
Ügymenet 

Aktív korúak ellátása megállapítása ügyben 

/Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás/ 

 

Az eljárás jogi alapja: Az aktív korúak ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 33.§-a alapján a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív 
korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.  

Az aktív korúak ellátására való jogosult személynek részére megállapítható ellátás típusai: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Aktív korúak ellátására jogosult: 

 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, vagy 

 aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

 aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban 
együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

 akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama 
lejárt, vagy 

 akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 
alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

 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 

 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.  

Mely esetben nem biztosított a megélhetése az aktív korúak ellátását igénylő személynek? 

Abban az esetben, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25 650 Ft) és vagyona nincs. 

A kérelem benyújtható: 

 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál  

 a kérelmező lakcíme szerinti önkormányzati hivatalnál 

 járási hivatal települési ügysegédénél 

 Kormányablaknál 
 



Eljáró ügyintéző: 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 (továbbiakban: Ket.), a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III.27.) Kormányrendelet szabályai az irányadók. 

A kérelmet 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.) 
Az ügyintézés során a képviselet megengedett, meghatalmazott is intézheti az eljárás lépéseit. (Ket. 
40.§ - 40/A.§ )  

A kérelem kötelező tartalma: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 
Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, valamint az 1. számú melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozat.  

Csatolandó mellékletek:   

 jövedelem típusának megfelelő irat, vagy annak másolata 

 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. 

 egészségkárosodott személy esetén a kérelméhez 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 családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal igazolása arról, 
hogy a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 

 az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei járási (fővárosi kerületi) hivatal 
igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező 
álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül 

 az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei járási (fővárosi kerületi) hivatal 
igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a 
munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint az álláskeresési támogatás 
megállapításánál figyelembe kell venni 

 az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei járási (fővárosi kerületi) hivatal 
igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről 

 ápolási díj, a gyermek-gondozási 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 
munka-képességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat 

 ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem 
biztosított, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az 
intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb 
esetben a jegyző hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben 
történő elhelyezésének lehetőségét 

 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 irat 



 autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb 
összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását 
igazoló irat 

 meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 
érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája. 

Milyen kötelezettsége van a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek? 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek az állami foglalkoztatási szervnél 
kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási 
szervvel együttműködni. A Járási Hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 
feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő 
összegben kell folyósítani. 

A továbbfolyósítás feltétele, hogy a felülvizsgálatkor a jogosult személynek a felülvizsgálatot megelőző 
egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 
30 nap munkavégzést – beleértve például az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, 
közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. Ez a jogosultsági feltétel teljesül abban az 
esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-
piaci programban vesz részt. 

Milyen összegű a foglalkoztatást helyettesítő támogatás? 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 Ft) 80%-a, 2016. évben 22 800 Ft. 

Ki jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra? 

Az az aktív korúak ellátására 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 – és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. 

Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege? 

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 nettó összegének 90%-át (47 375 Ft) azzal, hogy 
ha a jogosult családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22 800 Ft) állapítottak meg, az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 
közfoglalkoztatási bér 90%-ának (47 375 Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 
(22 800 Ft) különbözetét, azaz 24 575 Ft-ot. 

Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetében a családi 
jövedelemhatár? 

Megegyezik a család fogyasztás egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92 %-ának (26 220 Ft) szorzatával. 

 



Mely esetben nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság? 

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

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

 tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 

 gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, 

 gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, 

 az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, 

 katonai szolgálatot teljesít, 

 közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat, vagy 

 képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül. 

 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint 
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 
feltételek hiányában a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás 
visszafizetésére. 

 Az eljárás illetéke: Költség- és illetékmentes. 

Ügyintézési határidő: 21 nap 
Fellebbezés benyújtására 15 napon belül van lehetőség. 

I. fokú döntést hozó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal 

II. fokon döntést hozó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

 


