúvá válás időpontját megelőző 10 napig, 

döntésének megküldésével értesíti. Az értesítés elmulasztásából, illetve az értesítési határidő 

túllépéséből eredő esetleges károkért az OTP Bank Nyrt- t felelősség nem terheli. 

A gyámhatósági betétek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.), az 

adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény és az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályos rendelkezései szerint vonhatók végrehajtás 

alá, tehát lehet az ott szereplő összegből letiltani. 

Bankszámlát nyitni minden olyan bankban és pénzügyi intézményben lehet, ahol nem csak 

céges ügyintézéssel foglalkoznak. 

A bankszámlanyitás elsődleges feltétele a személyi igazolvány és a lakcímkártya. A legtöbb 

bankszámla esetében nincs nyitási költség, vagyis nem kell pénzzel rendelkezni a megnyitáshoz 

(a számlavezetés, vagyis a fenntartás viszont sokszor kerül pénzbe). 

A kedvezményes számlák (mint a diák vagy a nyugdíjas számla) megnyitásához szükség lehet 

még a kedvezményre való jogosultságot igazoló iratunkra is. 

De milyen számlát érdemes nyitni? Kalkulátorunk segítségével megtalálhatod a számodra 

legmegfelelőbbet. 

https://bankmonitor.hu/bankszamla/ 

http://youngo.hu/#/valasz/103/Bankkartyan 

 

A Baba kötvény felvétele: 

2006-ban a Magyar Állam bevezetett egy állami támogatást, amely minden újszülött számára 

jár – ez az úgynevezett Életkezdési támogatás. E támogatásnak a célját kiválóan összefoglalja 

https://bankmonitor.hu/bankszamla/
http://youngo.hu/#/valasz/103/Bankkartyan
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a megnevezése, habár annyival mi azért pontosítanánk, hogy a célja a felnőtt életkezdés 

támogatása. 

Miért fontos ez a pontosítás? 

Egy egyszeri fix támogatási összegről van szó, amelyet minden magyar állampolgárságú 

újszülött automatikusan megkap (szülessen akár Magyarországon, akár külföldön), azonban 

ennek összegét a gyermek kizárólag a 18. életévének betöltését követően veheti fel. 

Szóval ne számítsunk arra, hogy ebből pelenkát vagy babakocsit vásároljunk, hiszen ezt a 

pénzt a gyermek 18 éves korában kapja majd meg. 

Az életkezdési támogatás pontos összegét minden évben a költségvetésben határozzák meg 

(tehát elvben bármikor megváltozhat a jövőben). A támogatás összege jelenleg 42.500 Ft. 

Összege mentes mindennemű adó, járulék és illeték alól. 

A gyermeknek járó életkezdési támogatást az állam az Életkezdési letéti számlán tartja.  

Az Életkezdési letéti számla megnyitása automatikus, nem kell érte semmit sem tenni, minden 

szülő szimplán kap róla egy értesítőt legkésőbb 2,5 hónappal a gyermek megszületése után. 

Ez egy letéti számla, ahova nem lehet önállóan befizetni, és kizárólag az életkezdési 

támogatás összege, illetve annak kamatai lehetnek rajta. A bent lévő összeg minden évben 

egyszer kamattal emelkedik. A kamat az előző évi infláció mértékével egyezik meg (egészen 

pontosan a KSH által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex változásával). 

Mi tehát a Babakötvény? 

 

A Babakötvény egy államkötvény, amely megvásárlásával 

a Magyar Államnak adunk kölcsön. 

A Magyar Államkincstár minden év február 1-jével kibocsát 

egy új Babakötvényt 19 éves lejárattal. Az adott év február 1. és 

a következő év január 31. között született gyermek számára 

csakis ebből a kötvénysorozatból lehet majd vásárolni. 



8  

A Babakötvény alapcímlete 1 Ft. Ez azt jelenti, hogy bármekkora összegben (így például akár 

1 Ft-ért, vagy éppen 5678 Ft-ért is) vásárolhatunk belőle. 

Babakötvényt kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetett Kincstári Start-értékpapírszámlán 

tárolhatunk. Minden erre a számlára érkező befizetésből automatikusan – a gyermek születési 

évéhez igazodó – Babakötvény lesz vásárolva. Más értékpapírt ezen a számlán egyáltalán nem 

választhatunk. 

Kizárólag 18 évesen lehet hozzáférni, nincs vészhelyzeti feltörés 

Ahogy korábban erre kitértünk, általánosságban véve jó dolog, ha egy hosszú távra szánt 

gyermek megtakarításhoz a szülők nem tudnak bármikor könnyedén hozzáférni, mert akkor 

előfordulhatna, hogy elköltenénk a pénzt váratlan kiadásokra, lakásfelújításra, autószervizre 

stb. Ebből a nézőpontból tehát jó, ha a gyermekünk számára gyűjtött megtakarítás el van zárva 

előlünk. 

Ugyanakkor, ha valamikor valóban szükség volna arra, hogy hozzáférjünk ehhez a 

megtakarításhoz, erre akkor sem lesz módunk.  

Az ördög sajnos sosem alszik, és bármikor történhet a családban baleset, egészségügyi 

probléma, tragédia, tartós munkanélküliség, amelyek bármelyikének megtörténte komolyan 

felborítja a családi háztartást. 

Ekkor minden fillér számítani fog és egy ilyen vészhelyzetben a gyermekünk érdeke is azt 

kívánja meg, hogy minden erőnkkel a jelenre fókuszáljunk, és tudjuk fizetni a napi 

számlákat, rendezzük a taníttatás költségeit, élelmezést, képzéseket. 

A hosszú távú megtakarítás kérdésének ekkor másodlagossá kell válnia. 

A Start-értékpapírszámla márpedig sajnos egyáltalán nem ügyfélbarát ebből a 

szempontból. 

Az összes bent lévő pénzünk teljesen és végérvényesen le van zárva gyermekünk 18 éves 

koráig, még igazolható, rendkívüli események esetén sem férhetünk hozzá ehhez a 

megtakarításhoz. 

Nincs beleszólásunk! 
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Tehát a Babakötvénybe fektetett megtakarításhoz csakis a gyermekünk juthat majd 

hozzá, miután betöltötte a 18 életévét.  

Még ezt megelőzően fordítsunk kellő energiát és figyelmet arra, hogy gyermekünk ekkorra 

már megtanuljon jól bánni a pénzzel, ugyanis – lévén gyermekünk nagykorú lett – nem 

igazán lesz semmilyen ráhatásunk arra, hogy mit fog tenni az így megkapott pénzzel.  

Legtöbbünk azt gondolja, hogy majd biztos jóra költi. És legyen is így! De egy pillanatra 

emlékezzünk vissza saját 18 éves kamasz létünkre. Mi vajon mit tettünk volna egy láthatóan 

nagyobb összeggel? 

Szóval tanítsuk csemeténket a tudatos pénzügyi magatartásra, hogy ne az legyen az első leckéje 

az élettől, hogy mennyire gyorsan lehet elkótyavetyélni ezt a szülei által hosszú éveken át 

gyűjtögetett összeget. 

Kötött a befektetés, kizárólag Babakötvényt vehetünk 

A befektetési lehetőségeink Babakötvényre (tehát egyetlen értékpapírra) való leszűkítése egy 

kitűnő példája annak, hogy milyen korlátokkal jár ez a konstrukció. Márpedig egy Start-

értékpapírszámlán semmi mást nem vásárolhatunk, csak „babakötvényt”, ami egy fix időre 

szóló, hosszú lejáratú magyar állampapír. 

A korhatárbeli korlátozáson és a felhasználási korlátozáson túl ugyanis igazából nincs benne 

semmilyen szolgáltatás (pl.: eseti befizetésekre különálló és hozzáférhető megtakarítási 

alszámla, védelem szülői tragédia esetére, stb.), ami valódi gyermek célú megtakarítási 

programmá tenné. 

Ugyan vannak egyedi előnyei (pl.: állami támogatás, nulla költség), azonban ezek kizárólag 

azért járnak – gyakorlatilag mézesmadzagként –, mert az összes ide érkező pénz állampapírba 

fog kerülni. 

Fontos megjegyeznünk, hogy ezzel önmagában semmi gond nincs, bármilyen megtakarítás 

célja az, hogy a benne lévő összes szereplő jól járjon – amíg mi hozamokat kapunk, addig a 

pénzintézetek profitot igyekeznek termelni, az államnak pedig hasznos, ha van extra tőkéje. 

Mindössze azért emeljük ki ennyire ezt a pontot, mert a legtöbb ember azt hiszi, hogy a 

Babakötvény egy állami kedvezmény a gyermekvállalók számára, ez pedig szimplán nem 
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igaz. Ez egy ugyanolyan üzleti megtakarítás, mint bármi más, csak nem profitot termel egy 

pénzintézetnek, hanem tőkét az államnak, amelyet vissza tud forgatni különböző beruházásokra 

és a költségvetésébe. 

Alapvetően tehát az elv jó, sőt összességében társadalmilag hasznos is, azonban 

gyermekünknek egyáltalán nem biztos, hogy csak és kizárólag állampapírban érdemes 

gyűjtenünk. 

A legtöbb gyermek megtakarítás esetén ugyanis mi dönthetjük el, hogy mibe fektessék 

pénzünket. A kockázattűrő hajlandóságunktól és a különböző piacok alakulásától függően így 

szabadon tudjuk kiválasztani a számunkra (és gyermekünk számára) leginkább megfelelő 

befektetési portfóliót. 

Egy általánosabb gyermek megtakarításban meg tudjuk oldani például azt, hogy 10 évig 

túlnyomóan részvényalapokban (magasabb kockázat, magasabb potenciális hozam), 5 évig egy 

részvény-kötvény vegyes alapokban (közepes kockázat, közepes potenciális hozam), majd 

végül 3 évig tiszta kötvény alapokban, vagy akár garantált alapokban (alacsony kockázat, 

alacsony potenciális hozam) tartjuk a pénzünket. 

Ezáltal az évek során folyamatosan csökkentjük a kockázatot és realizáljuk a nyereségeket 

gyermekünk számára – pontosan úgy, ahogy a nagy befektetők is szokták csinálni. 

Felesleges ugyanis végig túlságosan óvatos „tyúklépésben” mennünk a befektetésünkkel. Ha 

egy hosszú távú megtakarításról van szó, akkor általában az elején vállalhatunk nagyobb 

kockázatot is a nagyobb hozampotenciálért cserébe. 

A kizárólag magyar állampapírba történő befektetés másik nagy problémája az alacsony hozam 

mellett, hogy esélyünk sincs diverzifikálni, azaz a kockázatunkat csökkenteni azzal, hogy 

többféle értékpapírban tartjuk a pénzünket. 

A babakötvénnyel gyakorlatilag gyermekünk 18 éves koráig kölcsön adjuk a pénzünket a 

magyar államnak. Ezzel mindaddig nincs is baj, amíg nincs baj, tehát amíg az állam eleget tud 

tenni a hitelek és kamatai törlesztésének. Ha valami komolyabb baj történne a hazai 

gazdasággal, akkor akár az is előfordulhat, hogy a megtakarításunk is igen nagy bajba kerül. 
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Ezzel szemben, ha egy jól (és szabadon) összeválogatott értékpapírcsomagban tartjuk a 

pénzünket, akkor egy-egy ország gazdasági kihívásainak jóval kisebb hatása lesz 

megtakarításunk összértékére. 

18. életévük betöltése után - de legelőszőr a számlanyitást követő harmadik év elteltétől - a 

gyermekek bármilyen célra felhasználhatják az életkezdési támogatást. 

 

Utógondozás: 

 

A Gyvt. a családból kiemelt, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedett gyermekek 

speciális jogaként fogalmazta meg az utógondozáshoz való jogát. Ennek érdekében a nevelésbe 

vétel megszűnését vagy megszüntetését követően a gondozott gyermek, fiatal felnőtt a 

családjába való sikeres visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését utógondozás 

keretében kell segíteni.  

- az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára 

[Gyvt. 92. § (1) bek.]. 

A fiatal felnőtt utógondozása csak akkor rendelhető el, ha azt maga is kéri, kivéve az 

otthonteremtési támogatás megállapításához kapcsolódó utógondozást. A fiatal felnőtt 

kérelmére az utógondozás ismételten elrendelhető, kivéve, ha a fiatal felnőtt az utógondozó 

intézménnyel önhibájából legalább 3 hónapja nem működik együtt. Az utógondozást a 

gyermek tekintetében a lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, a fiatal felnőtt 

tekintetében a nevelőszülői hálózatot működtető, a gyermekotthon, az utógondozó otthon 

vagy a külső férőhely működtetője látja el. A kirendelt utógondozó minden esetben 

együttműködik a lakóhely szerinti gyermekjóléti szolgálattal és munkájába bevonhatja a 

társadalmi és egyházi szervezeteket, alapítványokat, továbbá önkéntes segítőket. 
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A gyámhivatal elrendeli az utógondozást az otthonteremtési támogatás iránti kérelem 

előterjesztésekor, valamint meghosszabbítja az utógondozást az annak időtartama alatt nyújtott 

otthonteremtési támogatás elszámolásának időpontjáig. 

Az utógondozás elrendeléséről szóló határozatban a gyámhivatal felhívja az utógondozás 

biztosítására köteles intézmény vezetőjét, hogy 15 napon belül tájékoztassa a gyámhivatalt az 

utógondozó személyéről, illetve az utógondozó személyében bekövetkező változásról. 

A kirendelt utógondozó 

félévente, illetve a gyámhivatal 

felhívására bármikor, továbbá 

a kirendelés megszűnésekor 

köteles az utógondozás 

eredményéről tájékoztatást 

adni. 

A gondozás 

folyamatosságának biztosítása 

érdekében a korábban 

nevelésbe vett gyermekkel, 

illetve fiatal felnőttel 

kapcsolatos család-, illetve 

utógondozási feladatokat 

lehetőség szerint ugyanannak a 

szakembernek, az 

utógondozónak kell ellátnia. 

A gyermekjóléti szolgálat 

családgondozója a családjába 

visszahelyezett gyermek 

utógondozását a gyámhivatal 

határozata alapján látja el. Az utógondozás célja a gyermek családjába történő 

visszailleszkedésének, lakókörnyezetébe történő beilleszkedésének, tanulmányai folytatásának 

vagy az iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely-felkutatás segítése. 

Az utógondozás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik az otthont 

nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel. Ha a 
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fiatal felnőtt visszakerül a családjába, az utógondozó elsősorban a családba való beilleszkedést, 

az önálló életvitel kialakítását, illetve a szociális problémák megoldását segíti. 

Amennyiben a fiatal felnőtt utógondozói ellátásban részesül, részére a gyámhivatal az ellátás 

időtartamára szintén - kötelező jelleggel - utógondozót rendel. Ha a fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásban (lásd annak tartalmát a későbbiekben) részesül, az utógondozó elsősorban a tanulási, 

a munkavállalási, az életviteli problémák megoldásához nyújt segítséget, illetve tanácsot ad a 

munkahelyi és az egyéb konfliktushelyzetek megoldásához. Az utógondozó továbbá segítséget 

nyújt a fiatal felnőtt otthonteremtési támogatása iránti kérelem előkészítéséhez és 

benyújtásához, illetve együttműködik a fiatal felnőttel a támogatás összegének célszerű 

felhasználásában (lásd részletesen az otthonteremtési támogatásnál). Az utógondozó legalább 

havonta egyszer felkeresi az utógondozottat, illetve legalább heti egy fogadónapon megbeszéli 

a problémáit. 

Az utógondozás megszűnik, ha eltelik a gyámhivatali határozatban megjelölt időtartam, de 

legkésőbb a fiatal felnőtt 24. életévének betöltésével, illetve az otthonteremtési támogatással 

való elszámolással, kivéve, ha a gyámhivatal az otthonteremtési támogatást kizárólag 

ingatlanvásárlás céljára engedte felhasználni  

Az utógondozást a gyámhivatal megszünteti, ha egyéb gyermekvédelmi intézkedést (pl. 

védelembe vétel, családbafogadás, nevelésbe vétel stb.) rendeltek el, vagy azt a fiatal felnőtt 

kéri, kivéve, ha otthonteremtési támogatásban részesül. Megszünteti akkor is, ha a fiatal felnőtt 

az utógondozó intézménnyel önhibájából legalább 3 hónapja nem működik  

 

 

Utógondozói ellátás 

Az utógondozástól meg kell különböztetni az utógondozói ellátást, azzal a megjegyzéssel, hogy 

az utógondozás és az utógondozói ellátás nem zárja ki egymást, bizonyos időszakban ezért 

kiegészítik egymást. A gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt 

számára utógondozást és szükség szerinti ellátást kell biztosítani. 

A gyámhivatal a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére - a gyermek nagykorúságának elérése 

előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével - elrendeli az utógondozói 

ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, 

és 

- létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy 
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- köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, 

hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy 

- szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja  

Az utógondozói ellátás eltérő életkorig állhat fent, attól függően, hogy milyen ok miatt 

rendelték el. Ha létfenntartását nem tudja önállóan biztosítani, akkor 21. életévének, vagy 

ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként töltötte be nagykorúságát, 22. életévének 

betöltéséig kérheti. Ha tanuló, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, akkor 24. 

életévének, ha felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25. életévének 

betöltéséig kérheti. Ha szociális intézménybe várja felvételét, akkor a felvétel időpontjáig, 

de legkésőbb 22. életévének betöltéséig kérheti az ellátást. 

Az utógondozói ellátás ismételten elrendelhető a fent meghatározott ok fennállása esetén, 

legfeljebb az ott meghatározott időtartamig. 

Akkor nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása, ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy a nagykorúvá válásának 

időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg. Az otthonteremtési támogatásban 

részesült fiatal felnőtt utógondozói ellátását a gyámhatóság akkor rendeli el, ha a fiatal felnőtt 

létfenntartását vagy lakhatását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került. 

Az utógondozói ellátásban részesülő munkaképes fiatal felnőtt köteles a munkaügyi központtal 

együttműködni. 

Nincs helye az utógondozói ellátás ismételt elrendelésének, ha az utógondozói ellátás 

megszüntetésére azért került sor, mert együttélés szabályait, a házirendet súlyosan megsértette, 

tanulmányait önhibájából nem teljesíti, az ellátást nem vette igénybe és a megszüntető határozat 

jogerőre emelkedésétől számítva egy év még nem telt el. 

Az ellátás elrendelése érdekében, mintegy a folyamatosságot biztosítva, a gyermekvédelmi 

gyám a gyermek nagykorúságának elérése előtt legalább két hónappal felterjeszti a 

gyámhivatalnak a gyermek utógondozói ellátásra irányuló kérelmét, valamint az utógondozói 

ellátásra vonatkozó javaslatot és a szükséges dokumentumokat. 

A fiatal felnőttnek csatolni kell az alábbiakat: 

- jövedelemnyilatkozatát az azt alátámasztó igazolásokkal együtt, vagy igazolást az 

álláskeresőként való nyilvántartásba vételéről, 
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- a köznevelési, felsőoktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról vagy a 

felnőttképzési intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés másolatát, 

- a szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezéséről szóló határozatot vagy a szociális 

bentlakásos intézmény értesítését a felvétel várható időpontjáról, 

- az ellátást biztosító nevelőszülő és működtetője együttes, a gyermekotthon, utógondozó otthon 

vagy külső férőhelyet működtető befogadó nyilatkozatát, vagy a befogadás megtagadásáról 

szóló nyilatkozatot [Gyer. 124. § (1) bek.]. 

A befogadás megtagadása esetén a gyámhivatal kikérheti az intézmény érdek-képviseleti 

fórumának véleményét. 

Ha a 17. életévét már betöltött gyermek cselekvőképességének hiánya, vagy a fiatal felnőtt 

cselekvőképességének teljes vagy részleges korlátozottsága miatt gondnokság alá helyezése és 

szociális bentlakásos intézményi elhelyezése látszik indokoltnak, a gyámhivatal megvizsgálja 

a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti perindítás szükségességét. 

Az utógondozói ellátása esetben a fiatal felnőtt tehát továbbra is a nevelőszülő háztartásában, 

gyermekotthonban, utógondozó otthonban, vagy egyéb helyen maradhat, illetve ha ezen 

ellátását a nagykorúságát követően később kéri, oda kerülhet elhelyezésre. 

Az utógondozói ellátásról szóló határozat rendelkező része a Gyer. 14. §-ában foglaltakon kívül 

tartalmazza többek között: 

- az utógondozói ellátást biztosító megnevezését 

- az utógondozói ellátás elrendelésének okát és kezdő időpontját; 

- a fiatal felnőtt számára meghatározott magatartási szabályokat, felhívást pl. a 

munkavállalással járó kötelezettségek maradéktalan teljesítésére, a tanulmányi és 

vizsgakötelezettségeinek teljesítésére, a házirend betartására, társaival való megfelelő 

magatartásra, a megkötött megállapodásban foglalt kötelezettségei megtartására, 

együttműködési kötelezettség betartására; 

- a fiatal felnőttnek az utógondozói ellátás igénybevétele elmulasztásából származó 

jogkövetkezményekre vonatkozó figyelmeztetését; 

- a fiatal felnőtt felhívását arra, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozását vagy 

megszűnését a gyámhivatalnak 15 napon belül jelentse be; 

- az utógondozói ellátást nyújtó intézmény vezetőjének felhívását arra, hogy 15 napon belül 

tájékoztassa a gyámhivatalt az utógondozó személyéről, illetve az utógondozó személyében 

vagy az utógondozói ellátás helyében bekövetkező változásról; 
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- annak megállapítását, hogy a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 

halmozottan hátrányos helyzetű (Gyer. 125. §). 

A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás esetén a fiatal felnőtt és az ellátást 

nyújtó, az ellátás megkezdésétől számított 15 napon belül megállapodást köt, amely tartalmazza 

a szolgáltatások formáját, módját és mértékét, továbbá az általa fizetendő térítési díj összegét. 

A szülő korábban megállapított gondozásidíj-fizetési kötelezettsége azonban továbbra is 

fennmaradhat. A megállapodás megkötésekor figyelemmel kell lenni a fiatal felnőtt vagyoni és 

jövedelmi viszonyaira, egészségi állapotára, személyiségére, családi körülményeire, 

tanulmányai folytatására és kötelezettségére. 

A gyámhivatal az utógondozói ellátás feltételeinek fennállását, esetleges meghosszabbítását 

rendszeresen vizsgálja. A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt 

- utógondozói ellátásának jogosultsági feltételei már nem állnak fenn, 

- a nevelőszülőjével, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve az 

intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő 

magatartást tanúsít, 

- a házirendet többször súlyosan megsérti, 

- azt a fiatal felnőtt maga kéri, 

- a tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét önhibájából nem teljesíti, 

- az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétől számított 15 napon belül 

az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót  

 

Otthonteremtési támogatás 

 

 Célja 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz 

jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. 

Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább három éves időtartamú 

folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és 

készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának 

értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

hatvanhétszeresét, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési 
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támogatás megállapítása 

időpontjában érvényes öregségi 

nyugdíj legkisebb összegét kell 

figyelembe venni. 

A vagyonba a fiatal felnőtt 

árvaellátásából, keresményéből 

származó, valamint a fiatalok 

életkezdési támogatásáról szóló 

2005. évi CLXXIV. törvény és az 

Ltv. szerinti megtakarítást nem 

lehet beszámítani. A nevelésbe 

vétel időtartamába az ideiglenes 

hatályú elhelyezés időtartamát is be kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen 

nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el. 

Akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha a három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe 

vételre azért került sor, mert a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának 

megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői 

felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy 

más okból nem volt szülői felügyeletet gyakorló szülője. 

 

 Összege 

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult 

készpénz- és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a 

vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig 

a vagyonnal együtt érje el 

• négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás 

megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

negyvenhétszeresét (2022-ben: 1.339.500.- Ft), 

• négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás 

megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét 

(2022-ben: 1.624.500.- Ft), 

• öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás 
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megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét 

(2022-ben: 1.909.500.- Ft). 

 

 Felhasználási módja 

A támogatás Magyarország területén használható fel: 

• részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a fiatal felnőtt 

tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya lakhatóvá tételére, 

• részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő 

építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi 

ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy 

tulajdonrészszerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, 

• bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg 

megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának 

kifizetésére, 

• önkormányzati bérlakás felújítására, 

• otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, 

• indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását 

biztosító, az Szt. hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe vagy támogatott 

lakhatáshoz fizetendő belépési hozzájárulásra. 

 

 

 Segítség a felhasználásban 

 

A gyámhatóság az otthonteremtési támogatás iránti kérelem alapján az utógondozást az 

utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal felnőtt esetén elrendeli, vagy az 

utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt álló fiatal felnőtt esetén meghosszabbítja. 

Az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához az utógondozást biztosító intézmény 

a támogatással való elszámolásig segítséget nyújt, kivéve, ha az otthonteremtési támogatás célja 

lakás- előtakarékossági programban való részvétel. Lakás-előtakarékossági programban való 

részvétel esetén az utógondozást biztosító intézmény szükség esetén a 26/B. § (3) és (7) 

bekezdése szerinti esetben nyújt segítséget. 
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Ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatást lakás, családi ház, tanya bérleti díjának 

kifizetésére, vagy lakás, 

családi ház, tanya tulajdon- 

vagy tulajdonrészszerzéssel 

járó felújítására, bővítésére 

használja fel, a gyámhatóság 

az otthonteremtési támogatás 

összegének részletekben 

történő kifizetéséről dönthet. 

A tulajdon- vagy 

tulajdonrészszerzéssel járó 

felújítás, bővítés céljára 

megállapított otthonteremtési 

támogatás részletekben történő kifizetése esetén a következő részlet kifizetésére csak akkor 

kerülhet sor, ha a fiatal felnőtt az előző részlet cél szerinti felhasználásáról okmányokkal 

igazoltan elszámolt. 

A hitelintézet a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás 

összegét a gyámhatóság otthonteremtési támogatást megállapító döntése alapján zárolja. A 

zárolás kizárólag a gyámhatóság hozzájárulásával szüntethető meg. A zárolás hatálya alatt a 

szerződéssel rendelkezni kizárólag a gyámhatóság hozzájárulása alapján lehet. 

Az igénylő köteles a részére folyósított támogatás felhasználásáról legkésőbb a megállapítástól 

számított egy éven belül okmányokkal igazoltan elszámolni, kivéve ha az otthonteremtési 

támogatást az otthonteremtési támogatást lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére; 

lakás, családi ház, tanya tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó felújítására, bővítésére; 

államilag támogatott lakás- előtakarékossági programban való részvételre használja fel. 

Ha az elszámolás során a gyámhatóság megállapítja, hogy a fiatal felnőtt az otthonteremtési 

támogatást vagy annak egy részét nem használta fel, - a lakáscélra fordított összeg 

felhasználásának elfogadása mellett - kötelezi a fiatal felnőttet a folyósított, de fel nem használt 

összeg visszafizetésére. A fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig a megállapított 

otthonteremtési támogatásból fel nem használt összeg tekintetében új kérelmet nyújthat be. 

A gyámhatóság által az elrendelt visszafizetés összege tekintetében az ismételt felhasználás 

akkor engedélyezhető, ha a fiatal felnőtt a visszafizetési kötelezettségét teljesítette. 
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Ha az elszámolás során a gyámhatóság azt állapítja meg, hogy a fiatal felnőtt az otthonteremtési 

támogatást vagy annak egy részét nem a támogatást megállapító döntésben meghatározott célra 

használta fel, - a lakáscélra fordított összeg felhasználásának elfogadása mellett - a folyósított, 

de nem cél szerint felhasznált összeg visszafizetésére kötelezi a fiatal felnőttet. Ebben az 

esetben a visszafizetésre kerülő összeg otthonteremtési célra történő felhasználására újabb 

kérelem nem nyújtható be. 

Ebben az esetben a gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére a visszafizetendő összeget 

méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve arra részletfizetést engedélyezhet, feltéve, 

hogy a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (2021-ben: 

57.000.- Ft). A visszafizetendő összeg méltányosságból történő elengedésének különösen akkor 

van helye, ha a fiatal felnőtt a támogatási összeget a támogatást megállapító döntésben 

meghatározott céltól eltérően, de a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 25. § (5) bekezdése szerinti 

otthonteremtési célra használta fel. 

A hitelintézet a lakás-előtakarékossági 

szerződésben foglalt megtakarítási idő lejártát és 

a fiatal felnőttnek a kiutalás igénybevételére 

irányuló nyilatkozatát követően haladéktalanul 

tájékoztatja a gyámhatóságot a kifizetendő 

betétösszegről, megjelölve a betétként elhelyezett összeget, valamint a jóváírt állami támogatást 

és az azokra jóváírt kamat összegét, a kifizetés várható időpontjáról, és a fiatal felnőttnek a 

kiutalás igénybevételére irányuló, a felhasználás célját is tartalmazó nyilatkozatának 

tartalmáról. 

Ha a gyámhatóság a hitelintézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a fiatal felnőtt az 

állami támogatással és kamattal növelt betétösszeget az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra, saját 

javára kívánja felhasználni, hozzájárul a lakás-előtakarékossági programba befektetett 

otthonteremtési támogatás összege tekintetében a zárolás megszüntetéséhez. Ha a betétösszeg 

felhasználása közeli hozzátartozó javára történik, a gyámhatóság csak akkor járul hozzá a 

zárolás megszüntetéséhez, ha a fiatal felnőtt legalább az otthonteremtési támogatás összegének 

erejéig a lakáscélú felhasználással érintett ingatlanban tulajdonrészt szerez. 

A gyámhatóság, amennyiben a felhasználás érdekében szükségesnek tartja, a hozzájárulással 
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egyidejűleg az utógondozást az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt nem álló fiatal 

felnőtt esetén elrendelheti, vagy az utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt álló fiatal felnőtt 

esetén meghosszabbíthatja. Az utógondozást biztosító intézmény segítséget nyújt a lakáscélú 

felhasználáshoz. 

A hitelintézet - a lakáscélú felhasználás gyámhatóság felé történő igazolása céljából - a 

gyámhatóság egyidejű tájékoztatása mellett igazolást állít ki a fiatal felnőtt részére az Ltv.-ben 

meghatározott lakáscélú felhasználás megtörténtéről a lakáscélú felhasználás fiatal felnőtt által 

történő teljes körű igazolását követő 15 napon belül, vagy annak hiányáról a külön 

jogszabályban meghatározott igazolási határidő lejártát követő 15 napon belül. 

Ha a hitelintézet igazolása szerint a lakás-előtakarékossági szerződés alapján a hitelintézet által 

kifizetett, állami támogatással és kamattal növelt betétösszeget a fiatal felnőtt 

- teljes mértékben az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra használta fel, a gyámhatóság elfogadja 

az otthonteremtési támogatás felhasználását, és intézkedik a kirendelt utógondozó intézmény 

felmentése, valamint az elidegenítési tilalom tényének feljegyzése iránt, 

- nem vagy nem teljes mértékben az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra használta fel, a 

gyámhatóság - a lakáscélra fordított összeg felhasználásának elfogadása mellett - a nem cél 

szerint felhasznált otthonteremtési támogatás visszafizetésére kötelezi a fiatal felnőttet, 

egyidejűleg intézkedik a (3) bekezdés alapján kirendelt utógondozó intézmény felmentése iránt. 

Ebben az esetben a gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére a visszafizetendő összeget 

méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve arra részletfizetést engedélyezhet, feltéve, 

hogy a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (2021-ben: 

57.000.- Ft). 

Ha a gyámhatóság a hitelintézet tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a fiatal felnőtt az 

állami támogatással és kamattal növelt betétösszeget nem az Ltv.-ben meghatározott lakáscélra 

kívánja felhasználni, rendelkezik a hitelintézet felé az Ltv. alapján kifizethető, az 

otthonteremtési támogatásnak megfelelő mértékű betétösszegnek - ideértve az utána jóváírt 

kamatot is - a központi költségvetés részére történő átutalásáról, a Gyvt. 27. § (2) 

bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével nyilatkoztatja a fiatal felnőttet arról, hogy az a) pont szerint átutalásra 

kerülő összeg otthonteremtési támogatásból származó részét a Gyvt 25. § (5) bekezdése szerinti 

otthonteremtési célok közül melyikre kívánja felhasználni, és szükség esetén elrendeli vagy 

meghosszabbítja az utógondozást a nyilatkozatban megjelölt felhasználási cél 

megvalósításához. 
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A gyámhatóság a nyilatkozat alapján otthonteremtési támogatás iránti eljárást folytat le. Ha a 

fiatal felnőtt a nyilatkozatában új felhasználási célt nem jelöl meg, az eljárást meg kell szüntetni, 

egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy a fel nem használt összeg tekintetében a Gyvt. 25. § 

(5) bekezdés szerinti otthonteremtési célra új kérelmet nyújthat be a Gyvt. 27. § (2) 

bekezdésében foglalt időtartamon belül. 

A gyámhatóság öt év időtartamra elidegenítési tilalom tényét jegyezteti fel az állam javára az 

ingatlannyilvántartásba a részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a 

fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya lakhatóvá tételére; részben vagy 

egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas 

lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel járó 

felújítására vagy bővítésére; és államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való 

részvételre megállapított otthonteremtési támogatással megszerzett építési telekre, lakásra, 

családi házra vagy tanyára. 

Az otthonteremtési támogatásra jogosult fiatal felnőtt kérelmére, körülményeinek lényeges 

változása esetén a gyámhatóság az általa feljegyeztetett elidegenítési tilalom tényét feloldhatja. 

A gyámhatóság az elidegenítési tilalom tényét feljegyezteti a korábbi - az otthonteremtési 

támogatás felhasználásával a fiatal felnőtt tulajdonába került - lakás, családi ház, tanya, építési 

telek felhasználásával megszerzett újabb lakásra, családi házra, tanyára, építési telekre, 

legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig. 

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező - a lakóhelye vagy - ha életvitelszerűen 

a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságnál - 

a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be. E határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás iránti kérelmét a miniszter által e célra 

rendszeresített formanyomtatványon terjeszti elő. 

Az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervben - az 

otthonteremtési támogatás legfeljebb 10%-ának mértékéig - feltüntethetőek a Gyvt. 25. § (5) 

bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó járulékos költségek, így különösen a visszterhes 

vagyonátruházási illeték, az eljárási illeték, a hitelbírálati díj, a közjegyzői díj és az ügyvédi 

költség. 

A pénzfelhasználási tervet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani. 
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