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TÁJÉKOZTATÓ 
az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeiről 

 
Az aktív korúak ellátása olyan szociális ellátás, amely a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
– azaz 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött – személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás.  
 
A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 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, vagy  

b) vakok személyi járadékában részesül, vagy  
c) fogyatékossági támogatásban részesül vagy  
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 

vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama 
lejárt, vagy  

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően újabb 
álláskeresési támogatásra 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 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 folyósítása 
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása-ha már egyik gyermeket sem illeti meg 
árvaellátás- 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.  

   
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és 
vagyona nincs.  
 
Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli 
fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként 
nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, 

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, 
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, 
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, 
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont 

alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol 
f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági 

támogatásban részesül. 
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Főszabályként aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 
Ez alól kivétel és egy családban egyidejűleg két személy 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. 
 
Az aktív korúak ellátása tekintetében nem minősül kereső tevékenységnek, ha a kérelmező illetve a 
jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát 
végez. 
   
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra (EGYT) jogosult:  

a) aki egészségkárosodott személynek minősül, vagy  
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy 
gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben- és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy 
iskolai napköziben nem tudják biztosítani.  

   
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási 
szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami 
foglalkoztatási szervvel együttműködni. 
 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a. 
 
Fontos, hogy a szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – 15 napon belül köteles 
értesíteni az ellátást megállapító szervet.  
 
Fontosabb jogszabályok: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

 
 


