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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

KÉRELEM
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

(A kérelmet egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, vagy a 
megfelelő válasz jelölésével kell válaszolni.)

Kérjük, a kérelem kitöltése előtt a csatolt TÁJÉKOZTATÓT figyelmesen olvassa el!

I./1. Személyes adatok:

Neve: Születési neve: 

Anyja neve: 

Születési helye, ideje:

Családi állapota: nőtlen/hajadon, házas, elvált, özvegy, élettársi kapcsolat

Állampolgársága*: 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EU kék kártyával rendelkező

bevándorolt / letelepedett menekült / oltalmazott / hontalan

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

TAJ: Telefonszám*: 

I./2. A kérelmező (jogosult) törvényes képviselője:
(Amennyiben a jogosult gyámság vagy gondnokság alatt van, az erről szóló határozat másolatát csatolni szükséges!)

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő címe:

II. Nyilatkozatok:

1. Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen: lakóhelyemen, vagy tartózkodási helyemen élek.

2. Nyilatkozom, hogy egyedül élő, vagy nem egyedül élő vagyok

3.  Kijelentem,  hogy a  társadalombiztosítás  ellátásaira  és  a  magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján biztosított vagyok nem vagyok.

Biztosított az, aki:

a) a  munkaviszonyban  (ideértve  az  országgyűlési  képviselő  is),  közalkalmazotti,  közszolgálati  jogviszonyban,  kormányzati 
szolgálati  viszonyban,  ügyészségi  szolgálati  jogviszonyban,  bírósági  jogviszonyban,  igazságügyi  alkalmazotti  szolgálati 
viszonyban,  hivatásos  nevelőszülői  jogviszonyban,  ösztöndíjas  foglalkoztatási  jogviszonyban,  közfoglalkoztatási 
jogviszonyban  álló  személy,  a  Magyar  Honvédség,  a  rendvédelmi  szervek,  az  Országgyűlési  Őrség,  a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses 
állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona ( továbbiakban: munkaviszony) tekintet nélkül arra, 
hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

b) a szövetkezet tagja – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, 
hallgató  tagját  –  ha  a  szövetkezet  tevékenységében  munkaviszony,  vállalkozási  vagy  megbízási  jogviszony  keretében 
személyesen közreműködik, 

c) tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,
d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy, 
e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 
f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 
g) a  díjazás  ellenében  munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszony  keretében  (megbízási,  szerződés  alapján,  egyéni 

vállalkozónak  nem  minősülő  vállalkozási  jogviszonyban)  személyesen  munkát  végző  személy  –a  külön  törvényben 
meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységből származó, 
tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad 
részét. 

*  Nem kötelező megadni, de a gyorsabb 
ügyintézés érdekében ajánlott.

* (Amennyiben nem magyar állampolgár, a letelepedést, bevándorlást, ill. 
menekült státuszt megállapító határozat másolatának csatolása 
szükséges.)



h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast, 
i) a  mezőgazdasági  őstermelő,  ha  a  reá  irányadó  nyugdíjkorhatárig  hátralévő  idő  és  a  már  megszerzett  szolgálati  idő  

együttesen legalább 20 év. 

4. Kijelentem, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen

nem vagyok jogosult jogosult vagyok.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosult a 3. pont szerinti biztosított, továbbá az, aki:

a) táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban,
b) saját  jogán  öregségi  nyugdíjban,  hozzátartozói  (özvegyi  nyugdíj,  árvaellátás,  szülői  nyugdíj,  baleseti  hozzátartozói) 

nyugellátásban, rehabilitációs járadékban,  
c) mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, 

özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, 
fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban,

d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban, 
e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,
f) gyermekgondozási segélyben, 
g) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által 

folyósított  ellátásokról  szóló kormányrendelet  alapján folyósított  öregségi  vagy rokkantsági  nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) 
részesül, 

h) az aktív  korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított  pénzbeli  ellátásban,  időskorúak  járadékában, ápolási 
díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül, továbbá

i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alapfokú, középfokú nevelési-oktatási vagy a felsőoktatásról szóló törvény 
hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar 
állampolgár,  valamint  az  a  külföldi  állampolgár,  aki  nemzetközi  szerződés  vagy  az  oktatásért  felelős  miniszter  által 
adományozott  ösztöndíj  alapján  létesített  tanulói,  hallgatói  jogviszonyban áll,  továbbá  az  a  szomszédos  államokban élő 
magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó – magyar állampolgársággal nem rendelkező – személy, aki a felsőoktatásról 
szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,

j) megváltozott  munkaképességű,  illetve  egészségkárosodást  szenvedett  és  munkaképesség-változásának  mértéke  az  50 
százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél 
kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,

k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, 
l) kiskorú, magyar állampolgársággal és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a 

nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik, 
m) személyes  gondoskodást  nyújtó  bentlakásos  szociális  intézményben  elhelyezett  személy  (ide  nem  értve  a  külföldi 

állampolgárt),  a  gyermekvédelmi  rendszerben  utógondozási  ellátásban  részesülő  18–24  éves  fiatal  felnőtt,  továbbá  az 
illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe 
vett külföldi kiskorú személy, 

n) fogvatartott, 
o) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult, 
p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
q)  
r) a 39. § (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett,
s) nevelőszülői tevékenységet folytat, és az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme nem éri el a 

minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét. 
t) hajléktalan,
u) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény 

alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,
v) az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló  törvényben  meghatározott 

balettművészeti életjáradékban részesül. 

A  tanuló  és  hallgató  a  tanulói  jogviszony,  illetőleg  a  hallgatói  jogviszony  kezdetétől  a  diákigazolványra  való  jogosultság 
megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is. 

5. A támogatás igénylésének indokai (kérelmező családi és egyéb szociális körülményeinek leírása):

III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok:



A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: fő.

Közeli hozzátartozó neve 
(születési neve)

Családi kapcsolat 
megnevezése

Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
• a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 
• életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

Jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és 
más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó 

3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások 

4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

5. Önkormányzat és járási 
hivatal által folyósított 
ellátások 

6. Egyéb jövedelem

Összes jövedelem: Egy főre jutó jövedelem: 

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  közölt  adatok  a  valóságnak  megfelelnek.  Tudomásul  veszem,  hogy  a 
kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján  a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  –  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező 
adóigazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához és 
kezeléséhez.  Tudomásul  veszem, hogy a feltüntetett  adatokban bekövetkezett  változást  köteles vagyok 15 napon belül  az eljáró 
hatóságnak bejelenteni.

Dátum:

….............................................. …................................................. ….................................................
kérelmező aláírása házastárs / élettárs nagykorú családtag

aláírása aláírása



TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

Kérjük, hogy a megfelelő választ szíveskedjen X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat 
pontosan kitölteni. 

1. Egyedül él ő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.   
2. Egyedül álló : az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 

él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha a lakcímük 
különböző. 

3. Háztartás : az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége. 

4. Család : 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) a házastárs, az élettárs;  
b) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe 
fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;  
c) az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki  
ca) húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,  
cb) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat,  
cc) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,  
cd) 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 fennállt.  

5. Jövedelem : a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről 
vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az 
a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni.  
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem 
kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett összegben kell feltüntetni.  Elismert költségnek minősül a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.  
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.  
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, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.  

 
6. Nem min ősül jövedelemnek , így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési 
segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, az önkormányzati segélyt, a 
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 



támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik 
havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított 
juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített 
foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi 
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.  
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.  
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a 
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, 
akire tekintettel azt folyósítják.  
 
A havi jövedelem kiszámításakor  
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,  
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt  
kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.  
 
Jövedelemr ől a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusána k megfelel ő iratot 
vagy annak másolatát.  

 

 7. Jövedelem típusai  

7.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból s zármazó jövedelem : 
különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, 
ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és 
szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, 
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – 
tevékenységből származó jövedelem. 

7.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermel ői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységb ől származó jövedelem : itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a 
választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság 
magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

7.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások : táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi 
pótlék, gyermektartásdíj. 

7.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer ű rendszeres szociális ellátások : öregségi 
nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 
korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, rehabilitációs 
járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó 
jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

7.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek á ltal folyósított ellátások : 
különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli 
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 
keresetpótló juttatás. 

7.8.  Egyéb jövedelem : például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, 
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, 



végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld 
és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely 
az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

 
8. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg 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.  
Azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy lakóhelyként 
vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen tartózkodik. A vagyoni helyzet vizsgálatakor egy 
ingatlant lehet lakottként figyelembe venni.  
Mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármű, ha: 

- a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti mozgáskorlátozottnak, 
vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és a gépjárművet 
rendeltetésszerűen személyszállításra használják, vagy 

- kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak 
minősül, és a gépjárművet szerzési támogatás felhasználásával vásárolták. 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy személygépjárművet lehet 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműnek tekinteni. 
 
 
 
A kérelemhez csatolandó egyéb mellékletek:  

- amennyiben a családban élők közül valaki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, 
akkor az őstermelői igazolvány, és annak a kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapról szóló betétlapjának másolata, 

- igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó, a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapról szóló jövedelemről, 

- vállalkozásból származó jövedelemről szóló igazolás a kérelem benyújtását megelőző 
12 hónapról (a megelőző évről a NAV igazolása, az aktuális – adóbevallással még 
nem igazolt időszakról - a könyvelő által kiállított igazolás, amennyiben nem áll 
könyvelővel szerződéses jogviszonyban, a vállalkozó büntetőjogi felelőssége 
tudatában tett nyilatkozat a jövedelemről, havi bontásban), 

- a tankötelezettségi korhatárt betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása,  
- a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 

állapotot igazoló irat, 
- az iskola igazolása arról, hogy a családba tartozó gyermek ösztöndíjban részesül, 

vagy nem részesül, 
- amennyiben a kérelmező, vagy családtagja nem rendelkezik rendszeres 

pénzellátásban, a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli, 
és nem részesül semmilyen ellátásban. Ez az igazolás akkor is szükséges, ha a 
kérelmező, vagy családtagja levelező tagozatos hallgató, 



- amennyiben a megjelölt vagyonelem haszonélvezeti, vagyonkezelői joggal terhelt, 
úgy annak hitelt érdemlő igazoló dokumentumát a vagyonnyilatkozathoz mellékelni 
szükséges, 

- amennyiben a vagyonnyilatkozatban a gépjármű mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartottként kerül megjelölésre, úgy annak igazolására csatolni szükséges a 
mozgáskorlátozottság, mozgásszervi fogyatékosságot igazoló dokumentumot, vagy 
egyéb fogyatékosság esetén a gépjármű szerzési támogatással történő vásárlásának 
dokumentumát. 
 

Amennyiben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvén 29.§ (9) bekezdése alapján tájékoztatást kér az ügy iktatási számáról, 
az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az 
ügyintéző hivatali elérhetőségéről, szíveskedjen a kérelméhez csatoltan írásban jelezni. 

 


