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Szeretnénk tájékoztatni Önt a gyermekotthonokban nevelt, illetve javítóintézetben vagy büntetés-

végrehajtási intézetben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek után járó családi 

pótlékkal kapcsolatosan 2012. január 1-től hatályba lépett változásokról. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) lényeges változása, hogy megszűnt a 

vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetve vagyonkezelő eseti gondnok ellátásra való 

jogosultsága.  

A 2012. január 1-től hatályos Cst. 7. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Cst. 8. § (1) bekezdése szerint 

családi pótlékra a gyermekotthon vezetője jogosult a gyermekotthonban nevelt gyermekre 

tekintettel, valamint a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka 

jogosult a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi 

gondoskodás alatt álló tanköteles gyermekre tekintettel.  

Ezen jogszabályi változás gyakorlatban azt jelenti, hogy akik eddig, mint vagyonkezelői joggal 

felruházott gyámként/vagyonkezelő eseti gondnokként részesültek családi pótlékban a fentiekben 

felsorolt intézményben elhelyezett gyermekek után, ezt követően nem kaphatnak családi pótlékot, az 

ő esetükben a családi pótlék folyósítását a kincstár 2011. december 31-ével – határozattal - 

megszünteti. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezen érintett gyermekek után a családi pótlék ezt követően is 

folyósításra kerüljön szükséges az, hogy azon intézmény vezetője, ahol a gyermek gondozási helye 

van, megigényelje a családi pótlékot a Magyar Államkincstárnak az intézmény székhelye szerint 

illetékes megyei igazgatóságánál.  

A fentiek zökkenőmentes és gyors lebonyolítása érdekében kérjük szíves közreműködésüket a 

gyermekotthonok vezetőinek tájékoztatásában, melyhez megküldjük az igényléshez szükséges 

kérelem-nyomtatványt is. Kérnénk tolmácsolni feléjük azon kérésünket, hogy minél hamarabb, 

lehetőleg 2012. január 20-áig nyújtsák be a megyei igazgatóságokhoz a kérelmeket, mely alapján a 

megyei igazgatóságok családtámogatási és szociális ellátási irodái intézkedni tudnak az ellátás 

megszüntetéséről a gyám/gondnok vonatkozásában, illetve az intézmény részére a 

megállapításról, és az ellátás folyamatos utalásáról. Tájékoztatásul megküldjük a megyei 

igazgatóságok családtámogatási és szociális ellátási iroda vezetőinek jegyzékét, akik szívesen állnak az 

intézményvezetők és az Önök rendelkezésére is a további esetleges egyeztetések, kérdések 

tisztázásában.  
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