
Időskorúak járadékának igénylése

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Illetékesség

A  kérelmet  az  a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  bírálja  el,
amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a
kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik,
a tartózkodási helye van.
A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az
a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  illetékes,  amelynek
illetékességi  területét  a  hajléktalan  személy  az  ellátás
igénybevételekor  nyilatkozatában  tartózkodási  helyeként
megjelölte

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  járási  hivatalaiban  és  a
Kormányablaknál

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Bemutatandó  iratok: (a  kérelem  a  járási  hivatalnál,
kormányablakban  történő  benyújtása  esetén  az  ügyintézés
elősegítése  érdekében)  a  kérelmező  személyi  igazolványa,
lakcímigazolványa és TAJ- kártyája.

Becsatolandó iratok:

 Kérelemnyomtatvány.

 Amennyiben  rendelkezésére  áll  az  ügyfélnek,  akkor  a
nyugdíj megállapítása iránti kérelmének elutasítása, 

 Amennyiben  a  kérelmezőnek  házastársa/élettársa  van,
annak jövedelméről szóló igazolás.

 Amennyiben az ügyfél rendelkezik jövedelemmel az arról
szóló igazolás.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

 személyesen, vagy helyette törvényes képviselője,
  vagy  a  kérelmező,  illetve  törvényes  képviselő  által

meghatalmazott személy útján 
 a járási hivatalnál, kormányablakánál, vagy 

 postai úton
 e-papír
 ügysegédi fogadónapon

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

Az  időskorúak  járadéka  a  megélhetést  biztosító  jövedelemmel
nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A
járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt  betöltött  személyt,  akinek  saját  és  vele  együtt
lakó  házastársa/élettársa  jövedelme  alapján  számított  egy  főre
jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 85%-át, azaz 24.225,- Ft-ot,

Vagy  azon  személyt,  aki egyedülálló,  a  reá  irányadó



nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, továbbá havi
jövedelme  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének 100%-át, azaz 28.500,- Ft-ot,

Vagy  azon  személyt,  aki  egyedülálló,  75.  életévét  betöltötte,
továbbá  havi  jövedelme  nem haladja  meg az  öregségi  nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 135%-át azaz 38.475,- Ft-ot.

Az időskorúak járadékának havi összege 2020.01.01-től.

a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén,  

26.350 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén, 

30.995 Ft
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén, 

41.840 Ft,
b)  jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a)  pont szerinti
összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

A  2018.  évtől  az  időskorúak  járadékának  havi  összegei  a
nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkednek. 

Ha az időskorúak járadékának összege az 1000 Ft-ot nem éri el, a
jogosult részére akkor is legalább 1000 Ft összegű járadékot kell
megállapítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben  meghatározott  feltételek  hiányában  a  törvény
megsértésével  nyújtott  szociális  ellátást  meg  kell  szüntetni,  az
ellátást  jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybevevőt  pedig
kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.

Az ellátást igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló
szervnek 8  napon  belül  bejelenteni,  ha  részére  a  kérelem
benyújtásakor  más  rendszeres  pénzellátás  megállapítására
irányuló  eljárás  van  folyamatban,  valamint,  ha a  kérelem
benyújtását követően, de a véglegessé vált döntés meghozatalát
megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló
eljárást indít.

Ügytípushoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 
1993. évi III. tv.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Ügyintézéshez használt, 
letölthető 
nyomtatványok

Időskorúak járadéka hivatalból történő megállapításához adatlap

Időskorúak járadékának megállapításához kérelem

Nyilatkozat mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Időpontfoglalás Nem szükséges

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény alapján

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato


kötelezettségekről
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