
2010. január l-től érvényes jövedelemhatárok 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft/hó 

A minimálbér összege bruttó 73.500 Ft, nettó: 60.236 Ft 

ÁTMENETI SEGÉLY 

1. Félévente 1750 Ft/hó (6x1750 Ft = 10.500 Ft) összegben átmeneti segély 
adható annak az Szt. vagyonnal nem rendelkező: 

CSALÁDNAK - akinek a családjában az egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át: 34.200 Ft. 

EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY esetén - akinek a havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 42.750 Ft. 

2. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként 
(50.000 Ft-ig terjedő összegben) átmeneti segély adható annak az Szt. 
vagyonnal nem rendelkező: 

CSALÁDNAK - akinek a családjában az egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át: 71.250 Ft. 

EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY esetén - akinek a havi jövedelme nem haladja 
meg az Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át: 85.500 Ft. 

(Rendkívüli élethelyzetek, aki: 
a) biztosítással nem rendelkezik és az általa lakott lakásban keletkezett 30 ezer forint összeget 
meghaladó kár, vagy elemi kár (Szt. vagyonnal rendelkező, illetve a |2J pont szerinti 
jövedelemhatárt meghaladó személy is részesülhet támogatásban, amennyiben a kár összege a 
100 eFt-ot meghaladja), 

b) adósságkezelési támogatásban nem részesülő, illetve arra nem jogosult, aki a havi családi 
jövedelem 40%-át meghaladó közüzemi díjtartozás havi átlaga, 
c) jövedelemmel egyáltalán nem rendelkező és b) pont szerinti 30 ezer forint összeget 
meghaladó tartozása, 
d) rendőrségi jegyzőkönyv, határozat stb. által igazoltan terhére elkövetett szabálysértés vagy 
bűncselekmény 
miatt anyagi segítségre szorul.) 

Biztosítani kell a 2. pont szerinti átmeneti segélyt az arra rászorulónak, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

 



TEMETÉSI SEGÉLY 

Az eltemettető CSALÁDJÁBAN az egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át: 42.750 Ft. 

2. EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY esetén, akinek a havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át: 57.000 Ft. 

Összege: legfeljebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 
összege, de legalább 10.000 Ft. 

KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNYRA JOGOSULTAK 

1. NORMATÍV jogcímen kiadható közgyógyellátásra jogosító igazolvány 
feltételei: 
CSALÁDNAK - akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át: 28.500 Ft. 

EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY esetén - akinek a havi jövedelme nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 42.750 Ft. 

Feltétel továbbá, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át, 2.850 Ft-ot. 

2. MÉLTÁNYOSSÁGI alapon kiadható közgyógyigazolvány feltételei: 
CSALÁDNAK - akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át: 
42.750 Ft. 

EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY esetén - akinek a havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át: 57.000 Ft. 

Feltétel továbbá, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át, 4.275 Ft-ot. 

 

 

 

 

 

 

 



ÁPOLÁST DIJ 

Alanyi jogon az öregségi nyugdíjminimum havi összege:         bruttó: 28.500 Ft 
nettó:   25.795 Ft 

Alanyi jogon fokozott ápolásnál az öregségi nyugdíjminimum 130%-a: 
bruttó: 37.050 Ft   
nettó:   33.530 Ft 

Méltányos alapon az öregségi nyugdíjminimum 80%-a: 
bruttó: 22.800 Ft 
nettó:   20.635 Ft 

Nyugdíjjárulék levonás 9,5% (magánnyugdíj pénztár: 9%, állami: 0,5%). 
Méltányos ápolási díjnál havi jövedelemhatár: 

- egyedülállónál: öregségi nyugdíjminimum 150%-a - 42.750 Ft 
- nem egyedülállónál: az öregségi nyugdíjminimum      100%-a - 28.500 Ft 

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 

A családi jövedelemhatár maximum a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 90%-a 25.650 Ft 

Egyedül élőnél a segély összege: 25.650 Ft 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI TÁMOGATÁS 

A családi jövedelemhatár maximum a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 90%-a 25.650 Ft 

Havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege:       28.500 Ft 

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 

- egyedülálló 75 év alatti esetén az ör. nyugdíjminimum 95%-a: 27.075 Ft 
- egyedülálló 75 év feletti esetén az ör. nyugdíjminimum 130%-a: 37.050 Ft 
- nem egyedülálló esetén az ör. nyugdíjminimum 80%-a: 22.800 Ft 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

- CSALÁDNAK - akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át és 
Szt. vagyonnal nem rendelkezik: 34.200 Ft. 
- EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY esetén - akinek a havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és Szt. 
vagyonnal nem rendelkezik: 42.750 Ft. 

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS 

Az öregségi nyugdíjminimum 250%-a a 2009. évi jövedelem 
figyelembevételével: 71.250 Ft 

 

 



RENDSZERES      GYERMEKVÉDELMI      KEDVEZMÉNYRE      VALÓ 
JOGOSULTSÁG HATÁRÁT 

- családosnál az öregségi nyugdíjminimum 130%-a: 37.050 Ft 
- tartós beteg gyermeknél, egyedülállónál, nappali tagozaton tanuló esetén 
az öregségi nyugdíjminimum 140%-a: 39.900 Ft 

 


