
 

Figyelemmel a 88/2020 (IV.5.) Kormányrendeletre             

Frissítve: 2021.12.31. 

 

 
 
Szociális ellátások 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény (továbbiakban Szociális törvény) rendelkezik 

az önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és természetbeni 

támogatások keretszabályairól (a részletszabályokat pedig az 

egyes önkormányzatok rendeletei tartalmazzák).  A törvény 

célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, valamint 

megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított 

egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellá-

tásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésé-

nek garanciáit.  

Pénzbeli és szociális rászorultságtól függő ellátás esetén be-

szélhetünk az időskorúak járadékáról, aktív korúak ellátásá-

ról, az ápolási díjról, vagy az adott önkormányzat képviselő-

testülete által meghatározott települési támogatásról. Termé-

szetben nyújtott szociális ellátások körében kell említeni a 

köztemetést, a közgyógyellátást, valamint az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságot. Szociális szolgáltatás keret-

ében igényelhető falugondnoki és tanyagondnoki szolgálta-
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tás, étkeztetést, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrend-

szeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szol-

gáltatás, utcai szociális munka, és nappali ellátás.  

A szociális ellátást – kivéve az aktív korúak ellátását – az arra 

jogosult személy lakóhelye szerinti önkormányzat rendeleté-

ben meghatározott szervnél, vagy járási hivatal hatáskörébe 

tartozó ellátás esetén az illetékes kormányhivatal járási hiva-

talában kell igényelni. A kérelmet a jogosult lakóhelye vagy 

ha a jogosult életvitelszerűen a tartózkodási helyén lakik, úgy 

e tartózkodási hely szerint illetékes hatóság bírálja el. Az ak-

tív korúak ellátása iránti kérelmet a jogosult az őt álláskere-

sőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújt-

hatja. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az igénylő szo-

ciális ellátásban részesül, úgy az ellátás időszakában a jogo-

sultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények 

megváltozása esetén erről az igénylő 15 napon belül köteles 

értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

A kérelem benyújtásakor vizsgálják az igénylő jövedelmi és 

vagyoni helyzetét figyelemmel az igénylő családi állapotára, 

ugyanis egyes esetekben a közeli hozzátartozók jövedelmét 
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is vizsgálhatja a hatóság. Az igénylő jövedelemről tett nyilat-

kozatához mellékelnie kell a jövedelem igazolását is. 

   A felsorolt szociális ellátások részletszabályait az adott ön-

kormányzat rendeletében határozza meg, melyekről – így 

többek között az igénybe vehető ellátások tartalmáról, az 

igénylés részletes feltételéről – az illetékes kormányhivatalok 

járási hivatalai adnak tájékoztatást. A pénzbeli és természet-

beni szociális ellátások igényléséről, valamint az ellátás meg-

állapításáról és annak folyósításáról a részletes szabályokat a 

63/2006. (III.27.) Kormányrendelet tartalmazza. 

Az alábbiak szerint röviden bemutatjuk a leginkább ismert 

ellátási formákat: 

 


