
Aktív korúak ellátása 
 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

    kérelem formanyomtatványon 

benyújtva, 

    vagyonnyilatkozat formanyomtatványon 

benyújtva, 

 állástalan kérelmező esetén a foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány az álláskeresőként nyilvántartott napok számáról, és a 

kérelmező álláskeresési ellátásra való jogosultságáról, vagy a rehabilitációs 

hatósággal történő együttműködés időtartamáról, 

 egészségkárosodott kérelmező esetén 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, igazolást 

vakok személyi járadékáról, amennyiben a kérelmező és a vele közös 

háztartásban élő személy fogyatékossági támogatásban részesül, az arról 

szóló igazolást 

 jövedelemigazolás a kérelmezővel közös háztartásban élő személy 

rendszeres pénzellátásáról (havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, 

nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői 

tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett  nettó  

jövedelemről szóló igazolás), 

 a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan, ha a tankötelezett 

korhatárt betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 

igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló iratot. 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál, a kormányablakban, valamint a települési ügysegédnél. 
 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási 

per-,költség- és illetékmentes. 
 

Az ügymenet leírása: 

A járási hivatal – kérelemre – aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít 

meg annak a személynek, aki 



 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, aki vakok személyi járadékában, illetve 

fogyatékossági támogatásban részesül (egészségkárosodott személy) vagy 

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

gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül 

gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, 

csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 

biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy 

iskolai napközben nem tudják biztosítani, vagy 

  akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési 

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

folyósítási időtartama lejárt, vagy 

 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 

  aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az 

állami foglalkoztatási szervvel vagy 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 gyermek életkorának betöltése miatt 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 kereső tevékenységet nem folytat. 

Az aktív korúak ellátása tekintetében nem minősül kereső tevékenységnek, 

ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített 

foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. 

Nem biztosított a megélhetése az ellátást igénylő személynek abban az 

esetben, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem 

halad-ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át 

(jelenleg a 25.650,- Ft-ot) vagyona nincs. 

 

Vagyonnak minősül: 
 

az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, továbbá 

szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett összeg -  amelynek 



külön-külön számított forgalmi értéke illetőleg összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát (jelenleg a 855.000 Ft-ot) vagy 

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát (jelenleg a 

2.280.000 Ft-ot) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az 

ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű 

jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 

tekintettel fenntartott gépjármű. 

Az aktív korúak ellátására a kérelem benyújtásától, az álláskeresési ellátás 

kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem esetén az 

álláskeresési ellátás kimerítését követő naptól jogosult. 

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a 

személynek: 

 aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve 

szabadságvesztés büntetését tölti, 

   az Szmt alapján tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, 

 gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve 

gyermeknevelési támogatásban részesül, 

 gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek féléves korának 

betöltéséig, 

    az Flt. szerint az álláskeresési ellátásban 

részesül, 

   katonai szolgálatot 

teljesít, 

    köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje 

szerint 

tanulmányokat folytat, vagy 

   az Flt. szerint 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. 

 

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a 

személynek: 

     akire vonatkozóan az ellátást nem állapítható 

meg 



 aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak 

keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló 

eljárást akadályozza, 

     aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. 

napjától, 

 akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a 

munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten 

véglegessé vált döntéssel megállapította, vagy 

 akinek a 36. § (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

való jogosultságát meg kell szüntetni, 

     aki a jogosultságának megszüntetését kéri, 

 aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár 

betöltése hónapjának utolsó napjával, 

 akinek részére az aktív korúak ellátása keretében nyújtott ellátás folyósítása 

egy évet meghaladó időtartamban egybefüggően szünetel, az egy év leteltét 

követő nappal. 

 

Szünetel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása, ha a jogosult: 

 

  keresőtevékenységet – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási 

munkát - végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 

napjában, 

  közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel 

időtartama 

alatt, vagy 

  olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő 

megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló 

juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a 

keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt. 

 

A szünetelésre okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a szünetelésre okot 

adó körülmény megszűnéséről az aktív korúak ellátására jogosult személy 8 

napon belül értesíti az ellátást megállapító szervet. 
 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a szünetelés 

megszűnésétől számított 15 napon belül köteles az állami foglalkoztatási 

szervet felkeresni. 
 

Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a járási hivatal 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatást folyósít. 



A foglalkoztatást helyettesítő támogatást havi összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-a, jelenleg 22.800,- Ft. 

 

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, 

 ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege a havi 

ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell 

megállapítani. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A kérelmet formanyomtatványon, teljes körűen kitöltve a szükséges 

mellékletekkel 

ellátva kell 

benyújtani. 
 

Az aktív korúak ellátását a megállapítása esetén a tárgyhónapot követő hó 5-ig kell 

folyósítani. Az ellátás a kérelem benyújtásának napjától jár, kivéve abban az 

esetben, amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti 

álláskeresési ellátás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem 

alapján, állapítják meg, ekkor az ellátásra való jogosultság kezdő napja az 

álláskeresési ellátás kimerítését követő nap. Ha az ellátás nem teljes hónapra jár, 

az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási 

napok számának a szorzata. 
 

A határozat ellen az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest, Városház u. 7. ) de az 

elsőfokú döntést hozó Járási Hivatalánál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel  

élhetnek. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 



közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben 

csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 

nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A 

fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, melynek során a sérelmezett 

döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, a fellebbezésben 

foglaltakhoz nincs kötve. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a 

fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem 

vonható vissza. 
 

 

Az ügyfél más rendszeres pénzellátás (pl. öregségi nyugdíj, ápolási díj, 

időskorúak járadéka, rehabilitációs ellátás, stb.) megállapítására irányuló 

eljárás megindítását vagy lefolytatását, valamint álláskeresési támogatás 

igénylését az eljáró hatóságnak 8 napon belül a jogosultság feltételeit érintő 

lényeges tény vagy körülmény változását annak bekövetkezését követő 15 napon 

belül, bejelenteni köteles. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást az 

elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben vissza 

kell fizetni. Más rendszeres pénzellátásra való jogosultság, illetve közfoglalkoztatás 

vagy keresőtevékenység továbbá keresetpótló juttatás/megélhetési támogatás 

folyósításának időtartama alatt igénybe  vett ellátást rosszhiszeműség hiányában 

is vissza kell fizetni. 
 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek 

fennállását évente legalább egyszer, az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását 

kétévente legalább egyszer az összegszerűség szempontjából pedig az 

öregségi nyugdíjminimum változásakor, a változást követő három hónapon 

belül a járási hivatal felülvizsgálja. 

Amennyiben az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben 

tartós változás áll be, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy 

háztartásban élő családtagok létszáma megváltozik, akkor a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra való jogosultság jövedelmi feltételének fennállását 

felül kell vizsgálni. 
 

Az évente esedékes felülvizsgálat során az ügyfél köteles igazolni, hogy a 

felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap 

időtartamban a) közfoglalkoztatásban vett részt, vagy 

b) keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 

törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a 

háztartási munkát is – folytatott, vagy 

a) munkaerő-piaci programban vett részt, vagy 



b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) szerinti, legalább 6 hónap időtartamra 

meghirdetett képzésben vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele 

folyamatban van, vagy 

c) szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális 

szövetkezet közös termelésében közvetlenül közreműködött. 
 

A 30 napos időtartam számításakor a b)-e) pontok szerinti tevékenységeknek 

a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített időtartamát össze kell 

számítani. Amennyiben a jogosult a 30 napos időtartamra vonatkozó feltételt 

így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa – a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő 

fogadó szervezetnél – végzett közérdekű önkéntes tevékenységének 

időtartamát is figyelembe kell venni. Ha a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosult személy a fenti meghatározott kötelezettséget nem 

teljesíti és a felülvizsgálattal érintett időszakban legalább 30 napig igazoltan 

keresőképtelen volt, a járási hivatal a kötelezettség teljesítésére 60 napos 

határidőt ad. 
 

Az előírt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során: 

A) az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaszerződéssel, írásbeli 

munkaszerződés hiányában a munkáltató által kiállított bizonylattal; 

B) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott munkavégzéssel töltött 

időtartamot is igazoló dokumentummal (nem fogadható el a háztartási munka 

igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő 

személy adja ki), 

C) a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadószervezet és az önkéntes 

között megkötött önkéntes szerződéssel vagy – írásbeli szerződés hiányában 

– a fogadó szervezet által az önkéntesekről vezetett nyilvántartás alapján a 

fogadó szervezet vezetője által kiállított igazolással bizonyítható. A 

közérdekű önkéntes tevékenységről kiállított igazolás tartalmazza az 

elvégzett önkéntes tevékenység megnevezését és időtartamát, valamint a 

fogadó szervezet nyilvántartásba vételéről hozott határozat számát. 
 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság kérelemre történő megszüntetése 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott 

feltételek fennállása esetén - automatikus döntéshozatal útján történik. 
 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 



63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól, 

168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról. 

 
 

 

 


