2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Adatlap 
az időskorúak járadékának megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. (Hivatalból történő megállapítás esetén a hatóság tölti ki)
1.1.1. Neve: .............................................................................................................................
1.1.2. Anyja neve: ...................................................................................................................
1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ...............................................................................
1.1.4. Lakcíme (életvitelszerű): ..............................................................................................
1.1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................
1.1.6. Állampolgársága: .........................................................................................................
1.1.7. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.7.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.7.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.7.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.7.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.2. (Ügyfél tölti ki)
1.2.1. Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................
1.2.2. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
.................................................................................................................................................
1.2.3. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
.................................................................................................................................................
1.2.4. Hivatalból indult eljárás esetén az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
1.2.5. Családi állapot:
1.2.5.1. □ egyedülálló,
1.2.5.2. □ házastársával/élettársával együtt élő.




1.2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen, életvitelszerűen élő házastársa/élettársa személyes adatai:
1.2.6.1. Neve: .................................................................................................................................
1.2.6.2. Születési neve: ...................................................................................................................
1.2.6.3. Anyja neve: .......................................................................................................................
1.2.6.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................
1.2.6.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................
1.3. Az adatlap benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás folyamatban van / nincs folyamatban. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
2. Jövedelmi adatok
 
 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 az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások
 
 
 2.6.
 Egyéb jövedelem
 
 
 2.7.
 Összes jövedelem
 
 
3. Nyilatkozatok
3.1. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.1.1. életvitelszerűen a megadott lakcímen élek,
3.1.2. településszintű lakóhellyel rendelkezem, és a kérelem 1.2.6. alpontjában feltüntetett házastársam/élettársam életvitelszerűen velem él [akkor kell aláhúznia, ha az Ön lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],
3.1.3. az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.2. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
3.2.1. életvitelszerűen az adatlapon megjelölt lakcímen élek, és
3.2.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.3. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát.
3.4. Tudomásul veszem, hogy a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül, illetve a más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás indítását 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Kelt: ........................................................................, ......................................................
 ................................................................... 
kérelmező aláírása 
 .................................................................. 
kérelmező
házastársának/élettársának aláírása


