Aktív korúak ellátása

Az ellátást az a személy és családja igényelheti, aki hátrányos
munkaerő-piaci helyzetűnek számít. Ide tartozik többek
között az a személy, aki munkaképességében csökkent (azaz
legalább 67%-ban elvesztette munkaképességét vagy
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os
mértéket);

aki

vakok

személyi

járadékában,

vagy

fogyatékossági támogatásban részesül. Abban az esetben is
jár az aktív korúak ellátása, ha a munkanélküli-járadék, az
álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, vagy a
vállalkozói járadék (továbbiakban álláskeresési támogatás)
folyósítási időtartama lejárt (a további eseteket lásd az
internetes közzététel mellékletében…)
Fontos tudni, hogy amennyiben aktív korúak ellátása iránti
kérelmet nyújt be az igénylő, úgy a keresőtevékenységéről is
nyilatkoznia

kell.

Azonban

nem

minősül

keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult a
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közfoglalkoztatásban, az egyszerűsített foglalkoztatásban
vesz részt vagy háztartási munkát végez.
Amennyiben az igénylő egészségkárosodása okán igényel
ellátást, úgy a hatóság hivatalból – szakkérdésként – vizsgálja
az egészségkárosodott személy egészségkárosodásának
mértékét,

az

egészségkárosodás

felülvizsgálatának

szükségességét, valamint a felülvizsgálat szükségessége
esetén annak időpontját.
Ahogy az időskorúak ellátása esetében, az aktív korúak
ellátására való jogosultság sem állapítható meg – vagy a
megállapított ellátást meg kell szüntetni -, ha az igénylő
előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését vagy
szabadságvesztés büntetését tölti. Nem jogosult az ellátásra
az igénylő akkor sem, ha gyermekgondozási segélyben,
gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési
támogatásban részesül, vagy gyermekgondozást segítő
ellátásra jogosult (a gyermek 6 hónapos korának betöltéséig),
valamint ha katonai szolgálatot teljesít. Kizáró feltétel az is,
ha az igénylő a köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben
nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányait folytatja,
vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában
részesül, továbbá ha az egyenlő bánásmódról és az
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esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben az igénylő – a
Szociális törvény szempontjából – kereső tevékenységet
folytat, úgy meg kell szüntetni az ellátást a keresőtevékenység
91. napjától.
Az aktív korúak ellátására egy családban – fő szabály szerint
– egyidejűleg csak egy személy jogosult. Két személy egy
családon belül akkor jogosult igénybe venni ezt az ellátási
formát, amennyiben az ellátás két formáját veszik igénybe.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
jogosult az a személy aki egészségkárosodott személynek
minősül, vagy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – ha
a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más
személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban,
gyermekgondozási díjban, vagy csecsemőgondozási díjban,
örökbefogadói díjban – és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis
otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják
biztosítani. Az ellátás másik formája a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás. Ezt az ellátási formát annak a
személynek állapítják meg, akinek az aktív korúak ellátására
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való

jogosultságát

megállapították

kivéve,

ha

az

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való
jogosultság feltételeivel rendelkezik.
Az időskorúak ellátásának megállapítása iránti eljárás
nemcsak

kérelemre,

hanem

hivatalból

is

indulhat.

figyelemmel lenni arra, hogy amennyiben hivatalból indul az
eljárás, úgy az ügyfél egyes természetes személyazonosító
adatot a hatóság rögzíti a formanyomtatványon, majd a
nyomtatványt a hatóság megküldi az ellátásra jogosultnak.
Amennyiben

az

ellátásra

jogosult

ügyfél

a

formanyomtatványt annak átvételétől számított 15 napos –
jogvesztő - határidőn belül nem küldi vissza a hatóság
részére, úgy az eljárást meg kell szüntetni.
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