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T Á J É K O Z T A T Ó  
 A Z  Á T M E N E T I  S E G É L Y R Ő L

I. Jogi hivatkozás:  - az 1993. évi III. törvény 45. §
- a 37/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet 18.  §

II. Átmeneti segélyt igényelhetnek azok a 18. életévüket betöltött, VIII. kerületi bejelentett 
lakosok, akik érvényes személyi igazolvánnyal rendelkeznek és időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdenek
a) magyar állampolgárok,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyek,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyek,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

III.  Alkalmanként  nyújtható  átmeneti  segélye  jogosult  az,  aki  önmaga,  illetve  családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többlet 
kiadásai – különösen betegség, elemi kár – miatt anyagi segítségre szoruló 
a) egyedülálló, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át (2011. évben 42.750,- Ft), vagy
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 100%-át (2011. évben 28.500,- Ft).
IV. Átmeneti segélye jogosult évente egy alkalommal az(ok) a személy(ek), aki(k) egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (2011. évben 71.250,- Ft).

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a vele egy lakásban együtt 
lakó  közeli  hozzátartozói  minden  tőle  elvárhatót  megtegyenek,  együttműködjenek  annak 
érdekében,  hogy  szociális  problémáik  részben  vagy  egészben  megoldódjanak  (pl.  a 
támogatásokhoz szükséges iratok és igazolások határidőre történő benyújtása, együttműködés  
az önkormányzattal és az állami foglalkoztatási szervvel).

Átmeneti  segély   legfeljebb    évi  három,     illetve   egy   alkalommal  állapítható  meg  .  Az 
alkalmanként megállapítható támogatás iránti igénylések benyújtása között 3 hónapnak el kell 
telnie. 

A fővárosban a  hajléktalanok átmeneti  segélyezése  – az  1993.  évi  III.  tv.  értelmében – a 
fővárosi önkormányzat feladata 

V. A támogatás összege: -  (a  III.  pont  szerint)  alkalmanként  5.000,-  Ft  –  10.000,-  Ft-ig 
terjedő összeg lehet;
- (a IV. pont szerint) egyedülálló esetében max. 40.000,- Ft

     családos esetében max. 60.000,- Ft  lehet.
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VI. Nem jogosult támogatásra a kérelmező,
1.) ha a jogosultsági feltételek egyike sem áll fenn;
2.) ha valótlan adatok közlésével, a hatóság félrevezetésével próbál jogosulttá válni. 

VII. Tudnivalók a kérelem benyújtásához:
1.) Az átmeneti segély iránti kérelmet -  a VII.3. pontban részletezett csatolandó iratokkal  -, 

kell benyújtani, illetve postai úton beküldeni. 

2.) Az ügyintézés a Szociális Irodán – bejárat a Német u. felől - történik, igénylőlap található 
a TÁM-PONT Információs Szolgálatnál – Bp. VIII., Baross u. 63.-67.).

3.) A kérelemhez csatolni kell:
• A  kérelmező,  valamint  a  vele  közös  háztartásban  élők    jövedelemigazolásait   (a  havi 

rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
-  munkáltatói  igazolás  -,  a  nem  havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül  megelőző 12 
hónap  alatt  szerzett  jövedelem  egyhavi  átlagát  –  APEH  –,  nyugdíjasnál  eredeti  
nyugdíjszelvény és nyugdíjas igazolvány fénymásolata szükséges).

•  Ha a kérelmező,  vagy valamely nagykorú  családtagja  nem rendelkezik  jövedelemmel, 
akkor a területileg illetékes Munkaügyi Központtól kell igazolást beszerezni, arról hogy 
álláskeresőként regisztrálták, és nem részesül álláskeresési támogatásban.

• Bérlő esetén érvényesített lakásbérleti szerződés, tulajdonos esetén adás-vételi szerződés   
csatolása szükséges!

• Rendkívüli  élethelyzetet  bizonyító  igazolást   (pl.  tartós  vagy  hosszan  tartó  betegségről 
orvosi igazolás, nagy összegű kiadások számláit, rendőrségi jegyzőkönyv, energiaszámlák, 
stb).

4.) A  kérelmező  jövedelmi-,  szociális-,  lakáskörülményeinek,  egészségi  állapotának 
tisztázása érdekében helyszíni környezettanulmány készítése szükséges.

5.) A szociális rászorultságtól függő, rendszeres pénzbeli támogatások valamely formájában 
részesülő kérelmező átmeneti segélyének összege  - alkalmanként - az adható minimális 
összeg lehet. 

Figyelem!  A támogatás  jogosulatlan  igénybevétele  esetén,  a felvett  támogatás  összegét  az 
1993. évi III. törvény 17. §-a szerint vissza kell fizetni!
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