
 

Tájékoztató 
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
számú Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) alapján a kiskorú 
vagyonának terhére adott, jogszabályban meghatározott összeghatár 
feletti megbízások teljesítésének feltételeiről 
Érvényes: 2018. július 6-tól 

 
 

 

 
Közzététel: 2018. július 6. 

 

A 2013. évi V. számú Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.) 2014. március 15-től hatályos 

szabályozása a gyermek vagyonának kezelése körében a törvényes képviselők/szülők számára a korábbinál 

szélesebb lehetőségeket biztosít, melynek keretében a gyámhatóság jogerős határozata alapján a kiskorú vagyonát 

a törvényes képviselő/szülő(k) vagyonkezelésébe adja.  

A Ptk. hatályos vonatkozó paragrafusai szerint a törvényes képviselők/szülők a kiskorú gyermek vagyonát biztosíték- 

és számadás kötelezettsége nélkül kezelik, amelynek során a rendes vagyonkezelés szabályai szerint, ugyanazzal a 

gondossággal kötelesek eljárni, mint saját ügyeikben. Ha ezt a kötelezettségüket a törvényes képviselők/szülők 

szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegik, az ezzel okozott károkat kötelesek megtéríteni. A kiskorú 

vagyonának a gyámhatóság részére történő átadására szankciós jelleggel, akkor kerülhet sor, ha a szülők gyermekük 

vagyonának kezelésére vonatkozó kötelezettségüket - a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon - nem teljesítik. 

A Ptk. átfogó szabályozása nem érintette a Gyer. korábbi szabályait, így többek között nem változott az a szabály sem, 

mely szerint a kiskorú vagyonát érintő jogügyletre vonatkozó szülői jognyilatkozat érvényességéhez meghatározott 

összeghatár felett továbbra is a gyámhivatal jóváhagyása szükséges. 

A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő törvényes képviselői/szülői 

jognyilatkozathoz abban az esetben kell gyámhivatali jóváhagyás, ha a rendelkezéssel érintett vagyon értéke 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (jelenleg ennek értékhatára 

28.500 x 10 = 285.000,- forint). A gyámhatósági jóváhagyás szükségessége valamennyi rendelkezésre vonatkozik, 

függetlenül attól, hogy az a vagyon növekedését vagy csökkenését eredményezi. 

A jogszabályban meghatározott összeghatár feletti megbízások megadásához és teljesítéséhez szükséges a 

gyámhatósági jóváhagyás rendelkezésre állása, amelynek beszerzése kizárólag a törvényes képviselő/szülő 

kötelezettsége és felelőssége.  

Az OTP Bank Nyrt. nem köteles a törvényes képviselő/szülő által adott fizetési megbízás teljesítése előtt vizsgálni, 

hogy annak teljesítéséhez szükséges-e gyámhivatali jóváhagyás. Továbbá, az OTP Bank Nyrt.-nek nem 

kötelezettsége és nem feladata a gyámhatósági engedély törvényes képviselőtől/szülőtől való bekérése és a 

meglétének ellenőrzése, ezért a Bank a gyámhatósági engedély rendelkezésre állását feltételezve fogadja be és 

hajtja végre a törvényes képviselő/szülő megbízását összeghatártól függetlenül. 

 
 

 
 
 

 
 

Jelen tájékoztató hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2015. augusztus 14-én közzétett, 2015. 

szeptember 1-től hatályos, A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) számú 

Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) alapján a kiskorú vagyonának terhére adott, jogszabályban meghatározott 

összeghatár feletti megbízások teljesítésének feltételeiről szóló tájékoztató. 

 


