FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS (FOT)
Ki jogosult rá?
Az, aki 18. életévét betöltötte, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő
súlyosan fogyatékos:
 magyar állampolgár;
 letelepedett, bevándorolt, menekült, hontalan
Súlyosan fogyatékos személynek minősül:
 az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható
módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal
rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes;
 az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek
hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad;
 az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati
károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét
megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb
mértékű;
 az, aki autista, állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az
autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető;
 az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg
funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott
segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék)
állandó és szükségszerű használatát írták elő, vagy a külön jogszabály szerinti
mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem
befolyásolható;
 állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak
minősíthető (Williams szindróma);
 és ez a fogyatékos állapot tartós (ha minimum 3 évig fennáll.) vagy végleges, továbbá
a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes (még segédeszköz igénybevételével
sem képes ellátni magát, állandó felügyelte szorul), vagy mások állandó segítségére
szorul.
 halmozottan fogyatékos
Egyéb jogosultsági feltételek
Az igény elbírálása a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik.
 A lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatósága a benyújtott
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására nyomtatványt, háziorvos által
kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megküldi a megyei Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének (továbbiakban: RSzSz), amely megvizsgálja,
hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló
orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a szakértői bizottság a




támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be,
illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.
A Magyar Államkincstár az RSzSz által kiállított szakhatósági állásfoglalás alapján
dönt a jogosultságról és az ellátás összegéről.
Kizáró okok:
o Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki
 vakok személyi járadékában;
 vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül betegsége okán;
 vagy, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás
megállapítható részére.
o a jogosultság megszűnik (pl.: nem jelent meg a felülvizsgálaton, már nem áll fenn
a súlyos fogyatékosság, az igénylő halála esetén);
o az ellátás folyósítás szünetel (amennyiben 3 hónapnál tovább nem EU, EGT
tagállamba távozik).

Mit kell csatolni a Kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?





Nyomtatvány: Kérelem a fogyatékossági támogatás megállapítására
Igénylő személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, érvényes
kártyatípusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél) lakcímkártya, Taj kártya
másolata
Háziorvosi beutaló
Orvosi dokumentációk, amelyek a fogyatékosságot igazolják

Összege 2013. június 1-től
- 19.500 forint, a látási fogyatékos, a hallási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az
autista, a mozgásszervi fogyatékos személyek esetében;
- 24.000 forint, a halmozottan fogyatékos, valamint a fogyatékosság olyan esete, amikor
a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.
- Az ellátás összege a nyugellátások évenkénti, rendszeres emelésének mértékével
megegyezően emelkedik
Hol igényelhető?



Kormányablak
Magyar Államkincstár

Igényérvényesítés:
 igénybejelentés hónapjának első napjától legkorábban abban a hónapban, amelyikben
betölti a 18. életévet;
Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)
(Az ügyintézési határidő időtartamába nem tartozik bele Szakhatósági állásfoglalás
elkészítése)

TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY (TGYÁS)
Ki jogosult rá?
Az, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, és:
 a biztosítás fennállása alatt;
 biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül;
 a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl táppénz, ill. baleseti táppénz
folyósításának ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül;
 aki örökbefogadási szándékkal vette gondozásba a csecsemőt;
 akit kirendeltek a csecsemő gyámjának.
A TGYÁS az apának is jár:
 ha a szülő nő, vagy a vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi
szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol
a gyermeket gondozzák;
 ha a szülő nő vagy a vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő meghal;
 ha a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe.
Az előzetes 365 nap biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie, és bele kell számítani:
 baleseti táppénzt; TGYÁS-t, GYED-et;
 a közép-, vagy felsőfokú intézményben, nappali tagozaton több mint egy évig folytatott
tanulmányok idejéből 180 napot;
 rehabilitációs járadékot
Egyéb jogosultsági feltételek:


Passzív jogon folyósított TGYÁS
Aki a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnése
után passzív táppénzt kap, és ennek a végét követően 28 napon belül szül, az ún.
passzív jogon jogosult TGYÁS-ra. Ha valakinek a TGYÁS folyósítása alatt szűnik meg
a biztosítása, akkor a 168 napból még hátralévő időszakban szintén passzív jogon kapja
a TGYÁS. (A passzív kifejezés azt jelenti, hogy ilyenkor nem áll a TGYÁS mögött
biztosítási jogviszony.)



Mennyi ideig jár a TGYÁS?
A TGYÁS a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A Munka Törvénykönyve
szerint a terhes, ill. szülő nőt 24 hét (168 nap) szülési szabadság illeti meg, amelyet úgy
kell kiadni, hogy abból 28 nap lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen. A szülési
szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, ezért a TGYÁS kezdő napja a
szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyike lehet, de legkésőbb a szülés
napja.



Munkavégzés a TGYÁS alatt
Keresőtevékenységet folytatni a TGYÁS folyósításának ideje alatt nem lehet, mivel az
ellátás célja éppen a kieső jövedelem pótlása.

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz?


A gyermek születése előtti igénylés esetén: a terhesállományba vételt igazoló orvosi
igazolást, vagy – ha nincs ilyen – akkor a terhesgondozási kiskönyvet. Ebben az
esetben a gyermek megszületése után be kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot.



A gyermek születése napjától történő igénylés esetén: a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát



Örökbefogadás esetén: az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot és az
örökbefogadási szándékról szóló igazolást



Ha álláskeresési támogatásban részesül az igénylő: álláskeresési támogatás
megállapításáról, ill. szüneteltetéséről szóló határozatot



„Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” c.
nyomtatványt (TB kiskönyv) a biztosítási idő igazolására



Ha a szülést megelőző 2 éven belül több foglalkoztatónál is dolgozott az igénylő és a
gyermek várhatóan 2014. május 11. előtt születik meg:„Jövedelemigazolás
egészségbiztosítási ellátás megállapításához” c. nyomtatványt a korábbi munkáltatótól
is

Összege:



alapesetben a napi átlagkereset 70 %-a
A TGYÁS-ból személyi jövedelemadó-előleget vonnak.

Hol igényelhető?




Alkalmazottaknak a TGYÁS-t a munkáltatón keresztül kell igényelni, passzív TGYÁS
esetében is, és akkor is, ha a munkáltató nem kifizetőhely
Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, az igényt a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztárnál kell bejelenteni
Egyéni vállalkozóknak a székhelyük, telephelyük szerint illetékes Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási szervhez kell az igényüket benyújtani

Igényérvényesítés: visszamenőleg legfeljebb 6 hónap
Ügyintézési határidő: amennyiben a kérelem hiánytalanul lett benyújtva, 18 nap

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED)
Ki jogosult rá?




anya, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt;
szülő, örökbefogadó szülő, gyám, aki a GYED igénylését megelőző két éven belül
legalább 365 napon át biztosított volt;
TGYÁS-ban részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a TGYÁS időtartama alatt
szűnt meg, feltéve, hogy a TGYÁS kezdetekor volt biztosítási jogviszonya, és a szülést
megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

Az előzetes 365 nap biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie, és bele kell számítani:
 baleseti táppénzt
 a közép-, vagy felsőfokú intézményben, nappali tagozaton több mint egy évig folytatott
tanulmányok idejéből 180 napot;
 rehabilitációs járadékot.
Egyéb jogosultsági feltételek:


Passzív jogon folyósított GYED
Akinek a TGYÁS, vagy a GYED folyósítása alatt szűnik meg a biztosítása, az ún.
passzív GYED-et kap. Ezt ugyanúgy legfeljebb a gyermek 2 éves koráig kapja, mint a
rendes GYED-et. (A passzív kifejezés azt jelenti, hogy ilyenkor nem áll a GYED
mögött biztosítási jogviszony.)



Mennyi ideig jár a GYED?
A GYED első napja a TGYÁS lejártát követő első nap. Ha az igénylő nem igényelt
nem kapott TGYÁS-t, akkor sem igényelhető hamarabb a GYED. Annyi napig jár,
amennyi napig biztosított volt a szülés előtt, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig.



Munkavégzés a GYED alatt
Keresőtevékenységet folytatni a GYED folyósításának ideje alatt nem lehet, mivel az
ellátás célja éppen a kieső jövedelem pótlása.

Összege



Alapesetben a GYED a napi átlagkereset 70%-a azonban a GYED összege maximálva
van, felső határa a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. 2013-ban ez bruttó
137.200 Ft/hó;
A GYED-ből személyi jövedelemadó-előleget, nyugdíjjárulékot és magánnyugdíjpénztári tagdíjat is vonnak.

Hol igényelhető?




Alkalmazottaknak a GYED-et a munkáltatón keresztül kell igényelni, passzív GYED
esetében is, és akkor is, ha a munkáltató nem kifizetőhely.
Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, az igényt a lakóhely szerint illetékes
egészségbiztosítási pénztárnál kell bejelenteni.
Egyéni vállalkozóknak a székhelyük, telephelyük szerint illetékes Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szervhez kell az igényüket benyújtani.

Igényérvényesítés: visszamenőleg legfeljebb 6 hónap.
Ügyintézési határidő: amennyiben a kérelem hiánytalanul lett benyújtva, 18 nap

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK ELLÁTÁSA
Ki jogosult rá?
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira (rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági
ellátás) jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki:
 a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül legalább 1095 napon át a biztosított
volt;
 keresőtevékenységet nem végez;
 és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
A szükséges 1095 nap előzetes biztosítási időbe kell beszámítani:
 baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési
támogatás folyósításának az idejét,
 a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék,
egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű
személyek ellátása folyósításának idejét.
A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek
ellátása annak:
 aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a
kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított
volt;
 vagy 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rehabilitációs járadékban, vagy egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban
részesült.
Egyéb jogosultsági feltételek:


Rehabilitációs ellátás
Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál
kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó
egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt
rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet
jogosultságot.
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal
együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesítenie kell a rehabilitációs tervben
foglalt kötelezettségeket.
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles:
o a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban a rehabilitációs
szakigazgatási szervnél megjelenni;
o értesítési kötelezettségét teljesíteni;
o aktívan munkahelyet keresni;
o a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési
lehetőséget elfogadni, megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerőpiaci programban részt venni, és megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot
elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

Munkavégzés a rehabilitációs ellátás folyósítás mellett:
o az ellátás folyósítás mellet heti 20 órát lehet dolgozni. Amennyiben a heti
munkavégzése ezt meghaladja, az ellátást szüneteltetni kell.


Rokkantsági ellátás
Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az
egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a
rehabilitációt, nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet jogosult.
Rokkantsági ellátást kell megállapítani, annak is, akinek az egészségi állapota 31-60%
közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
Munkavégzés az rokkantsági ellátás folyósítás mellett:
o az ellátás folyósítása mellett 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi
átlagkeresete nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát. Amennyiben a
kereseti korlátot meghaladja, az ellátást szüneteltetni kell.



Rehabilitációs kártya
A rehabilitációs kártya igénylése segíti a megváltozott munkaképességű
személyek elhelyezkedését, mert a munkáltató adókedvezményben részesül
foglalkoztatásuk esetén. A formanyomtatványt személyesen a Kormányablakoknál,
illetve postai úton a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél lehet benyújtani. A
rehabilitációs kártyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja kiállítani, melyet az igénylő
lakcímére megküld.
Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult:
Akinek a komplex minősítés (orvosi, foglalkozási rehabilitációs és szociális
helyzete) alapján foglalkoztathatósága:
o rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória), vagy
o tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 kategória).
Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
o 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban
o vagy rehabilitációs járadékban részesül.

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?






Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása iránt;
Nyilatkozat a komplex minősítéshez;
1. számú pótlap biztosítási időre vonatkozó adatok megadásához
Igénylő: személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes személyi igazolvány,
érvényes kártyatípusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél) lakcímkártya;
A kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az igénylő részére folyósított ellátásról
szóló határozat;






A kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül biztosított jogviszonyra vonatkozó
iratokat (munkaszerződés, „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az
egészségbiztosítási ellátásokról” c. nyomtatványt - TB kiskönyv -);
Az ellátás megállapításához szükséges jövedelemről szóló igazolást;
Orvosi dokumentációkat, amelyek a betegséget bizonyítják;
Orvosi beutalót, amelyet a háziorvos állít ki.

Fellebbezés esetén: 15 napon belül 1 példányban kell benyújtani a Kormányablak
ügyfélszolgálatán illetve a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervhez postai úton
Összege:


Rehabilitációs ellátás
Az ellátás mértéke

51-60 % közötti egészségi
állapot. Foglalkoztathatósága
rehabilitációval
helyreállítható
31-50 % közötti egészségi
állapot.
Tartós foglalkozási
rehabilitációt igényel



Havi átlagjövedelem
35%-a

Havi átlagjövedelem
45%-a

Az ellátás minimum Az ellátás maximum
összege (Ft/fő/hó)
összege (Ft/fő/hó)
27 900 Ft

37 200 Ft

(a minimálbér 30%-a), (minimálbér 40%-a).

37 200 Ft

46 500 Ft

(a minimálbér 40%-a), (minimálbér 50%-a).

Rokkantsági ellátás:
Az ellátás
mértéke

51-60 % közötti egészségi állapot.
Foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható,
azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei
miatt nem foglalkoztatható,
foglalkozási rehabilitációja nem
javasolt
31-50 % közötti egészségi állapot.
Tartós rehabilitációt igényel,
azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei
miatt nem foglalkoztatható,
foglalkozási rehabilitációja nem
javasolt
1-30 % közötti egészségi állapot és
kizárólag folyamatos támogatással
foglalkoztatható
1-30 % közötti egészségi állapot
Önellátási képesség teljes vagy
részleges elvesztése esetén

Havi
átlagjövedelem
40%-a

Az ellátás minimum Az ellátás maximum
összege (Ft/fő/hó)
összege (Ft/fő/hó)

27 900 Ft

41 850 Ft

(a minimálbér 30%-a) (minimálbér 45%-a)

41 850 Ft
139 500 Ft
Havi
átlagjövedelem
60%-a
(a minimálbér 45%-a) (minimálbér 150%-a)

46 500 Ft
139 500 Ft
Havi
átlagjövedelem
65%-a
(a minimálbér 50%-a) (a minimálbér 150%-a)
51 150 Ft
139 500 Ft
Havi
átlagjövedelem
70%-a
(a minimálbér 55%-a) (a minimálbér 150%-a)

Hol igényelhető?



Kormányablak (kizárólag személyesen)
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv (kizárólag postai úton)

Igényérvényesítés
o Rehabilitációs ellátás: a jogosultsági feltételek bekövetkezésének, de
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától.
o Rokkantsági ellátás: a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első
napjától.

Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)
(Az ügyintézési határidő időtartamába nem tartozik bele a szakhatósági állásfoglalás
elkészítése.)

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA
Ki jogosult a foglalkozást helyettesítő támogatásra?







Akinek az álláskeresési támogatás (munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, vállalkozói járadék) lejár;
Akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása
miatt – folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg – és a keresőtevékenységet
követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot;
Aki az aktívkorúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben állami
foglalkoztatási szervvel legalább 1 év időtartamig együttműködött;
Akinek ápolási díj, GYES, GYET, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozó
egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, rokkantsági
nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, megváltozott munkaképességűek ellátása,
ideiglenes özvegyi nyugdíj, illetve az özvegyi nyugdíj a folyósítása megszűnt és
közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel
legalább 3 hónapig együttműködött;
Feltéve, hogy
o a megélhetésük nem biztosított (egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 90%-át -25.650 Ft-);
o keresőtevékenységet nem folytat (ide nem értve a közfoglalkoztatást,
egyszerűsített munkavállalást valamint a háztartási munkát).

Egyéb jogosultsági feltétel:



a települési önkormányzat rendeletben előírhatja a lakókörnyezet rendezettségét
feltételnek.
az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Csak
akkor kaphatnak ketten is, ha az egyik részére a foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
a másik részére pedig rendszeres szociális segélyt állapítanak meg.

Nem állapítható meg az ellátás annak, aki:









előzetes letartóztatás, vagy szabadságvesztés büntetését tölti;
tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
GYES, GYET-re jogosult, vagy jár neki, gyermek 1 éves koráig;
Álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonya van;
Katonai szolgálatot teljesít;
Nappali rendszerű tanulmányokat folytat;
Keresetpótló juttatásban részesül;
Megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül.

Meg kell szüntetni az ellátást annak, aki:



a felülvizsgálati eljárást akadályozza;
keresőtevékenységet folytat (ide nem értve: közfoglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás, háztartási munka, illetve ha nem haladja meg a 90 napot);








jogosultság fennállása alatt, munkaügyi határozat jogellenes munkavégzés tényét 2
éven belül ismételten megállapítja;
állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott
munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát
jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a
munkáltató rendkívüli felmondással szűntette meg;
akit az állami foglalkoztatási szerv neki felróható okból törölt az álláskeresők
nyilvántartásából;
a határozatban megjelölt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő
nyilvántartásba vételét;
a foglalkoztatás helyettesítő támogatásnak az éves felülvizsgálata során a
felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben minimum 30 nap időtartamban:
o közfoglalkoztatásban nem vett részt;
o keresőtevékenységet nem folyatott;
o munkaerőpiaci-programban nem vett részt;
o minimum 6 hónapos képzésben nem vett részt és ez nincs is folyamatban;

Szüneteltetni kell az ellátást:




ha 90 napnál nem hosszabb keresőtevékenységet végez;
közfoglalkoztatásban vesz részt;
keresetpótló juttatásban részesül.

Összege: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 2013. évben 22.800 Ft
Ki jogosult rendszeres szociális segélyre?





Aki munkaképességét 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek a Rehabilitációs Hatóság
minősítése alapján nem haladja meg az 50%-ot;
vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül
aki rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti;
aki 14 éven aluli gyermeket nevel és a gyermekre tekintettel nem jogosult
illetve a gyermek ellátást nem tudják bitósítani napközbeni ellátást
intézménybe.

mértékű
komplex

ellátásra,
biztosító

Egyéb jogosultsági feltételek:





a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az együttműködési
kötelezettséget nyilatkozatban vállalja az önkormányzat által kiadott kijelölt szervvel
(általában a Családsegítő Szolgálat):
o kérelmezi a kijelölt szervnél a nyilvántartásba vételét;
o részt vesz beilleszkedést segítő programban és teljesíti azt.
a települési önkormányzat rendeletben előírhatja a lakókörnyezet rendezettségét
feltételnek.
az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Csak
akkor kaphatnak ketten is, ha az egyik részére a foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
a másik részére pedig rendszeres szociális segélyt állapítanak meg.

Szüneteltetni kell az ellátást:



ha 90 napnál nem hosszabb keresőtevékenységet végez;
keresetpótló juttatásban részesül.

Összege: a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér nettó összegének 90%-át
(44.508,- Ft).
Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?








Nyomtatvány: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
Igénylő: személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes személyi igazolvány,
érvényes kártyatípusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél) lakcímkártya
Vagyonnyilatkozat
Egy háztartásban élők jövedelemigazolása
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat vagy annak másolata
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén: Munkaügyi Központ által kiadott
igazolás
Rendszeres szociális segély esetén: orvosi szakvéleményt

Hol igényelhető?



Kormányablak
Lakcím szerint illetékes Önkormányzat

Igényérvényesítés:
 kérelem benyújtásának napjától;
 Jogosultság esetén az álláskeresési támogatás lejártát követő naptól, amennyiben 30
napon belül benyújtja a kérelmet.
Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

