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8. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez1

1 Megállapította: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2017. VIII. 26-tól.

FORMANYOMTATVÁNY
a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez

I. Személyi adatok

1. Kérelmezo˝ adatai:
Neve, születési neve: ...................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..................................................................................................................
Állampolgársága (Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt,
letelepedett, oltalmazott, menekült vagy hontalan jogállású):
......................................................................................................................................................
Lakóhely: ____ irányítószám ........................ település ...................... utca/út/tér ..... házszám
............ épület/lépcso˝ház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ____ irányítószám .................. település ............... utca/út/tér .... házszám
............ épület/lépcso˝ház ............... emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___
Egyéb elérheto˝ség2

2 Nem kötelezo˝, de megadható telefon, e-mail, más elérheto˝ség.

: ....................................................................................................................
Számlaszáma3

3 A folyósítás érdekében szükséges megadni. Ha az ügyfél nem közli, a folyósítás postai úton, a megadott tartózkodási helyre
történik.

: ............................................................................................................................

2. Kérelmezo˝vel közös háztartásban élő gyermek4

4 Ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek saját jogán kérelmezi, itt kell feltüntetni a kérelmezo˝ testvéreit.

 adatai:
2.1. akire tekintettel a megelőlegezést kéri:

Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___
Oktatási intézmény neve és címe: ........................................................................................

Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___
Oktatási intézmény neve és címe: ........................................................................................

Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___
Oktatási intézmény neve és címe: ........................................................................................

2.2. akire tekintettel megelőlegezést nem igényel, de a gondozó családhoz tartozik:
Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
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Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___
Oktatási intézmény neve és címe: ........................................................................................

Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___
Oktatási intézmény neve és címe: ........................................................................................

3. A gondozó család további tagjai (kérelmezo˝vel közös háztartásban élő, az egy főre jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető további közeli hozzátartozók pl.
házastárs/élettárs)1

1 Ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek saját jogán kérelmezi, itt kell feltüntetni a kérelmezo˝vel közös háztartásban
élő szülőt.

:
Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ___-___-___

4. A gyermektartásdíj fizetésére kötelezett adatai:
Neve, születési neve: ...........................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................
Ha a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye külföldön van, az állam megnevezése: ........
Munkáltatója2

2 A kérelmezo˝ által ismert utolsó munkáltató adatait (név, cím, elérheto˝ség) kérjük megadni.

: ......................................................................................................................

II. Jövedelmi adatok

   A  B  C  D
  

A jövedelmek típusai

  
 
A
nyilatkozó
jövedelme

 A
nyilatkozóval
közös
háztartásban
élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

  
 
A nyilatkozóval közös
háztartásban élő egyéb
rokon jövedelme

  
 
 
Összesen

 1.  Munkaviszonyból,
munkavégzésre/
foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz

      

 2.  Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelo˝i,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységbo˝l
származó jövedelem
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 3.  Nyugellátás, megváltozott
munkaképességu˝ személyek
ellátásai (például
rokkantsági, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíjszeru˝
rendszeres szociális
ellátások

      

 4.  A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)

      

 5.  Önkormányzat, járási
hivatal és az állami
foglalkoztatási szervek által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások

      

 6.  Egyéb jövedelem 
(különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, ingó, ingatlan
vagyontárgy értékesítésébo˝l
származó, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegu˝ kifizetések stb.)

      

 7.  A család összes nettó
jövedelme

      

 8.  A család összes nettó
jövedelmét csökkento˝
tényezo˝k (fizetett tartásdíj
összege)

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ......................... Ft/hó.

A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt
nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT)
igazolását.

III. A gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági határozat/végzés adatai

1. Bíróság megnevezése: .................................................................................................................
2. Határozat/végzés száma: .............................................................................................................
3. A határozat/végzés jogerőre emelkedésének dátuma: ........... év ...................... hó ...... nap
4. Amennyiben a gyermektartásdíjat megállapító határozat/végzés módosításra került, a módosított
határozat/végzés adatai:

4.1. Bíróság megnevezése: ..........................................................................................................
4.2. Határozat/végzés száma: .....................................................................................................
4.3. A határozat/végzés jogerőre emelkedésének dátuma: .......... év ...................... hó ..... nap

IV. Nyilatkozatok

1. A kötelezett részéro˝l a gyermektartásdíj tekintetében részösszegu˝ megfizetésre vagy
részösszegu˝ behajtásra került-e sor?

igen-nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen, annak időpontja(i) és összege(i): .................................................................
......................................................................................................................................................

2. A gyermektartásdíjra jogosult a kötelezettel közös háztartásban él?
igen-nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőzően gyermektartásdíj megelőlegezésben:
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_ nem részesültem,
_ részesültem, a .................... év .............................. hó .......... naptól .................... év
.............................. hó .......... napjáig a ............................................................ gyámhivatal
........................................ számú határozata alapján.
(Az aktuális rész x-szel jelölendő!)

4. A kérelmem alapjául szolgáló okok, tények az alábbiak:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Egyéb nyilatkozatok
5.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

5.1.1. életvitelszeru˝en a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha
bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
5.1.2. településszintu˝ lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település
neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel; ebben az esetben az "I. Személyi
adatok" pont 1. alpontjában a "Tartózkodási hely" rovatban azt a címet kell feltüntetni,
ahol bejelentés nélkül, életvitelszeru˝en tartózkodik],
5.1.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméro˝l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5)
bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezo˝ adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.
5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplo˝ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................

..........................................................................................................................................................................
 kérelmezo˝ (törvényes képviselő) aláírása  kérelmezo˝ (nagykorú gyermek) aláírása

A kérelemhez csatolandó:
- A gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
- A középfokú/felso˝fokú tanulói/hallgató jogviszony igazolása az alábbi esetekben:

= középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat1

1 Akkor kell csatolni, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú, illetve, ha a gondozó családban középfokú
tanulmányokat folytató nagykorú gyermek van.

= felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok folytatását igazoló irat2

2 Akkor kell csatolni, ha a gondozó családban felso˝fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek
van.

- A gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését
kimondó

6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás
megindítását igazoló okirat. Ismételt elrendelés, továbbfolyósítás iránti kérelem esetén a bírósági
végrehajtó által kiállított irat arról, hogy a szünetelo˝ végrehajtás nem folytatódott vagy
folytatódott, de az eredményéro˝l szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.

---->>----->>--<<-----<<----
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TARTALOMJEGYZÉK

8. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1
FORMANYOMTATVÁNYa gyermektartásdíj
megelőlegezéséhez 1


