
Ügymenet 
Időskorúak járadéka megállapítására  

 
 
Az eljárás jogi alapja: Az időskorúak járadéka a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32/A-32/B. §, 32/C. §, 32/D. § 
alapján a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
nyújtott rendszeres támogatás. 
 
A kérelem benyújtható:  

• kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,  
• járási hivatal települési ügysegédeinél, 
• kormányablaknál. 

 
Eljáró ügyintéz ő: kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal ügyintézője 
 
Az ügy leírása : Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai az 
irányadóak. 
 
A kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező 
lakóhelye van. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, az 
eljárás lefolytatására a tartózkodási helye szerinti járási hivatal rendelkezik illetékességgel. 
[Szt. 32/A.§ (1) bek. ] A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a 
szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan 
személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. Az 
ellátást tehát a tartózkodási hely szerinti járási hivatal állapítja meg, ideértve a fővárosi 
kerületi járási hivatalokat is. 
Az ügyintézés során a képviselet megengedett, meghatalmazott is intézheti az eljárás 
lépéseit.(Ket. 40. §-40/A.§). 
A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem típusának 
megfelelő igazolást vagy annak másolatát a kérelmező és a vele együtt lakó házastársa, 
élettársa vonatkozásában. 
 
A kérelem kötelez ő tartalma : A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Korm. rendelet 2. sz, ill. 2/a.sz. melléklete szerinti formanyomtatvány (lásd: letölthet ő 
kérelmek). 
 
Az eljárás illetéke : költség és illetékmentes 
 
Az irat benyújtására nyitva álló határid ő: Amennyiben hivatalból kerül megindításra az 
eljárás, úgy a kiküldött nyomtatvány visszajuttatására 15 nap 
Ügyintézési határid ő: 21 nap  
 
Fellebbezése nyitva álló határid ő: 15 nap 



I. fokú döntést hozó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
II. fokon döntést hozó szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala 
 


