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• az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

• az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség 

iránti kérelmet elutasító, a költségmentességet módosító vagy visszavonó  

elsőfokú végzés ellen. 

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés 

végrehajtására halasztó hatálya van. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 

A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 

visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a 

hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak 

megfelelően módosíthatja. 

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem 

módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési 

határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. A 

fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, vagy a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, illetve jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság 

tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a 

másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti. 

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben azt megváltoztatja 

vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja. 

II. A szociális törvény speciális eljárási szabályai és fogalmai 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

A szociális törvény (a továbbiakban: Szt.) illetékességi szabályai a 2016. évi CL. törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) illetékességi szabályaitól jelentősen eltérnek. A Szt. 

nem definiálja, ugyanakkor Ákr. elismeri az értesítési címet és az utolsó bejelentett lakóhely 

definíciót, az Ákr. azonban nem használja a Szt-ben definiált hajléktalan fogalmat.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
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A Szt-ben szereplő ellátások iránti 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. 

Hajléktalan a pénzbeli és természetbeni ellátások szempontjából az, aki bejelentett lakóhellyel 

nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 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. 

A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles települési támogatást 

megállapítani, ha annak hiánya a rászoruló életét és testi épségét veszélyezteti. A települési 

támogatás megállapítása szempontjából hajléktalannak tekinti azt, aki éjszakáit közterületen vagy 

nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 

A Szt. szerint nyújtható alábbi pénzbeli ellátásokat elbírálja a 

járási hivatal: 

• időskorúak járadéka 

• aktív korúak ellátásai 

• ápolási díj  

• önkormányzat képviselő testülete: 

• települési támogatás (természetben is nyújtható)  

• nyugdíjbiztosítási szerv: 

• tartós ápolást végzők időskori támogatása. 

Az alábbi természetbeni ellátásokat elbírálja a 

járási hivatal: 

• közgyógyellátás 

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  

• önkormányzat képviselő testülete: 

• köztemetés. 

Szt-ben számos olyan fogalom definíciója megtalálható, melyekre más jogszabályok is hivatkoznak. 

Ezek közül a legfontosabbakat ismertetjük.  

Jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott jövedelem. Nem minősül jövedelemnek a 

rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 

valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez 

és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési 

támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 

külön ellátmány, az anyasági támogatás, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a 

fogadó szervezet által az önkéntesnek biztosított juttatás, az egyszerűsített foglalkoztatás alapján 

történt munkavégzés, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az 

energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó része. 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön 

számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
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a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amiben a kérelmező lakik, 

vagy a mozgáskorlátozottság miatt fenntartott jármű. 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége. 

Közeli hozzátartozó a házastárs, az élettárs, az önálló keresettel nem rendelkező gyermek, ha 

húszévesnél fiatalabb, vagy huszonhárom évesnél fiatalabb és nappali oktatásban tanul, vagy huszonöt 

évesnél fiatalabb és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul. Közeli hozzátartozónak számít 

korhatárra való tekintet nélkül a fogyatékos gyermek. 

Egyedülálló: az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 

van. 

Egyedül élő, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi 

nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az özvegyi 

nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult 

fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 

gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli 

ellátása, rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a 

gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozást segítő támogatás, az 

időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási 

díj, tartós ápolást végzők időskori ellátása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati 

járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú 

ellátás.  

III. Munkavállalás és munkanélküliség 

Az álláskeresők nyilvántartása és az álláskeresési ellátások igénylése a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat területileg illetékes foglalkoztatási osztályánál történik (korábban: munkaügyi központ). 

A szociális rászorultság alapján biztosított aktív korúak ellátása szintén a Kormányhivatal területileg 

illetékes járási hivatalának hatáskörébe tartozik. Ebben a fejezetben az aktív korúak ellátásai közül 

azokat ismertetjük, melyek a munkanélküliséghez kapcsolódnak.  

A foglalkoztatási osztályok segítik az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit képzések szervezésével és 

támogatásával. A Nemzeti Pályaorientációs Portálon megtalálhatók az egyes szakmák rövid leírása. 

Ha az álláskereső a nyolc általános iskolai osztályt nem fejezte be, a lakhelyéhez közeli dolgozók 

általános iskoláját keresheti fel. Budapesten az általános iskolai felnőttképzést indít például aWesley 

János Általános Iskola, Semper Stúdió Felnőttek Általános Iskolája és Gimnáziuma, Lakatos 

Menyhért Általános Iskola és Gimnázium.. A JóKépzés hírportálján találhatók az aktuális támogatott 

képzések, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerő Piaci Portálján pedig az aktuális 

állásajánlatokat. Álláskeresésben segíthetnek továbbá a magán-munkaközvetítők, ezek működését 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
https://illetekes.munka.hu/
http://eletpalya.munka.hu/
http://www.wesley.hu/tarsintezmeny/wesley-janos-ovoda-altalanos-iskola-szakiskola-es-gimnazium-budapest
http://www.wesley.hu/tarsintezmeny/wesley-janos-ovoda-altalanos-iskola-szakiskola-es-gimnazium-budapest
http://www.semperstudio.hu/?file=rolunk
http://www.lakatosmenyhert-iskola.hu/
http://www.lakatosmenyhert-iskola.hu/
http://jokepzes.hu/hu/
https://vmp.munka.hu/

