KÉRELEM
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
I. Az igénylő adatai
Név:..................................................................................Születési név: ..................................................................
Anyja neve: ...................................................................Születési hely év, hó, nap:

............................................

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................................
Állampolgárság:
TAJ szám:

................................................................................ Családi állapota: .......................................

...................................................................Telefonszám:....................................................................

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselő neve:

...................................... Lakcíme: ......................................................................

II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai
Név

Anyja neve

Születési hely, idő

Rokonsági fok

1
2
3
4

III. Jövedelmi adatok
Jövedelem típusa

Kérelmező
havi jövedelme (forint)

Házastárs/élettárs

Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
Kereső tevékenységből származó jövedelem
Egyéb jövedelem
Összesen

NYILATKOZAT
Név: ......................................................... , ...................................................................................... szám alatti lakos
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy
adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.
Ügyemben tájékoztatást
kérek - nem kérek*
(Kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről,
telefonszámáról.)
Kelt:

..................... év

............................................hó

..................... nap
............................................
az igénylő aláírása

A megfelelő szövegrész aláhúzandó

A támogatás megállapításához szükséges (kötelező) mellékletek:
az igénylő és családtagjai 3 hónapra visszamenőleges nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás,
ösztöndíj stb., nyugdíjas esetén: a tárgyévre érvényes Nyugdíjfolyósító által kiküldött nyugdíjösszesítő), jövedelemmel nem

rendelkezők esetében a Munkaügyi Központ igazolása, valamint nyilatkozat az alkalmi munkavállalásról, valamint ki kell
térni az ebből származó jövedelemmel, vállalkozók esetén: APEH igazolás;
különélő házastársak esetén: kézzel írt nyilatkozat a különélésről;
16. életévüket betöltött tanulók (egyetemi, főiskolai hallgatók) 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási (tanulói jogviszony)
igazolása;
18. életévét beöltött, iskolai tanulmányokat nem folytató, saját jövedelemmel nem rendelkező 20. életévüket még be nem töltött
személy esetén Munkaügyi Központ igazolása, valamint nyilatkozat arról, hogy nem rendelkezik jövedelemmel.
TAJ kártya másolata

TÁJÉKOZTATÓ
Annak a személynek lehet az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultságát
megállapítani, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%-át (jelenleg 34 200.-Ft), aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át (jelenleg 42 750.-Ft) nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van.
Család: egy lakásban, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége. Közeli hozzátartozónak számít: a házastárs, az élettárs, Közös háztartásban élő eltartott
gyermeknek számít:
- 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,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más
fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az
egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek
minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a
társadalombiztosítási járulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett
nettó jövedelmi adatokat kell feltüntetni.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként
adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint
a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatás.
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 kérelem benyújtását megelőző három hónap,
- nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg
egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
1. sz. melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Név (Születési név):

......................................................................................................................................

Anyja neve: ............................................ Születési hely és idő:
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................................
TAJ szám:

.............................................................................................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő 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: .................................................. Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .................................................. 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
Megjegyzés:

................................................
aláírás

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 Magyar
Köztársaság 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.

