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                                                                              KÉRELEM   

                                    gyógyszertámogatás megállapítására 

  

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: .................................................................................................................................................. 

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

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

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................ 

Lakóhely: ........................................................................................................................................... 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .............................................................................................. 

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

Bankszámlaszám: …………………….............................................................................................. 

II. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 

 

Kérem a gyógyszertámogatás megállapítását,  jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre 

tekintettel. 

(Egyedül élő esetében: 71.250,- Ft jövedelem alatt és 5.700,- Ft gyógyszerköltség felett, 

családos esetében: 57.000,- Ft egy főre jutó jövedelem alatt és 5.700,- Ft gyógyszerköltség felett.) 

 

III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 

a) A kérelmező családi körülménye: 

□ egyedül élő 

□ nem egyedül élő 

 

b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai 

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő. 

 

 Közeli hozzátartozó neve  

(születési neve) 

 Családi kapcsolat 

megnevezése 

 Születési helye, év, 

hónap, nap 

Anyja neve:  Megjegyzés* 

 

TAJ-szám 

         

         

         

         

         

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 

- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, 

- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 
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     c) Jövedelmi adatok  

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

Összes jövedelem: …………………..Ft/……..fő = ……………….. Ft/fő 

 

IV. Egyéb nyilatkozatok a kérelmező részéről 
 

Alulírott ………………………………………. (szül. hely, idő: …………………………….… Anyja 

neve: ……………………………………. 6635 Szegvár, …………………………….. út/utca ………….. 

szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

 az elmúlt 1 hónapban semmi jövedelmem nem volt / a beírtakon kívül nem volt / nem kell figyelembe 

venni, a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt*. 
(A jövedelem kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a 

vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnt. Ez akkor tekinthető 

megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetve a társas vállalkozást törölték a 
cégjegyzékből.) 

 

 Alkalmi munkán, ill. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésen 

nem voltam / voltam de nem kell figyelembe venni*. 
 

 mezőgazdasági árutermeléssel, őstermelői igazolvánnyal rendelkezem / nem rendelkezem /nem kell 

figyelembe venni, a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt* 

Mezőgazdasági árutermelésből származó jövedelmem az elmúlt 12 hónapban nettó 

………………………… Ft/hó. 
(A jövedelem kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból, 

őstermelésből származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnt. Ez akkor tekinthető megszűntnek, ha a 
vállalkozói engedélyt, őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetve a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.) 

 

 Mint egyedülálló szülő gyermektartást ……. gyermekre összesen havi ……………….,- Ft-ot kapok   /  

nem kapok* 

 

 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 

Osztálya a kérelemben feltüntetett személyes adataimat/gyermekeim személyes adatait az eljárás 

lefolytatása érdekében kezelje. 

Tudomásul vettem a tájékoztatást, mely szerint az ügyemmel kapcsolatos eljárás megindításáról 

értesítést kérhetek. 

Kijelentem, hogy értesítést nem kérek. 

A jövedelem típusa  Kérelmező  A családban élő közeli hozzátartozók 

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó, 

ebből közfoglalkoztatásból származó  

 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             



3 

 

 Kijelentem, hogy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezem / nem rendelkezem*. 

Amennyiben rendelkezik, jogcíme és a közgyógyellátás lejártának időpontja: …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 

és 

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört 

gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósága útján – ellenőrizheti.  

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

 Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Szegvár, 2017. év ……………… hó ……… nap      …………………………………. 

                  Aláírás 

 

 

V. Egyéb nyilatkozatok a  kérelmező cselekvőképes közeli hozzátartozója (férj, feleség, 

élettárs, nagykorú eltartott gyermek, stb.) részéről 
 

Alulírott ………………………………………. (szül. hely, idő: ……………………….……… Anyja 

neve: ……………………………………. 6635 Szegvár, …………………………….. út/utca ………….. 

szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

 az elmúlt 1 hónapban semmi jövedelmem nem volt / a beírtakon kívül nem volt / nem kell figyelembe 

venni, a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt *. 
(A jövedelem kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból, 
őstermelésből származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnt. Ez akkor tekinthető megszűntnek, ha a 

vállalkozói engedélyt, őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetve a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.) 

 

 Alkalmi munkán, ill. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésen 

nem voltam / voltam de nem kell figyelembe venni*. 
 

 mezőgazdasági árutermeléssel, őstermelői igazolvánnyal rendelkezem / nem rendelkezem / nem kell 

figyelembe venni, a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt * 

Mezőgazdasági árutermelésből származó jövedelmem az elmúlt 12 hónapban nettó 

………………………… Ft/hó. 
(A jövedelem kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból, 

őstermelésből származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnt. Ez akkor tekinthető megszűntnek, ha a 
vállalkozói engedélyt, őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetve a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.) 
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 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

*    életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 

és 

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és 

tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
 

Szegvár, 2017.  év ……………… hó ……… nap  …………………………………. 

                                      Aláírás 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

VI. VAGYONNYILATKOZAT 
 

Vagyon: Ha a törvény másként nem rendelkezik, vagyon az a hasznosítható ingatlan, gépjármű, továbbá vagyoni értékű jog, 

amelynek: 

- külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

harmincszorosát (2017. évben 855.000,- Ft-ot), 

- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2017. évben: 

2.280.000,-) meghaladja. 

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 vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

 

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 
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B. 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 

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. 

 

Összes vagyonérték: (1+2+3+4+5) = ………………………………..,- Ft. 

 

Szegvár, 2017. év ……………… hó ……… nap       

                  …………………………………. 

                           Aláírás 
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

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. „Közös háztartásban élő eltartott gyermek 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), 

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. 

2.2.     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. 

2.2.1.    Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

2.2.2.    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. 

2.3.    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. 

2.4.    Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni  

24.1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 

nyújtott települési támogatás, 

2.4.2.49 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a 

nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

2.4.3. az anyasági támogatás, 

2.4.4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 

2.4.5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli 
közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

2.4.6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.316657#foot49
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2.4.7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 

munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a 

havi ellenértéke, 

2.4.8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 

2.4.9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 

2.4.10.50 a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként 

megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, 

2.4.11.51 az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén 
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az 

eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog 

vásárlására kerül sor, 

2.4.12.52 az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes 
személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését 

veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

2.5.    A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

2.5.1.  a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 

2.5.2. a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, 

2.5.3. a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 

2.6.    A havi jövedelem kiszámításakor 

2.6.1.    a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,  

2.6.2.    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. 

2.7.    A jövedelem típusai: 

2.7.1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati 
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, 
továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem. 

2.7.2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a 

jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által 

külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

2.7.3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

2.7.4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói 

nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

2.7.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális 

segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési 

támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

2.7.6.    Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a 
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan 

jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

2.8.    A jövedelemről – a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási törvény szerint folyósított 
családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági támogatás kivételével – a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy 

annak másolatát. 

2.9. Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati 

járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra 

jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi 
nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az 

átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti 

gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 
járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a rendszeres szociális segély és az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az 

uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 

 

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 jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell: 

A kérelmező és a háztartásban élő személy nagy zöld nyugdíjas összesítőjét, vagy az előző havi munkaviszonyból 

származó jövedelemről kiállított munkáltatói jövedelem igazolást vagy bérjegyzéket, vállalkozó esetén az előző évi 

adóbevallás másolatát, vagy a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolását, valamint az adóbevallással már lezárt 

időszak és a kérelem benyújtását megelőző hónapig keletkezett jövedelemről szóló nyilatkozatot, ösztöndíj esetén 

egy évre vonatkozó igazolást, gyermektartásdíj, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, rendszeres szociális 

ellátás, stb. esetén pedig a kérelem benyújtását megelőző hónap igazoló szelvényét.  
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