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Fogalomtár 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a alapján: 

Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett  

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott bevétel, 

 azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a 

jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

Nem minősül jövedelmnek:  

 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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolt természetbeni támogatás,  

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolt pótlék,  

 a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

 az anyasági támogatás, 

 a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

 a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 

és a fogyatékossági támogatás, 

 a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

 az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 

személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 

rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 

keretében történő munkavégzésnek a havi ellenértéke, 

 a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

 az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

 a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 

végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 

alapján adómentes bevétel, 
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 az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon 

fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 

értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven 

belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges 

lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 

 az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a 

kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, 

továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós 

megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 

valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 

csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 

igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 

adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 

részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor 

a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 

összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 

összeggel. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 

adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 

egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 

nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Rendszeres pénzellátás:  

 a táppénz,  

 a csecsemőgondozási díj,  

 a gyermekgondozási díj,  

 az öregségi nyugdíj,  

 a korhatár előtti ellátás, a szolgálati 

járandóság,  

 a balettművészeti életjáradék,  

 az átmeneti bányászjáradék,  

 a rokkantsági nyugdíj,  

 a rehabilitációs járadék,  

 a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai,  

 az öregségi járadék, a munkaképtelenségi 

járadék,  

 az özvegyi járadék,  

 a növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi és özvegyi járadék,  

 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, 

 a baleseti rokkantsági nyugdíj, 

 a hozzátartozói baleseti nyugellátás, 

 az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, 

 az átmeneti járadék, 

 a rendszeres szociális járadék, 

 a bányászok egészségkárosodási járadéka, 

 a rokkantsági járadék, 

 a hadigondozottak és nemzeti gondozottak 

pénzbeli ellátásai, 

 a gyermekgondozást segítő ellátás, 

 a gyermekgondozási segély, 
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 a gyermeknevelési támogatás, 

 az időskorúak járadéka, 

 a rendelkezésre állási támogatás, 

 a bérpótló juttatás, 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

 a rendszeres szociális segély és az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás, 

 az ápolási díj, a nemzeti helytállásért 

elnevezésű pótlék, 

 a közszolgálati járadék, 

 az uniós rendeletek alapján külföldi szerv 

által folyósított egyéb azonos típusú 

ellátás;

 

Vagyon: Az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál 

kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek 

 külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

 együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 

személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, 

továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 

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: 

1) a házastárs, az élettárs, 

2) a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti 

gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt 

gyermek amennyiben: 

a) a húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik; vagy 

b) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat; vagy 

c) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytat 

d) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, 

amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt 

e) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 

szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az a) vagy dc) alpontban meghatározott 

feltételeknek megfelelő testvér; 

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
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Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége; 

Keresőtevékenység: Minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve 

a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb 

munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 

folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok 

szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó 

szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális 

szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 

ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 

Aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy. 

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

élettársa van. 

Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg: 

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés 

alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-

szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a 

vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a 

hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli, 

 a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat 

ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy 

rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a 

vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg. 

Hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett 

lakóhelye a hajléktalan szállás. Hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára 

szolgáló helyiségben tölti. 

 


