
1.. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

VA G Y O N N Y I L AT K O Z AT

I. A kérelmező személyes adatai

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

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

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

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

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

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

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

II.  A kérelmező  és  a  vele  együttélő  közeli  hozzátartozójának,  lakásfenntartási  támogatás  esetén  a 
háztartás valamennyi tagjának 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,  gazás  stb.):  …………… 

címe:  ..........................................  város/község  ......................................  út/utca  .........  hsz. 

alapterülete: ..................... m2, tulajdoni hányad: ......................, a szerzés ideje: ............... év 

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

4.   Termőtulajdon (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, valamint a gyártás éve: ......................................................... 

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

Budapest, 20.......  év  ................. hó ........... nap

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

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 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.

A kérelemhez csatolni kell:
• a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait:
-  a  havi  rendszerességgel  járó  jövedelem esetén  a  kérelem benyújtását  megelőző  hónap  jövedelmét,  -  
munkáltatói igazolást -, 
- közfoglalkoztatás esetén a munkaszerződést, vagy munkáltatói igazolást,
-  a  nem  havi  rendszerességgel  szerzett,  illetve  vállalkozásból  származó  jövedelem esetén  a  kérelem 
benyújtásának  hónapját  közvetlenül  megelőző  12  hónap  alatt  szerzett  jövedelem  egyhavi  átlagát  – 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal –,
-  nyugdíjasnál kérelem  benyújtását  megelőző  havi  eredeti  nyugdíjszelvény  és  nyugdíjas  igazolvány 
fénymásolata szükséges,
- álláskereső esetén a területileg illetékes Munkaügyi Központ álláskeresési ellátás megállapításáról, vagy 
elutasításáról szóló határozatot,
- családi pótlék szelvényt, ösztöndíjról szóló igazolást, gyermektartásdíjról szóló bírósági végzést,
- elvált személy esetén a válásról szóló bírósági végzést, vagy válási keresetet.
•  Ha  a  kérelmező,  vagy  valamely  nagykorú  családtagja  nem  rendelkezik  jövedelemmel,  akkor  a 
területileg illetékes  Munkaügyi Központtól (1082 Budapest, Baross u. 22-24.)  kell igazolást beszerezni, 
arról hogy regisztrált álláskereső és nem részesül álláskeresési támogatásban.
• a rendkívüli élethelyzetet bizonyító igazolást (pl. tartós vagy hosszantartó betegségről orvosi igazolás, 
nagy összegű kiadások számláit, rendőrségi jegyzőkönyv, rezsiszámlák, stb.)
• bérlő  esetében  érvényesített  lakásbérleti  szerződés,  tulajdonos,  haszonélvező  esetében  adás-vételi 
szerződés csatolása szükséges!

Fontos!  A házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha bejelentett  lakóhelyük, tartózkodási helyük 
különböző és ez a lakcímkártyán is szerepel!

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.


