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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

KÉRELEM
az időskorúak járadékának megállapítására

(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!

1. Személyes adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve: Születési neve: 

Anyja neve: 

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Állampolgársága*: 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező EU kék kártyával rendelkező

bevándorolt / letelepedett menekült / oltalmazott / hontalan összevont engedéllyel rendelkező

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

TAJ: Adóazonosító jele: 

Telefonszám*: (* nem kötelező megadni, de a gyorsabb ügyintézés érdekében ajánlott)

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Figyelem:  amennyiben  az 

utalást folyószámlára kéri, kérjük csatolja a folyószámla szerződés másolatát, vagy ennek hiányában más, hitelt érdemlő  

azonosításra alkalmas dokumentumot.

1.2. 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:

1.3. A kérelmező családi állapota:

1.3.1. egyedülálló (lásd a Tájékoztatót)

1.3.2. házastársával/élettársával él együtt

1.4. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: Születési neve: 

Anyja neve: TAJ: 

Születési helye, ideje:

Lakóhely: 

Tartózkodási hely: 

Állampolgársága: 

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



2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A B C

Jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs / élettárs

havi jövedelme (forint)

2.1

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó
Ebből: közfoglalkoztatásból származó:

2.2
Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó

2.3
Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások

2.4
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások

2.5
Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások

2.6
Egyéb jövedelem

2.7
Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok:

3.1. Tudomásul veszem, hogy

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

3.1.2. a feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokat köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak 
bejelenteni.

 3.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

3.3. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.

3.3.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.4. (A kérelmező házastársának / élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.4.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.

3.4.1. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt.:

….................................................... …....................................................
kérelmező aláírása kérelmező

házastársának / élettársának aláírása



TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 
 
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni. 
1. A személyi adatok kitöltéséhez:  
1.1. Egyedülálló  az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, 

ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.  
1.2.Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
1.3. Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége. 
1.4.    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. 
 
2.A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez: 
 
2.1. 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.  
 
Jövedelmek típusai: 
 2.2. "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 ellátást, a rehabilitációs ellátást, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a 
rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli 
ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.  
 2.3. "Keresőtevékenységből származó jövedelemnek" minősül minden olyan bevétel, amely 
munkavégzésből származik (például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem).  
 2.4. "Egyéb jövedelmek" között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a 
gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi szervek, a járási hivatal vagy az önkormányzat által 
folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, 



foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két 
rovatban nem tüntethetők fel.  
 2.5. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor a jövedelemnek e 
befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni.  

 2.6.  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 és az a 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.  

 2.7.  A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.  

 
2.8. A havi jövedelem kiszámításakor  
2.8.1.a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, és  
2.8.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen 
figyelembe venni. 2.9. Jövedelemről a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő 
iratot vagy annak másolatát.  
 
3. Nem állapítható meg az id őskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell sz üntetni, ha a 
személy el őzetes letartóztatásban van, elzárás illet őleg szabadságvesztés büntetését tölti, 
vagy három hónapot meghaladóan külföldön tartózkodi k. 
 
Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személy három hónapnál hosszabb 
ideig részesül id őskorúak járadékában, a járási hivatal err ől a tényr ől értesíti a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkez ő személy lakóhelye szerint illetékes területi idege nrendészeti 
hatóságot.  
 
4. A kérelemhez csatolandó egyéb mellékletek:  

- amennyiben a kérelmező, vagy házastársa/élettársa 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), 

- amennyiben a kérelmező, vagy házastársa/élettársa 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 
házastársa/élettársa levelező tagozatos hallgató. 

- amennyiben az ellátást folyószámlaszámra kéri, úgy a bankszámlaszerződés másolatát, vagy 
más hitelt érdemlő dokumentumot (pl. bankszámla kivonat)  

- amennyiben a jogosult gyámság vagy gondnokság alatt van, az erről szóló határozat másolata 
 
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. 
 

 

 
 


