
Időskorúak járadéka

Ügyleírás: Az  időskorúak  járadéka  a  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

Szükséges okiratok: Az  igénylő  adatlap  ügyfélszolgálatnál  történő  benyújtása  esetén  az
ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi  igazolványa,
lakcímigazolványa és TAJ-kártya bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell:
- saját  és  házastárs,  valamint  élettárs  nyugdíjszelvényét,  nyugdíjszerű

ellátás utolsó havi szelvényét, nyugdíjas igazolvány másolatát,
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó - jövedelem

esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  jövedelméről  szóló
igazolást,

- a  nem havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó
jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtásának  hónapját  közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló
igazolást.

Az ügyet intéző osztály: A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatalnak  a  kérelmező  lakóhelye
szerint illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke:

21 nap
Az eljárás díj- és illetékmentes.

Egyéb fontos tudnivalók: A jogosultság feltételei:
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén, akinek saját

és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 80%-át, 

- a  reá  irányadó  nyugdíjkorhatárt  betöltött,  de  75  évesnél  fiatalabb
egyedülálló  személy,  akinek  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  a
nyugdíjminimum 95%-át,

- egyedülálló,  75.  életévét  betöltött  személy  esetén,  akinek  havi
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130%-át.

A támogatás összege: 
- családban élők esetén 24.225 Ft, mely összeg a nyugdíjminimum 85%-a, 
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 75 évesnél fiatalabb egyedülálló

személy  esetén  28.500  Ft,  mely  összeg  a  nyugdíjminimum  100%-a,
75.  életévét  betöltött  egyedülálló  személy  esetében  38.475  Ft,  mely
összeg a nyugdíjminimum 135%-a,

- jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, a támogatás összegének és a
jogosult havi jövedelmének a különbözete a támogatás havi összege. 

Nem  állapítható  meg,  illetve  a  folyósítást  meg  kell  szüntetni,  ha  a
személy:
- előzetes  letartóztatásban  van,  elzárás,  illetőleg  szabadságvesztés

büntetését tölti;
- 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik;
- közösségi  munkavállaló esetén -  a határ  menti  ingázó munkavállalókat

kivéve  -,  akinek tartózkodási  joga megszűnt  vagy tartózkodási  jogának
gyakorlásával felhagyott,

- az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára
irányuló eljárást akadályozza,

- azt az időskorú járadékban részesülő személy kéri.

Az alkalmazott 
jogszabályok:

1. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
2. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól,



3. 62/2006. (III.  27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások
elszámolásának szabályairól,

4. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint  folyósításának
részletes szabályairól. 
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