
  
 

 

 

Aktív korúak ellátása 

 

 

1.Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

Aktív korúak ellátására való jogosultsági eljárásban a kérelmező lakóhelye/tartózkodási helye szerinti 

illetékes járási hivatal jár el. Amennyiben csak lakóhellyel rendelkezik a kérelmező, a lakóhely szerint 

illetékes járási hivatal az illetékes. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén 

lakik, az eljárás lefolytatására a tartózkodási helye szerinti járási hivatal rendelkezik illetékességgel. 

 

Hajléktalan személyek esetében az a járási hivatal, amelynek illetékességi területét a hajléktalan 

személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

Aktív korúak megállapítása iránti kérelmet postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási 

hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, a 

települési ügysegédeknél, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani személyesen, vagy 

meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben. 

 

A kérelemhez bemutatandó iratok:  

a kérelmező  

 személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány), 

 lakcímkártya,  

 TAJ-kártyája, 

 adókártyája 

 

becsatolandó iratok: 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén:  

kérelem formanyomtatvány (pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete szerinti) 

vagyonnyilatkozat (Rendelet 1. számú melléklete szerinti), továbbá 

a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan 

- ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolás, valamint 

- a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos állapotot igazoló irat a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat (tartósan beteg 

állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a 



  
 

rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott 

munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló 

irattal, autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a 

magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági 

támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható) 

- az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: állami 

foglalkoztatási szerv) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, 

álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) 

folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző 

juttatásban nem részesül, vagy 

- az állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásra 

való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, 

amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe 

kell venni, 

- az Szt. szerinti ún. megelőző együttműködés esetén az állami foglalkoztatási szerv vagy a 

rehabilitációs hatóság igazolása annak teljesítéséről, 

- ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 

szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a  

 rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 

 munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj ellátások 

 megszüntetéséről szóló határozat 

jövedelemigazolás (amennyiben kérelmezőnek családja van: házastárs/élettársnak a kérelem 

benyújtását megelőző hónapról jövedelemigazolás csatolása; családi pótlék összegéről 

igazolás) 

további esetlegesen csatolandó dokumentumok, gyermektartásdíj, egyéb jövedelem, stb, 

összegét tartalmazó hivatalos irat.  

 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetén: 

- kérelem formanyomtatvány (Rendelet 3. számú melléklete szerinti) 

- vagyonnyilatkozat (Rendelet 1. számú melléklete szerinti), továbbá 

- a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan 

- ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolás, valamint 

- a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos állapotot igazoló irat a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat (tartósan beteg 

állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a 

rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott 

munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló 

irattal, autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a 

magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági 

támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható) 

 

egészségkárosodott személy esetén: 



  
 

- a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az 

egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos 

szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy határozata, 

- a fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében 

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi 

járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül,  

- ha az egészségkárosodott személy a kérelemhez nem csatolta a rehabilitációs szakértői 

szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az 

egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági 

állásfoglalását vagy szakvéleményét, a szakkérdést a járási hivatal a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 5. alcímében foglaltak szerint vizsgálja, 

- ha az egészségkárosodott személy a kérelemhez csatolta a rehabilitációs szakértői szervnek 

vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi 

állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági állásfoglalását 

vagy szakvéleményét, azonban annak alapján az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjára alapozva 

az ellátásra való jogosultság nem állapítható meg, az Szt. 33. § (1b) bekezdése szerinti 

szakkérdés vizsgálatát akkor kell elvégezni, ha 

- a határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiállítása óta 12 hónap 

eltelt, vagy 

- a határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiállítása óta kevesebb, 

mint 12 hónap telt el, de a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az irat 

kiállítása óta rosszabbodott. 

 

- Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem 

biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az 

intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb 

esetben a járási hivatal hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító 

intézményben történő elhelyezésének lehetőségét. 

 

- meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el.  

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is. 

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. 

 

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban 

egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.  

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a (22.800-Ft). 



  
 

Aktív korúak ellátásra való jogosultságot állapít meg az illetékes járási hivatal annak a személynek:  

a) aki munkaképességét legalább 67%- ban elvesztette, aki legalább 50%- os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) fogyatékossági támogatásban részesül (együtt: egészségkárosodott személy) 

d) akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 

járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 

folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően 

álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy 

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 

együttműködött, vagy 

g) akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres 

szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 

rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, 

illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, 

és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a 

rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga 

és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. 

 

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság 

– az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, 

– a keresőtevékenység megszűnésétől, 

– a rendszeres pénzellátás megszűnésétől számított 12 hónapon belül benyújtott kérelem 

alapján állapítható meg. 

 

További jogosultsági feltétel, hogy kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási 

egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 90%-át, (2017.évben 

25.650-Ft) és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a családjának nincs, vagy a törvény által előírt 

értékhatáron belül van.  

A jogosultságot megállapító szerv a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 

fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, 

hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben 

továbbfolyósítja. 

 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az az aktív korúak ellátásra 

jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján  

– egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló törvény 

szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, 

csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 



  
 

intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják 

biztosítani. 

 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár 

összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 

közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: 

nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot 

állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja 

meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

különbözetét.  

 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának 

szorzatával. 

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki 

– előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, 

– tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 

– gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési 

támogatásban részesül, 

– gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig, 

– az Flt. szerint az álláskeresési támogatásban részesül, 

– katonai szolgálatot teljesít, 

– köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat, vagy 

– az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, 

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, 

– az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint 

felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül. 

 

További jogosultsági feltétel, hogy kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási 

egységre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 90%-át, (2018.évben 

25.650-Ft) és vagyona sem a kérelmezőnek, sem a családjának nincs, vagy a törvény által előírt 

értékhatáron belül van.  

 

A jogosultságot megállapító szerv a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 

fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, 

hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben 

továbbfolyósítja. 

 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Az írásban vagy 

személyesen az illetékes hatóságnál vagy a kormányablaknál előterjesztett kérelemmel az ügyfél 

egészen a döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és 

képviselője) adatait és elérhetőségét, melyek azonosításukhoz szükségesek. 



  
 

A kérelem ügyfél általi elnevezése nem köti a hatóságot, a kérelem a tartalma szerint kerül 

elbírálásra.  

 

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.  

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

 

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 

ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály 

közokiratnak nyilvánított.  

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha  

- a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a 

kiállítótól származik) vagy  

- két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, 

hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű 

aláírásának ismerte el vagy 

- a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van 

vagy 

- a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.   

 

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a 

hatóságnak bejelentik. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a 

hatóság hitelesíti.  

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 



  
 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – legfeljebb kétszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, 

figyelmeztetve őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az ügyfél 

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az 

az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

 

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

 a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

 a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem 

nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

 az eljárás okafogyottá vált, 

 az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

 az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

 a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

 az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más szerv 

hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának 

nem tesz eleget. 

 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 



  
 

5. Ügyintézési határidő 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

Az ügyintézési határidő  

 automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

 teljes eljárásban hatvan nap. 

 az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása során nincs helye a sommás eljárás 

alkalmazásának. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  

– az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

– az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

6. Jogorvoslat 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112.§-a alapján a hatóság 

határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 

 

7. Jogszabályhelyek 

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

 

8.  Felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

 

- 


