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fennálló hátralék esetén, amikor legfeljebb négyszázezer forint lehet. A támogatás nyújtható egy 

összegben, vagy havi részletekben, az adós vállalásától függően. (Szt. 55/A. § 2. bekezdés) 

 Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza kell 
téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy az általa vállalt 

adósságtörlesztés 3 havi részletét nem teljesíti, vagy az adósságkezelési szolgáltatás 

igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési 

kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a támogatás a 

megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. (Szt. 55/B. § 1-2. 

bekezdés) 

 Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott 

adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra 

vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12 hónapon belül ismételten 

nem részesülhet (Szt. 55/B. § 3. bekezdés). 

 Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb olyan összegű részletekben lehet 

elrendelni, mint amilyen összegekben a támogatást adták (Korm. R. 56. § 2. bekezdés). 

 Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelés időtartama alatt 

meghal, vagy lakóhelye megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni (Korm. R. 

55. § 2. bekezdés). 

 Az adósságcsökkentési támogatást a központi költségvetés megtéríti (Szt. 125. § c. pont, lásd még 

2007. évi CLXIX. tv. 8. sz. melléklet II. fejezet 1. pont). 

 

IV. A FŐVÁROSI SZOCIÁLIS RENDELET 

(A hatályos 24/1997. (V. 22.) Főv. Közgy. rendelet a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és a 

szociális ellátás egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Fr.), az 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.) és a 2004. évi CXL. törvény a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.) alapján) 

 

 Az Szt. 1996-os módosításával (1996. évi CXXVIII. törvény) a fővárosban a hajléktalanok 

(lakcímnélküliek és menhelyre bejelentettek) rendszeres és átmeneti segélyezése a Fővárosi 

Önkormányzat hatáskörébe került. Ezt követően, a törvény felhatalmazása alapján alkotta meg a 

Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Szociális Rendeletet.141 A rendelet az átmeneti segélyek 

megállapítását lehetővé teszi abban az esetben is, ha a kérelmezőnek van lakóhelye, és tartózkodási 

helye budapesti hajléktalan szállás. 

                                                      

 
141 A rendelet elfogadásakor a fedél nélküli emberek aktuális problémáira, különböző élethelyzeteikre reagáló egységes 
egészet alkotott. Az elmúlt 10 év sorozatos módosításainak hatására azonban egyre logikátlanabbá, 
ellentmondásosabbá vált, és a jelenleg hatályos szöveg több ponton is alkotmányossági aggályokat vet fel. Így egyre 
halaszthatatlanabbnak tűnik újjáalkotása. 
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Az ellátások megállapításának általános szabályai 

 A pénzbeli szociális ellátásra való jogosultság megállapítása kérelemre indul. A kérelmet a 

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Hajléktalanok Információs Irodáján (Bp. 

VIII. Baross u. 126, a továbbiakban: Ügyfélszolgálati Iroda) ügyfélfogadási időben lehet 

benyújtani.142 (Fr. 2. § 2. bekezdés) 

 A szociálisan rászoruló személynek egy alkalommal csak egy jogcímen143 állapítható meg 

segély. A krízissegély kivételével144 nem állapítható meg átmeneti segély a rendszeres szociális 

segélyben, vagy időskorúak járadékában részesülő kérelmező részre.145 (Fr. 2. § 1. bekezdés) 

A kérelemhez igazolásokat kell csatolni: 
- a személyazonosságot a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, a 

lakcímet a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal vagy a lakcímről szóló 

hatósági igazolvánnyal kell igazolni, 

- a jövedelemről jövedelemnyilatkozatot kell tenni, 

- hajléktalanszálló, vagy szociális munkás igazolását kell csatolni arról, hogy a kérelmező 

bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás, illetve, hogy a kérelmező éjszakáit a főváros 

közterületein, vagy a főváros területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben, vagy a 

főváros területén lévő hajléktalanszálláson tölti (Fr. 2. § 4. bekezdés). 

 Az Ügyfélszolgálati Irodának a kérelmekről határozatot kell hozni (Ket. 71. § 1. bekezdés).146 

 Az Ügyfélszolgálati Iroda által meghozott határozatok ellen időskorúak járadéka és rendszeres 

szociális segély esetében a Budapesti és Pest Megyei Szociális és Gyámhivatalhoz, átmeneti 

segélyek esetében a Fővárosi Önkormányzat Közgyűléséhez címzett fellebbezéssel lehet élni (Szt. 

25. § 3. bekezdés a. pont, 63/2006. Korm. R. 6/A. § 2. bekezdés, Ket. 107. § 1. bekezdés). 

Rendszeres szociális ellátások 

 Az Szt. 32/E. §-a és a 37/G. § 7. bekezdése szerint a fővárosban a fővárosi főjegyző hatáskörébe 

tartozik a rendszeres szociális ellátások közül a hajléktalan személyek időskorúak járadékának, és 

rendszeres szociális segélyének megállapítása. Hajléktalannak az minősül, aki bejelentett lakóhellyel 

                                                      

 
142 Nem zárja azonban ki ez az előírás a kérelmek postai úton való előterjesztését, amit az Ket. 65. § 4. bekezdése 
enged meg, hiszen az magasabb szintű jogszabály. 
143 Például, ha a kérelmező beteg és rokkantnyugdíjazása is folyamatban van, és egy adott hónapra már 
megállapították számára a munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélyét, a rendszeres ellátást kérelmező 
hajléktalanok átmeneti segélyét csak a következő hónaptól kaphatja. Ha a kérelmező kérelme benyújtásakor többfajta 
ellátásra is jogosult, akkor számára az Ket.-ből következően a magasabb összegű ellátást kell megállapítani. (Ket. 5. §) 
144 Lásd az átmeneti (krízis) segélyt a 182. oldalon. 
145 Ez a rendelkezés határozottan alkotmányellenesnek tűnik, hiszen bizonyos jövedelemtípusokkal rendelkezőket kizár 
az átmeneti segélyezésből, míg más, akár azonos nagyságú jövedelemmel rendelkezők kaphatnak ilyen segélyt, tehát 
indokolatlanul megkülönbözteti a rászorulók egy csoportját. 
146 Ez a gyakorlatban sajnos nem így van, gyakran el sem indítják a szociális igazgatási eljárást, hanem elküldik a 
kérelmezőt azzal, hogy nem ők illetékesek. Ezekben az esetekben érdemes a kérelmeket postán beküldeni. (Fővárosi 
Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztály 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 
Részletesen lásd a Közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai című fejezetben a 10-12. oldalon. 
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nem rendelkezik, vagy akinek bejelentett lakóhelye a főváros területén lévő hajléktalanszállás. (Szt. 4. 

§ 2. bekezdés) 

 A rendszeres szociális segélyt és az időskorúak járadékát a tárgyhót követő 5. napig a kérelmező 

által megadott címre kell folyósítani (Fr. 2. § 7. bekezdés). 

 A rendszeres szociális segélyre és időskorúak járadékára való jogosultságot az önkormányzat 

kétévente egyszer felülvizsgálja. A felülvizsgálathoz az igazolásokat ismételten csatolni kell, ennek 

elmulasztása a segély megszüntetésével jár. 

 A rendszeres segélyek megállapításával egyidejűleg értesíteni kell az egyéb szociális ellátások (pl: 

közgyógyellátás) megállapítására hatáskörrel rendelkező önkormányzat jegyzőjét.147 (Fr. 6. §) 

Rendszeres szociális segély 

 Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét kérelmezőnek az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltsége vagy az Fővárosi Közhasznú 

Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság (a továbbiakban: FKFSZ) vagy a Budapesti 

Módszertani Szociális Központ és Intézményei (a továbbiakban: BMSZKI) által kiállított igazolást kell 

benyújtania az együttműködésről. A kérelmező a fenti szervek bármelyikével nyilvántartásba veteti 

magát, írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról, továbbá teljesíti a beilleszkedést 

segítő programban foglaltakat. 

 A beilleszkedést segítő programok típusai: 

-  munkaerőpiacra történő visszatérést segítő, 

-  megváltozott helyzethez való alkalmazkodást segítő, 

-  tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek 

leküzdését segítő. 

 A kérelmező által teljesített együttműködési időtartamba a fenti szervek bármelyikével történő 

együttműködést be kell számítani. (Fr. 2. § 4. bekezdés a-b. pont) 

 Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt 

együttműködési kötelezettségét megszegi,148 akkor a segély összegét hat hónapig 75%-os 

mértékben kell folyósítani részére; amennyiben együttműködési kötelezettségét súlyosan149 vagy két 

éven belül ismételten megszegi, részére a segély folyósítását meg kell szüntetni (Fr. 2. § 4. bekezdés 

c. pont). 

                                                      

 
147 Az egészségkárosodott rendszeres szociális segélyben részesülő alanyi jogon közgyógyellátottá válik, de az 
igazolványt a tényleges tartózkodási helye szerinti önkormányzat jegyzőjének kell kiállítani (Szt. 50. § 1. bekezdés b. 
pont). 
148 Együttműködési kötelezettség megszegése: az együttműködésre kijelölt szervvel kötött együttműködési 
megállapodásban rögzítettek megszegése, a megállapodás aláírásának megtagadása (Fr. 2. § 4. bekezdés c. pont). 
149 Súlyos megszegés: a részére felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy az önkormányzat által 
szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg (Fr. 2. § 4. bekezdés c. pont). 
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Időskorúak járadéka 

 Az időskorúak járadékának havi összege:150 
- jövedelemmel nem rendelkező nem egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80%-a (jelenleg 22800Ft), 

-  62. életévét betöltött, de 75 évnél fiatalabb egyedülálló esetén nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 95%-a (jelenleg 27075Ft), 

- 75. életévét betöltött egyedülálló esetén nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a 

(jelenleg 37050Ft). 

 Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén a segély összegének és a jogosult havi jövedelmének 

különbözete. (Fr. 5/B. §, Szt. 32/C. § 1. bekezdés a. pont) 

Átmeneti szociális segélyek 

 A Fővárosi Önkormányzat illetékes a főváros közigazgatási területén tartózkodó azon személy 

átmeneti segélyezésére, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy akinek bejelentett lakóhelye 

a főváros területén lévő hajléktalanszállás. A Fővárosi Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és 

illetékességére, köteles étkezést, szállást, átmeneti segélyt biztosítani, ha ezek hiánya életet, testi 

épséget veszélyeztet. Ezért átmeneti segélyben részesíti azokat a személyeket is, függetlenül attól, 

hogy van-e bejelentett lakóhelyük, akik éjszakáikat a főváros közterületein, vagy a főváros területén 

lévő nem lakás célú szolgáló helyiségben, vagy a főváros területén lévő hajléktalanszálláson töltik, 

illetve azokat is, akik egyéb okból151 kerültek életet, testi épséget veszélyeztető helyzetbe. (Fr. 1. §) 

 Átmeneti szociális segélyt - a hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segély 

kivételével - az a hajléktalan személy kaphat, akinek megélhetése más módon nem biztosított, mert 

nincs jövedelme, vagy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét (jelenleg 28500Ft), egyedül élő esetében annak 150 %-át (jelenleg 42750Ft) (Fr. 7/A. §). 

 Az átmeneti szociális segélyeket az Ügyfélszolgálati Irodán a kérelem benyújtásától számított 15 

napon belül kell kifizetni. Amennyiben a megállapított átmeneti segély összegének utolsó két 

számjegye nem nulla, az összeget felfelé kell kerekíteni. (Fr. 2. § 5-6. bekezdés) 

Munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélyezése 

 Munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélyére jogosult az a hajléktalan személy, aki 

munkaképtelen. Tartós, illetve 3 hónapot meghaladó folyamatos munkaképtelenség esetén a 

kérelmezőnek kezdeményeznie kell a rendszeres (társadalombiztosítási vagy önkormányzati) 

                                                      

 
150 A rendelet szövege az összeghatároknál az időközben hatályon kívül helyezett 5/A. §-ban meghatározott esetekre 
hivatkozik, így a segély összege csak az Szt. alapján állapítható meg. 
151 Elemi kár, bűncselekmény, stb. 
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ellátáshoz jutását. Az ennek megtörténtét bizonyító igazolással kérheti a rendszeres ellátást 

kérelmező hajléktalanok átmeneti segélyét. 

 A munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélye iránti kérelemhez csatolni kell a korábbiakban 

már említett iratok mellett a munkaképtelenség időtartamát is megjelölő orvosi igazolást. Ezt a segélyt 

évente egy alkalommal, legfeljebb 4 hónapon keresztül lehet megállapítani. (Fr. 8. §) 

 Munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélyének havi összege: 

- jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 30%-a (jelenleg 8600Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 80%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, de legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a (jelenleg 8600Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) magasabb 

jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10%-a (jelenleg 2900Ft) (Fr. 14. §). 

Rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok átmeneti segélye 

 Rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok átmeneti segélyére jogosult, akinek részére 

rendszeres (munkanélküli, társadalombiztosítási vagy önkormányzati) ellátás megállapítása 

folyamatban van, de az ellátást még nem kapta meg. 

 A rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok átmeneti segélye iránti kérelemhez csatolni kell a 

korábbiakban már említett iratok mellett a rendszeres ellátás iránti kérelem beadását igazoló 

dokumentumot (átvételi elismervény, ügyiratszám).152 Ezt a segélyt évente egy alkalommal lehet 

megállapítani, és a kérelem beadásától a rendszeres jövedelem folyósításának kezdetéig terjedő 

időszakra kell folyósítani. (Fr. 9. §) 

 A rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok átmeneti segélyének havi összege: 

- jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 40%-a (jelenleg 11400Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 80%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, de legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a (jelenleg 11400Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) magasabb 

jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10%-a (jelenleg 2900Ft) (Fr. 14. §). 

                                                      

 
152 A gyakorlatban a további kifizetésekhez az Ügyfélszolgálati Iroda kéri az eljáró szerv igazolását, hogy az ellátás 
megállapítása még folyamatban van. 
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Munkába álló hajléktalanok átmeneti segélyezése 

 Munkába álló hajléktalanok átmeneti segélyére jogosult az a jövedelemnélküli hajléktalan, aki 

munkába áll. 

 A munkába álló hajléktalanok átmeneti segélye iránti kérelemhez csatolni kell a korábbiakban 

már említett iratok mellett olyan munkaszerződést, amely az első fizetés időpontját is megjelöli. Ezt a 

segélyt évente egy alkalommal lehet megállapítani, és a kérelem beadásától az első teljes havi 

munkabér kifizetéséig terjedő időszakra kell folyósítani. (Fr. 10. §) 

 A munkába álló hajléktalanok átmeneti segélyének összege: 

- jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50%-a (jelenleg 143000Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 80%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, de legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a (jelenleg 14300Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) magasabb 

jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10%-a (jelenleg 2900Ft) (Fr. 14. §). 

Jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti segélyezése 

 Jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti segélyre jogosult az a munkaképes hajléktalan személy, 

aki egyéb ellátásra nem jogosult (Fr. 11. § 1. bekezdés). 

 A jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti segélyét kérelmezőnek az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltsége vagy az FKFSZ vagy a BMSZKI által kiállított 

igazolást kell benyújtania az együttműködésről. A kérelmező a fenti szervek bármelyikével 

nyilvántartásba veteti magát, írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról, továbbá 

teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 

 A beilleszkedést segítő programok típusai: 

- munkaerőpiacra történő visszatérést segítő, 

- megváltozott helyzethez való alkalmazkodást segítő, 

- tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek 

leküzdését segítő. 

 A kérelmező által teljesített együttműködési időtartamba a fenti szervek bármelyikével történő 

együttműködést be kell számítani. 

 Ha a kérelmező az együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, vagy mulasztását nem 

igazolja, nem minősül együttműködőnek. (Fr. 2. § 4. bekezdés) 

 Egy éves együttműködést követően a kérelmezőnek az aktív korúak rendszeres szociális 

segélyének megállapítását kezdeményezni kell. Ezt a segélyt évente négy alkalommal lehet 

megállapítani. (Fr. 11. § 2-3. bekezdés) 
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 A jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti segélyének összege: 

- jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25%-a (jelenleg 7200Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 80%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, de legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a (jelenleg 7200Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) magasabb 

jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10%-a (jelenleg 2900Ft) (Fr. 14. §). 

Hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segély 

 Hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segélyre jogosult az a hajléktalan személy, 

aki: 

- legalább hat hónapja a főváros területén lévő hajléktalanszálláson lakott, és a 

hajléktalanszállásról való kiköltözése és a kérelme beadása között nem telt el három hónapnál 

hosszabb idő, és  

- rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és 

- jövedelme, vagy a vele együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (jelenleg 

85500Ft), és 

- a várható lakhatási költségek kérelmezőre jutó összege meghaladja jövedelmének 35%-át, 

valamint 

- a vele gondozási szerződést kötő szociális munkás a segély megállapítását javasolja, és a 

várható lakhatási költségekről nyilatkozik. 

 Lakhatási költségként kell figyelembe venni az ágy-, al-, lakásbérleti és a munkásszállón várhatóan 

fizetendő díjat. 

 A hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segély összegét úgy kell megállapítani, 

hogy a lakhatási költségek kérelmezőre eső része a megállapítást követő hat hónapon át ne haladja 

meg jövedelmének 35%-át, de a segély havi összege nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft), kiskorú gyermekével, (gyermekeivel) együtt 

költöző személy esetében 100%-ánál (jelenleg 28500Ft), és nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 25 %-ánál (jelenleg 7200Ft). 

 A hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez 
csatolni kell a korábbiakban már említett iratok mellett a gondozási szerződést megkötő szociális 

munkás javaslatát. 

 Ezt a segélyt évente egy alkalommal lehet megállapítani, összegét legfeljebb hat hónapon 

keresztül részletekben is folyósítani lehet. A segély havonta történő folyósításának feltétele, hogy a 
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segély megállapítását javasoló szociális munkás igazolja, hogy a segéllyel támogatott a támogatás 

alapjául szolgáló ágy-, al-, lakásbérletben illetve munkásszállón lakik. 

 E segély több, azonos lakcímre költöző személynek is megállapítható. (Fr. 12. §) 

Átmeneti (krízis) segély 

 Átmeneti (krízis) segélyre jogosult, aki egyéb okból (elemi kár, baleset, bűncselekmény stb. miatt) 

került olyan rendkívüli élethelyzetbe, hogy élete, testi épsége veszélyben van. A krízishelyzetet arra 

alkalmas okirattal (pl. rendőrségi jegyzőkönyv, hajléktalanellátó szervezet igazolása) igazolni kell. 

 Ezt a segélyt évente egy alkalommal lehet megállapítani.153 (Fr. 13. §) 

 Átmeneti (krízis) segély összege: 

- jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25%-a (jelenleg 7200Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 80%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, de legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a (jelenleg 7200Ft), 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál (jelenleg 22800Ft) magasabb 

jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 10%-a (jelenleg 2900Ft) (Fr. 14. §). 

                                                      

 
153 A 13. § 3. bekezdése arról rendelkezik, hogy a 7. § b. pontja alapján megállapított átmeneti segélyekről (azokban az 
esetekben, amikor a kérelmező rendelkezik lakóhellyel) a határozatról haladéktalanul értesíteni kell a lakóhely szerinti 
önkormányzatot, és igényelni kell az Szt. 7. § 2. bekezdése alapján a kifizetett átmeneti segély megtérítését. A rendelet 
hivatkozott 7. paragrafusát azonban időközben hatályon kívül helyezték, így ez a rendelkezés jelenleg nem 
értelmezhető. 


