A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
KÉRELEM
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
1. Személyes adatok
A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................
Születési hely, idő: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................
Állampolgársága: .......................................................................................................................................
Elérhetőség telefonszám: .........................................................................................................................
A kérelmező családi állapota: (megfelelő kockát kérjük jelölje be)
Egyedülélő (Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik)
 Házastársával/ élettársával él együtt (megfelelő rész aláhúzandó)
 Egyedülálló
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):





szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
EU kék kártyával rendelkező, vagy
bevándorolt/letelepedett, vagy
menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A házastárs/élettárs személyes adatai:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................
Állampolgársága
Kijelentem, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen (a biztosított közeli
hozzátartozója jogán):
Nem vagyok jogosult
1
Jogosult vagyok …………………………………… jogán
3. Gyermekek:

Neve

Születési hely, idő

Anyja neve

Iskola, Óvoda neve

Megjegyzés: gyermek között kell feltüntetni:
- húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező
- huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folyatató
- huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
1

A megfelelő rész aláhúzandó.
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-
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tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy
beszéd- vagy más fogyatékos beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt ( a
továbbiakban: fogyatékos gyermek)
a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa

Jövedelmi adatok:
Jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/élettárs

havi jövedelme (forint)
Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
Keresőtevékenységből származó
jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
-

kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő
aláhúzandó)
házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a
megfelelő aláhúzandó)
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv-az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben
felhasználásához.

szereplő

adatoknak

a

szociális

igazgatási

eljárás

során

történő

Kelt: ……………………………………………

................................................................
kérelmező aláírása

....................................................................
kérelmező házastárs/élettárs aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
Hatósági bizonyítvány annak a személynek állítható ki, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (28.500*120%= 34.200), egyedülélő esetében annak 150%-át
(28.500*150%=42.750) nem haladja meg és vagyona nincs.
A kérelem kitöltése során a megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
1. Személyes adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A
kérelmező akkor él együtt a házastársával vagy élettársával, ha a lakcímük megegyezik.
Család az egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít a házastárs, az élettárs, 20 évesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik, 23
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 25
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató, vér szerinti, örökbe fogadott illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista
illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott illetve nevelt gyermek
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fenn állt, valamint a 18. életévét be nem
töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő illetve a szülő házastársa vagy élettársa.
A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások.
Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti
kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.
Lakcím az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik.
2. Jövedelemre vonatkozó adatok
Nyugdíj- vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a hozzátartozói
baleseti nyugellátást, a mezőgazdasági járadékot, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettművészeti
életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és
nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.
Kereső tevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a
munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (pl.: álláskeresési támogatás, rendszeres
szociális segély, aktív korúak ellátása, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem
tűntethetőek fel.











Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben
szerepeltetni.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, továbbá a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást.
A jogosultság elbírálásához szükséges igazolások:
Vagyonnyilatkozat
Havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó
átlagkeresetről kiállított munkáltatói igazolás
Társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap kifizetését
igazoló iratot
Munkanélküli járadék folyósítása esetén a megállapított határozat másolati példányát és a három hónapnál nem
régebbi postautalványt
Egyéni vállalkozó és őstermelői igazolvánnyal rendelkező személyek esetén nyilatkozatukat a kérelem benyújtását
megelőző három hónap nettó átlagjövedelemről
Gyermektartásdíj fizetési kötelezettség esetén a jogerős bírósági határozatot vagy teljes bizonyító erejű átvételi
elismervény vagy postai feladóvevényt
Egyéb, nem rendszeres jövedelmek illetve jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén nyilatkozatot a kérelem
benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagjövedelméről
Iskolalátogatási igazolás
Tartós betegséget illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolatát.
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés
ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4.
Termőföldtulajdon
(vagy
állandó
használat):
megnevezése:
..........................
címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus ............................ rendszám a szerzés ideje, valamint a
gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ..............................
..................................... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

típus

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ………………………., .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás
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Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon
helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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NYILATKOZAT
Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező személyek részére
Név: ...........................................................................................................................................................
Születési név: ............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ....................................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................

Fent nevezett anyagi és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem:
- hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban havi rendszeres keresettel, jövedelemmel saját jogon
nem rendelkeztem,
- megélhetésemet az elmúlt egy hónapban a következő bevételekből fedeztem (pl.: alkalmi munkavégzés)

1. hónap: ……………………………………………………

Tiszaújváros, 2015. ……...... hó ……….. nap

……………………………………………
aláírás
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A megfelelő rész aláhúzandó.
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