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IV. A FŐVÁROSI SZOCIÁLIS RENDELET 

(A hatályos 40/2009. (VII. 9.) 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) 

 

 

 A Fővárosi Önkormányzat 2009. nyarán újjáalkotta a hajléktalan emberek segélyezéséről szóló 

rendeletét, így az ellátások megállapításáról szóló korábbi, 24/2007. Főv. Közgy. rendelet hatályon 

kívül került. Anyagunkban - az új rendelet hatályba lépése óta eltelt rövid idő ellenére - igyekszünk a 

konkrét rendelkezések ismertetése mellett a gyakorlati tapasztalatokat, értelmezéseket is bemutatni. A 

fővárosi hajléktalanok rendszeres és átmeneti segélyezése az Szt. 1996-os módosításával (1996. évi 

CXXVIII. törvény) került a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe. Az azóta eltelt 13 évben az eredeti 

rendeletet többször módosították, ezt egységesítette most az új rendelet, illetve néhány fontos új 

rendelkezést is tartalmaz, elsősorban annak érdekében, hogy a segélyekhez a valóban rászoruló, a 

hajléktalanellátó intézményrendszerrel kapcsolatban álló hajléktalan emberek jussanak hozzá. 

Illetékesség 

 A Fővárosi Önkormányzat azoknak a hajléktalan embereknek állapít meg időskorúak járadékát, 

aktív korúak ellátását és átmeneti szociális segélyt, akik Budapest közigazgatási területén 

tartózkodnak, és bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek, vagy bejelentett lakóhelyük a főváros 

területén lévő hajléktalanszállás, vagy olyan rászorulók, akiknek a Fővárosi Önkormányzat 

hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül, az Szt. 7. § 1. bekezdése alapján köteles étkezést, 

szállást, illetve átmeneti segélyt biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét 

veszélyezteti, így: 

- akik – függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs bejelentett lakóhelyük – éjszakáikat a főváros 

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

főváros területén lévő hajléktalanszálláson töltik, vagy 

- akik egyéb okból (elemi kár, baleset, bűncselekmény stb.) kerültek életüket, testi épségüket 

veszélyeztető helyzetbe. (Fr. 1. §) 

 Azt, hogy az ügyfél nem rendelkezik lakóhellyel, a lakcímkártya igazolja, ebben az esetben az 

illetékesség igazolásához további igazolásra nincs szükség. Azoknak, akiknek lakóhelye 

hajléktalanszállás, a szállóvezető, vagy szociális munkás 8 napnál nem régebbi igazolását kell 

bemutatni arról, hogy a bejelentés még nem szűnt meg.140 Azoknak, akik éjszakáikat a főváros 

                                                      

 
140 Az Információs Iroda jelenlegi gyakorlatában nem ennek igazolását kéri, hiszen akinek megszűnt a lakóhelye valamelyik 
szálláson, az lakóhelynélküliként igazolás nélkül kaphat segélyt, hanem arról kér igazolást, hogy az ügyfél éjszakáit a főváros 
közterületein, vagy a főváros területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben, vagy a főváros területén lévő 
hajléktalanszálláson tölti. 
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közterületein, vagy a főváros területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben, vagy a főváros 

területén lévő hajléktalanszálláson töltik és rendelkeznek lakóhellyel, ami nem hajléktalanszálló, vagy 

egyéb okból (elemi kár, baleset, bűncselekmény stb.) kerültek életüket, testi épségüket veszélyeztető 

helyzetbe, ugyancsak szociális munkás vagy szállóvezető 8 napnál nem régebbi, erről szóló 

igazolását kell bemutatniuk. (Fr. 3. § c. pont)141 

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 

(Budapest VIII., Könyves Kálmán krt. 84.), ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, vagy postai úton 

megküldeni. (Fr. 2. § 2. bekezdés) 

 A szociálisan rászoruló személynek egy alkalommal csak egy jogcímen állapítható meg segély. 

A krízissegély kivételével142 nem állapítható meg átmeneti segély a rendszeres szociális segélyben, 

rendelkezésre állási támogatásban vagy időskorúak járadékában részesülő kérelmező részére. (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. (Fr. 3. § a-b. pont) 

 Az Ügyfélszolgálati Irodának a kérelmekről határozatot kell hozni (Ket. 71. § 1. bekezdés).143 

 Az Ügyfélszolgálati Iroda által meghozott határozatok ellen időskorúak járadéka és rendszeres 

szociális segély esetében a Közép-magyarországi Államigazgatási Hivatalhoz, 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). 

                                                      

 
141 Az illetékesség szempontjából az új rendelet sokkal rugalmasabb a réginél, lehetővé teszi azoknak a vidéki lakóhellyel 
rendelkezőknek a segélyezését is, akik nincsenek fővárosi menhelyre bejelentve, sőt a fővárosi lakóhellyel rendelkezők 
segélyezését is, abban az esetben, ha a szükséges igazolást be tudják mutatni. Ezt az illetékességi rendelkezést azonban a 
Hajléktalanok Információs Irodája csak az átmeneti segélyekre alkalmazza, az időskorúak járadékára és a rendszeres szociális 
segélyekre nem (pedig a rendelet ezekre is vonatkozik), ezen segélyfajták esetében az Szt-re való hivatkozással a 
továbbiakban is csak a lakóhellyel nem rendelkezők és a menhelyen lakóhellyel rendelkezők számára állapítja meg az ellátást. 
142 Lásd az átmeneti (krízis) segélyt a 194. oldalon. 
143 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 11-13. oldalakon. 
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Rendszeres szociális segélyek 

 Az új Fr. nem rendelkezik a rendszeres ellátásokról, miközben ezeket az ellátásokat az Szt. 

egyértelműen a Fővárosi Önkormányzathoz rendeli.144 Eltérő rendelkezés hiányában az aktív korúak 

ellátása esetében a Hajléktalanok Információs Irodája a jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti 

segélyénél meghatározott eljárásmódot alkalmazza. A kérelmezőnek az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltsége 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. 3. § d. pont, 4. § 1-2. bekezdés) 

Átmeneti szociális segélyek 

 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. §). 

 Az átmeneti szociális segélyt az Információs Irodán kell kifizetni. Az átmeneti segély összegét az a 

rendeletben foglaltak szerint kell kiszámítani. Ha az összeg utolsó két számjegye nem nulla, akkor 

felfelé kerekítéssel kell az összeget megállapítani. 

 Az átmeneti szociális segélyt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell kifizetni, ha a 

tényállás azonnal tisztázható, és az Információs Iroda a határozatot azonnal meghozza. (Fr. 6. § 1-2. 

bekezdés) 

Munkaképtelen hajléktalanok átmeneti segélyezése 

 Átmeneti szociális segély állapítható meg annak a hajléktalan személynek, aki munkaképtelen. 

                                                      

 
144 Az Szt. 37/D. § 3. bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzatnak rendeletben kellene szabályoznia az együttműködés 
eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. Mivel az 
erre vonatkozó szabályozás nem került be az Szt. szövegébe, jelenleg ez a törvényi előírás nem teljesül. 
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 Munkaképtelenség igazolására a hajléktalan ellátás keretében működő háziorvosi rendelő, illetve a 

hajléktalan ellátás keretében működő Egészségügyi Centrum orvosa által kiadott, a 

munkaképtelenség időtartamát megjelölő igazolás fogadható el.145 

 Tartós, három hónapot meghaladó folyamatos munkaképtelenség esetén a kérelmezőnek 

kezdeményeznie kell a rendszeres ellátáshoz való jutását. Az ennek megtörténtét bizonyító 

igazolással - melyet társadalombiztosítási vagy önkormányzati szerv állított ki - kérheti a rendszeres 

ellátást kérelmező hajléktalanok átmeneti segélyét. 

 E segélyt egy naptári évben egy alkalommal, legfeljebb 4 havi időtartamra lehet megállapítani, 

kifizetése havonta történik. (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 

 Átmeneti szociális segély állapítható meg annak a hajléktalan személynek, akinek részére 

rendszeres (munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális) ellátás megállapítása folyamatban 

van,146 de az ellátást még nem kapta meg. 

 A rendszeres ellátás kezdeményezését az ellátást (társadalombiztosítási stb.) megállapító szerv 

által kiadott - a kérelem beadását igazoló - dokumentummal (átvételi elismervény, ügyiratszám) kell 
igazolni, az eljárás folyamatosságáról, annak befejezéséig havonta igazolást kell benyújtani. 

 Ezt a segélyt egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani, a kérelem 

beadásától a rendszeres jövedelem folyósításának a kezdetéig terjedő időszakra, de legfeljebb 10 

havi időtartamra. Kifizetése havonta történik. (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), 

                                                      

 
145 A munkaképtelenség igazolására kizárólag hajléktalan háziorvosi rendelő vagy egészségügyi centrum igazolása fogadható 
el (pl. drogrehabilitációs intézmény, drogambulancia igazolása nem), és kórházi igazolás is csak abban az esetben, ha a 
kérelmező a benyújtás időpontjában kórházi kezelés alatt áll. 
146 Az Információs Iroda a gyakorlatban a segélyt az első és másodfokú eljárás időtartamára állapítja meg, a bírósági szakasz 
időtartamára már nem. Egy eljárásnak tekintik viszont a folytatólagos eljárásokat, pl. ha az ügyfél nyugdíjkérelmet adott be, de 
kiderül, hogy arra nem jogosult, de az eljárás járadékügyként folyik tovább, az átmeneti segély folyósítása folyamatos marad. 
Megszüntetik viszont a folyósítást abban az esetben, ha az ügyfél új kérelmet ad be. 
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- 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. §). 

Munkába álló hajléktalanok átmeneti segélyezése 

 Átmeneti szociális segély állapítható meg a munkába álló jövedelem nélküli hajléktalan 

személynek. 

 A segélyt egy naptári évben egy alkalommal lehet megállapítani a kérelem beadásától az első 

teljes havi munkabér folyósításának a kezdetéig terjedő időszakra, de legfeljebb egy havi 

időtartamra.147 Kifizetése egy alkalommal történik. 

 A munkaviszonyt olyan munkaszerződéssel148 kell igazolni, amely az első fizetés időpontját is 

megjelöli.149 (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 

 Átmeneti szociális segély állapítható meg annak a munkaképes hajléktalan személynek, aki egyéb 
ellátásra nem jogosult. Ezt a segélyt egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal lehet 

                                                      

 
147 A rendelet itt ellentmondó, a mondat első fele megengedné, hogy abban az esetben, ha valaki csak másfél hónap múlva 
kap teljes összegű fizetést, törthónapra is kaphasson átmeneti segélyt, míg a mondat első fele kizárja ezt. A gyakorlatban az 
Információs Iroda legfeljebb 1 hónapra állapít meg átmeneti segélyt. 
148 A munkaszerződésnek meg kell felelnie a Munka Törvénykönyve által szabályozott tartalmi és formai elemeknek, így 
szerepelnie kell rajta a munkáltató aláírásának és a munkáltató hivatalos pecsétjének is. Ha a munkaszerződésen a minimálbér 
alatti összeg szerepel a munkabér rovatban, csak úgy fogadják el, ha a munkáltató megjelölte, hogy a munkavállalót 
részfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja. 
149 Amennyiben a munkaszerződés nem tartalmazza az első fizetés időpontját, de a megkötésétől még nem telt el egy hónap, 
azt az Információs Iroda elfogadja. 
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megállapítani, amennyiben a kérelmező együttműködik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségével vagy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei (a továbbiakban: BMSZKI) Együttműködési Csoportjával. 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. Az együttműködésről a kérelem benyújtásakor igazolást kell 

csatolni.150 (Fr. 3. § d. pont, 4. § 1-2. bekezdés) Egyéves együttműködés után a kérelmezőnek az 

aktív korúak ellátásának megállapítását kell kezdeményeznie. 

 Az a kérelmező, aki munkába álló hajléktalanok átmeneti segélyben részesült, a segély 

kifizetését követő három hónapon belül nem részesülhet jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti 
segélyében. 

 Amennyiben a segélyezett az e rendelet együttműködési kötelezettségét megszegi, annak 

annak jövedelemnélküli hajléktalanok átmeneti segélyét megszüntetik. (Fr. 11. § 2-5. bekezdés) 

 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 

 Lakhatáshoz jutást támogató átmeneti segély állapítható meg annak a hajléktalan személynek, aki 

- a kérelem beadását megelőzően legalább hat hónapig a főváros területén lévő 

hajléktalanszálláson lakott, a hajléktalanszállásról kiköltözése és a kérelem beadása között 

nem telt el három hónapnál hosszabb idő és 

- rendszeres jövedelemmel rendelkezik és 

                                                      

 
150 A segély megállapításához nem elég a munkaügyi központ igazolása arról, hogy nyilvántartásba vették, az együttműködést 
igazoló „fehér kiskönyvre” van szükség. 
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- jövedelme vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem 

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

85500Ft), és 

-  a várható lakhatási költségek kérelmezőre jutó összege meghaladja a jövedelme, vagy a 

vele együtt költöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme 35%-át, valamint 

- a kérelmezővel gondozási szerződést kötött szociális munkás a segély megállapítását 

javasolja, és a várható lakhatási költségekről nyilatkozik. 

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

várhatóan fizetendő díjat. 

 A segélyt egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal lehet megállapítani, legfeljebb hat havi 

időtartamra, kifizetése havonta történik. 

 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 segély havonta történő kifizetésének feltétele, hogy a segély megállapítását javasoló szociális 

munkás (az e munkakört betöltő személy) 30 napnál nem régebbi környezettanulmánnyal igazolja, 

hogy a segéllyel támogatott személy a támogatás alapjául szolgáló al-, ágy-, lakásbérletben vagy 

munkásszállón lakik.151 

 A segély megállapítása két egymást követő évben ugyanarra az al-, ágy-, lakásbérletben vagy 

munkásszállón szereplő címre nem lehetséges. 

A segély két egymást követő évben történő megállapításának feltétele a kérelmezővel gondozási 

szerződést kötött szociális munkás által - a kiválasztott albérletben - végzett környezettanulmány 

bemutatása. 

 A segély több, azonos lakcímre költöző személynek is megállapítható. (Fr. 12. § 1-5, 7-8. 

bekezdés) 

 A hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez 
csatolni kell a hajléktalanszálló vezetőjének, illetve a kérelmezővel gondozási szerződést kötött 

szociális munkás által kiállított igazolását a hajléktalanszálláson való lakás tényéről, nyilatkozatát a 

gondozási szerződésről, a segély megállapítását támogató javaslatát, a lakásbérleti (al-, ágybérleti) 

szerződést vagy ennek hiányában a szociális munkás nyilatkozatát a várható lakhatási költségekről. 

(Fr. 5. §). 

 A segély havonta történő kifizetésének feltétele, hogy a segély megállapítását javasoló szociális 

munkás (az e munkakört betöltő személy) 30 napnál nem régebbi környezettanulmánnyal igazolja, 

                                                      

 
151 A kérelem benyújtásának nem feltétele a környezettanulmány bemutatása, de az első kifizetéshez már mindenképpen 
szükséges. 
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hogy a segéllyel támogatott személy a támogatás alapjául szolgáló al-, ágy-, lakásbérletben vagy 

munkásszállón lakik (Fr. 12. § 6. bekezdés). 

Átmeneti (krízis) segély 

 A fővárosban tartózkodó, hajléktalan, illetve krízishelyzetbe került személyeknek rászorultság 

esetén egy naptári évben egy alkalommal átmeneti segély állapítható meg. 

 A krízis helyzetet arra alkalmas, 8 napnál nem régebbi okirattal (pl. rendőrségi jegyzőkönyv, 

hajléktalan ellátó szervezet igazolása) igazolni kell. 

 Ezt a segélyt évente egy alkalommal lehet megállapítani. (Fr. 13. § 1-2. bekezdés) 

 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. §). 

 Azokban az esetekben, amikor a Fővárosi Önkormányzat lakóhellyel rendelkező kérelmező 

számára állapít meg átmeneti segélyt, a határozatról haladéktalanul értesíteni kell a hatáskörrel 

rendelkező illetékes szervet és egyidejűleg igényelni kell a kifizetett átmeneti segély megtérítését (Fr. 

13. § 3. bekezdés). 

 


