
Illetékmentesen benyújtható 
 

KÉRELEM 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolásához 

 
1. Személyes adatok: 
Igénylő neve:  
Leánykori név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  
Családi állapota * Nőtlen- hajadon- házas- elvált- özvegy- élettársi kapcsolatban él,  

házastársától külön él 
TAJ száma:    -    -    
Lakóhelye:  
Tartózkodási helye**  
* a megfelelő rész aláhúzandó. 
** amennyiben tartózkodási helye nem azonos a lakóhelyével 
 
Egyedül élő: Igen –Nem (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
2. A kérelmezővel közös háztartásban élő hozzátartozók adatai: 

NÉV SZÜLETÉSI HELY, 
IDŐ 

ANYJA NEVE 

TAJ száma Kérelmezővel 
való rokoni 
kapcsolata 

Munkahely/oktatási 
intézmény 

     

     

     

     

 
3. Jövedelmi adatok: 
Jövedelem típusa kérelmező Házastárs/élettárs Egyéb 

családtag 
 Kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelme (forint) 
Kereső tevékenységből származó 
jövedelem 

   

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás    
Önkormányzattól, munkaügyi 
szervtől kapott ellátás 

   

Társadalombiztosítási, 
családtámogatási ellátás 

   

Egyéb jövedelem 
 

   

Összesen    
 
 
4. Nyilatkozatok: 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (a 
megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Nyilatkozom, hogy egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcím alapján nem vagyok jogosult. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok  a kérelemben szerepelő adataimnak a szociális  igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
 
Dátum:…………………………………….. 
 
 
……………………………………………    ………………………………………………. 
              Kérelmező aláírása       házastárs/élettárs aláírása 
 



TÁJÉKOZTATÓ 
 

A támogatás megállapítása szempontjából: 
 
Család: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
Közeli hozzátartozó: házastárs,  élettárs, a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom 
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint  tanulmányokat folytató, a 
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán  tanulmányokat 
folyatató,  vérszerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. Korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, 
érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbe fogadott és nevelt gyermek. 
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve ha élettársa van. 
 
A kérelemhez mellékelni kell: (a kérelmező és családtagjai vonatkozásában) 

•  A havonta  rendszeresen mérhető  jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem 
igazolását. (munkáltatói igazolás, munkaügyi központ igazolása, NYUFIG által kiállított igazolás a tárgyév január 1-
től folyósított ellátás összegéről, a MÁK igazolását a családtámogatási ellátásokról, gyermektartásdíj folyósításáról 
szóló hivatalos okirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, mindkét szülő által aláírt magánokirat, 
ösztöndíj összegéről a felsőoktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolás) 

• A havonta nem rendszeres mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 havi jövedelemről szóló 
igazolás (egyéni vállalkozóknál, a bevallással lezárt időszakról kiállított NAV igazolás, egyéb időszakról könyvelő 
igazolása, vagy a vállalkozó nyilatkozata, ingatlan bérbeadásáról származó jövedelem esetén a bérleti szerződés 
és a NAV igazolása, a bevallott jövedelemről, Őstermelő esetén a NAV igazolását a bevallással lezárt időszakról, 
az azt követő hónapokról a nyilatkozat.) 

• Munkanélküli estén az állami foglalkoztatási szerv igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi nettó ellátás 
összegéről. 

• A jövedelemmel nem rendelkező, egyedül élő kérelmező esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy mi képezi 
megélhetésének alapját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 

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 együtt élő közeli hozzátartozójának 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: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

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 

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. 



 


