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KÉRELEM 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 

 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1 Neve: ....................................................................................................................................................  

1.2 Születési neve:  ....................................................................................................................................  

1.3 Születési hely, idő: ................................................................................................................................  

1.4 Anyja neve: ...........................................................................................................................................  

1.5 Állampolgársága: ..................................................................................................................................  

1.6 Lakóhelye:  ...........................................................................................................................................  

1.7 Tartózkodási hely: ................................................................................................................................  

1.8 Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ....................................................................................................  

1.9 Telefonszám (nem kötelező megadni) : ................................................................................................  

 

1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

1.10.1  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

1.10.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 

1.10.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 

1.10.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.10.5.  összevont engedéllyel rendelkező. 

 

2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok  
 
2.1 A kérelmező családi körülményei: 

Egyedül élő (Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik) 

Házastársával / élettársával él együtt (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Egyedülálló (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Megjegyzés: 

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. 

2.2. A házastárs/élettárs személyi adatai: 

2.2.1 Neve: .................................................................................................................................................  

2.2.2 Születési neve:  .................................................................................................................................  

2.2.3 Születési hely, idő: .............................................................................................................................  

2.2.4 Anyja neve: ........................................................................................................................................  

2.2.6 Lakóhelye:  ........................................................................................................................................  

2.2.7 Tartózkodási hely: ..............................................................................................................................  

2.2.8 Társadalombiztosítási Azonosító Jel: .................................................................................................  
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2.3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:  
2.3.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

 

  A  B  C  D  E G 

 
1. 

 Közeli hozzátartozó 
neve 

(születési neve) 

Anyja neve  Születési helye, ideje (év, hó, 
nap) 

 Társadalom- 
biztosítási Azonosító 

Jele 

 Családi kapcsolat 
megnevezése 

 
Megjegyzés* 

2. 
     

 
 

3.       

4.       

5.       

6.       

 

* Ebben az oszlopban kell feltüntetnia gyermeket, ha 
- a húszévesnél 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 folytató vér szerinti 

gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek) 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-
,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; 
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2.4 Jövedelmi adatok 

 
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

 

  A  B  C 

  A 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 

  

 

Nyilatkozatok: 
 
Tudomásul veszem, hogy 

- 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, 
- a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak 

bejelenteni. 
 
 
*A kérelmező részéről: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogyéletvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási 
helyemen élek a megfelelő rész aláhúzandó), és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 

*A kérelmező házastársának/élettársának részéről: 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogyéletvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási 

helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), ésa kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
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* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 
rendelkezik. 

 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének 
megállapítására vonatkozó kérelem  
 

- benyújtását megelőző 1 hónapban rendszeres jövedelemmel  
o nem rendelkeztem* 

- benyújtását megelőző 12 hónapban nem rendszeres (alkalmi munkából származó) jövedelemmel  
o nem rendelkeztem*, 
 
 
 

Kijelentem továbbá, hogy egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen nem vagyok jogosult. 
 
 
 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 
 
 
 
 
..................................................................... 

kérelmező aláírása 
............................................................................ 
kérelmező házastársának/élettársának aláírása 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 
1. Vagyonnyilatkozatot (mellékelve) 
2. A jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát 
3. Közép- és felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató tankötelezett életkort betöltött gyermek 
esetében a tanulói és a hallgatói jogviszonyra vonatkozói igazolást. 
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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: ...................................................................................................... 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  
címe: ................................................................... város/község ........................................................... út/utca 

......................hsz. alapterülete: ………….. m
2

, 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: ...................m,
2

 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: ...................m
2

, tulajdoni hányad: .............,a szerzés ideje: ..................... év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .................................................................  
címe: ...................................................................város/község ........................................................ út/utca  

....................hsz. alapterülete: .................. m
2

, 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 
 

 
 

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

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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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

A kérelem benyújtásának lehetőségei: 
 
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg 
szociális rászorultságát, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 120%-át, (ez 2014-ben 34 200.- Ft) 
b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (ez 2014-
ben 42 750.- Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs, valamint egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére más jogcímen nem jogosult. 
A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány 
hatályossága 1 év. 
 
Kérjük, hogy a nyomtatványon szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó 
adatokat kitölteni. 
 
A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 
 
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 házastárs, az élettárs; 

 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, 
illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 

 a húszévesnél 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 folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek 
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), 

 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos 
gyermek). 

 
A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra 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. 
 
 
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 
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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. 
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az 
alkalmanként adott 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 vakokszemélyi 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 alattkapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen 
figyelembe venni. 

 
 

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, (ez 2014-ben 855 000.- Ft) vagyegyüttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (ez 2014-ben 2 280 000.- Ft) 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 vagyoniértékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott gépjármű. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


