
Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt 
lakáshozjutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. 

 

Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek 

a) legalább hároméves időtartamú folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a 

nagykorúvá válásával szűnt meg, és 

b)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 
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. 

 

A támogatás Magyarország területén használható fel 

a) részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában 
lévő lakás, családi ház, tanya lakhatóvá tételére, 

b) 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, 

c) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti 

díjának kifizetésére, 

d) önkormányzati bérlakás felújítására, 

e) államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvételre, ha a fiatal felnőtt 
vállalja, hogy legalább az Ltv.-ben meghatározott, az állami támogatásra való jogosultság 
megszerzéséhez szükséges ideig részt vesz a programban, 

f) otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, 

g) indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az 
Szt. hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra vagy 
belépési hozzájárulásra. 

 

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 

a) négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása 

idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét, 

b) négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása 

idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét, 

c) öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása 

idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét. 

 

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás gyámhatóság által elfogadott célra történő 
felhasználásáról okmányokkal igazoltan elszámol. 

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 a 27. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamon belül a 
megállapított otthonteremtési támogatásból fel nem használt összeg tekintetében új kérelmet nyújthat 
be. 

 

A gyámhatóság öt év időtartamra elidegenítési tilalom tényét jegyezteti fel az állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba a megállapított otthonteremtési támogatással megszerzett építési telekre, lakásra, 
családi házra vagy tanyára. 

 

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 
30. évének betöltéséig nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő. 



 

A fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás iránti kérelmét formanyomtatványon terjeszti elő, melyhez 
mellékeli a pénzfelhasználási tervet. 

 

A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás összegének megállapítása érdekében beszerzi 

a) a kérelmező nagykorúvá és teljesen cselekvőképessé válását (a továbbiakban: önjogúvá válás) 

megállapító gyámhivataltól a döntéshez szükséges iratokat, adatokat, így különösen 

aa) a nagykorúvá vált vagyonáról szóló értesítést, 

ab) a volt vagyonkezelő végszámadását, 

ac) a nevelésbe vett gyermek tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt, 

b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálattól a nevelésben eltöltött időre vonatkozó igazolást, 

c) az otthonteremtési támogatással megvásárolni kívánt, vagy az otthonteremtési támogatásból 
fedezni kívánt felújítás vagy bővítés révén részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő 
lakás, családi ház, tanya, építési telek adó- és értékbizonyítványát. 

 

A lakás, családi ház, tanya lakhatóvá tételének minősül minden olyan külső és belső építészeti 
munka, melynek elvégzése nyomán a lakhatatlan lakás, családi ház, tanya beköltözhető, lakható 
állapotba kerül. Lakhatóvá tételnek minősül továbbá a fűtés korszerűsítése (fűtőtest, vízmelegítő, 
kazán vásárlása). 

 

A támogatás lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére abban az esetben állapítható meg, 
ha a bérleti jogviszony létesítése a fiatal felnőtt érdekét szolgálja. A bérleti jogviszony létesítése a 
fiatal felnőtt érdekét szolgálja különösen, ha a lakás, családi ház, tanya bérlésével a fiatal felnőtt 
lakhatása hosszabb távon megoldható, továbbá ha a bérleti díj havi összege a helyben szokásos 
mértéket nem haladja meg, valamint az ingatlan állapotának, méretének, komfortfokozatának és 
felszereltségének megfelelő. 

 


