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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM
egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 

Kérem,  hogy az  egészségügyi  szolgáltatás  igénybevételére  jogosító  –  szociális  rászorultság 
igazolásáról – hatósági bizonyítványt kiállítani szíveskedjenek. 

Kérelmező neve: ............................................................................................................................

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

Anyja neve: .................................................Születési helye, ideje: ...............................................

Személyi igazolvány száma: …………………………………Érvényességi ideje:………………

Lakcímkártya száma: …………………………………Telefonszám: ……………………………

Állandó lakóhelye: .....................................................................Bejelentés ideje:………..............

Tartózkodási helye: ……………………………………………Bejelentés ideje:………………..

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): …..................................................................

Szociális rászorultsága fenn áll: egyedül élőként közeli hozzátartozóként

A kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozók adatai:

fő: név:

Rokonsági fok
(szülő,  

házastárs,  
gyermek stb.)

születési hely, idő: jövedelem:  
(Ft/hó)

1. an.:

2. an.:

3. an.:

4. an.:

Család összes jövedelme/hó:                                  Ft/hó

Egy főre jutó jövedelem/hó:                                  Ft/hó

N Y I L A T K O Z A T
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Tudomásul  veszem,  hogy családom jövedelmi  viszonyaira  vonatkozó adatok  valódiságát  a  szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv.  (Szt)  10.  §  (3)  bekezdése  alapján  az 
önkormányzat az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.

Alulírott  hozzájárulok személyes  és  különleges  adataim  (hozzátartozóim  személyes  adatai)  a 
kezeléséhez és az eljáró hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

Kérelmem  benyújtásakor  a  Polgármesteri  Hivatal  Családtámogatási  Irodájának  ügyintézőjétől 
tájékoztatást kaptam – melyet  tudomásul vettem – az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési 
határidőről, az ügyemre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá 
kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetőségről.

Budapest, 2012. ………………….……
………………………………………….
                 kérelmező aláírása

Kérelmem teljesítése  esetén  fellebbezési  jogomról  lemondok,  tudomással  veszem,  hogy  a  döntés  a  
közlésekor jogerőssé válik.

Budapest, 2012. ………………………….
…………………………………………

kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni szükséges:
- Kérelmező  és  együttlakó  közeli  hozzátartozók  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  nettó 

jövedelemigazolásait,  (munkáltatói  igazolást,  nyugdíjszelvényt,  nyugdíjas  igazolványt,  családi 
pótlék szelvényt, tartásdíj összegéről szóló igazolást)

- Álláskereső esetén álláskeresési ellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozatot,  
vagy  együttműködésről,  regisztrációról  szóló  igazolást  a  Munkaügyi  Központ  Baross  utcai 
Kirendeltségétől  (korhatártól  függetlenül)  1082 Bp.,  Baross.  u.  22-26.,  telefon:  215-8799,  215-
8805,

- vagyonnyilatkozatot,
- elvált személy esetén a válást igazoló iratot,
- Házastársak csak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakóhelyük különböző és ezt a lakcímkártyájuk   

bemutatásával igazolják  .  

Közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs
b) > a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;

 >  a  23  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem rendelkező,  nappali  oktatás  munkarendje  szerint 
tanulmányokat folytató;

> a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató

vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a 
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt

d) 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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