
 Időskorúak 

járadéka 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 

okmányok: 
 

- kérelem formanyomtatványon 

benyújtva, 
 

- a kérelmező és a vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelemigazolása 

(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). 
 

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 aktív korúak ellátására való jogosultságnak a nyugdíjkorhatár betöltésére 

tekintettel történő megszüntetése esetén – az aktív korú ellátásra való 

jogosultságot megszüntető véglegessé vált határozat megérkezését követően 

haladéktalanul – a járási hivatal hivatalból eljárást indít időskorúak járadéka 

megállapítása iránt. 
 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 

összege: 
 

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per 

költség- és illetékmentes. 

 

Az ügymenet 

leírása: 
 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 

időskorú személyek részére nyújtott támogatás. 

A járási hivatal időskorúak járadékában 

részesíti azt 

A) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, 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 85%-át. 



B) az egyedülálló, reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltött, de 75 évesnél 

fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. 

C) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

135%-át. 
 

Az időskorúak járadékának havi 

összege: 

a) ha a jogosult nem rendelkezik 

jövedelemmel: 

az A) pont szerinti jogosult esetén 2018. évben 24.955 ,- Ft, 

a B) pont szerinti jogosult esetén 2018. évben 29.355,- Ft, 

a C) pont szerinti jogosult esetén 2018. évben 39.630,- Ft, 

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és 

a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot 

nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot 

kell megállapítani. 

Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való 

jogosultságot meg kell szüntetni, ha a személy: 

 előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését vagy szabadságvesztés 

büntetését tölti, 

    3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik, 

 a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve, tartózkodási joga megszűnt 

vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 

 az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára 

irányuló eljárást akadályozza. 
 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A kérelmet formanyomtatványon kel benyújtani. Az ügyintéző ellenőrzi, hogy a 

kérelem megfelel-e az előírt tartalmi követelményeknek, illetve a szükséges 

mellékleteket csatolták-e. Az ellátás megállapítása esetén a járadékot a 

tárgyhónapot követő hó 5-ig kell folyósítani. Az ellátás a kérelem benyújtásának 

napjától jár. Ha az ellátás nem teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi 

összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. 
 

Az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a nyugdíjkorhatár betöltésére 

tekintettel történő megszüntetése esetén az időskorúak járadékára való jogosultság 

megállapításának kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megszűnését követő nap. 

 



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 a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak 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. 
 

2018. évtől az időskorúak járadékának jövedelmi jogosultsági határai a 

nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. Az időskorúak járadéka 

jövedelmi jogosultsági határainak forintban kifejezett összegét a Kormány évente 

rendeletben meghatározza.  

 

A Járási Hivatal az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek fennállását 

kétévente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást 

nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak 

megfelelő összegben tovább folyósítja. 
 

 

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 
 

359/2017 (XI.30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. 

január havi emeléséről 
 


