
 

N Y I L AT K O Z A T 

 

 

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

 

an.: ……………………………………..) Gégény, …………………………… sz. alatti lakos  

 

anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: rendszeres pénzellátásban  

 

nem részesülők, keresőtevékenységet nem folytatok, jövedelmem nincs.  
 

Gégény, ………………………..……… 

 

       -------------------------------------------------- 

                                   aláírás 

 

Tájékoztató - a nyilatkozattételhez 
 

 rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 

gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati 

járandóság, a balettművészeti 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 gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési 

támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a 

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós 

rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;  

 

 keresőtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan 

munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján 

végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 

százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 

folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról 

szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem 

minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 

biztosított juttatás; 

 

  jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c) 

bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 

csökkentett 



aa) 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, és 

ab)  azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 

hozzájárulást kell fizetni; 

 

(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem 

minősül jövedelemnek  

1.  a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 

adósságcsökkentési támogatás,  

2.  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 

Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 

nevelési díj és külön ellátmány,  

3.  az anyasági támogatás,  

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

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,  

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

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,  

8.  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,  

9.  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.  

 

(1b) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában elismert költségnek minősül a személyi 

jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 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, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

 

(1c) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában 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. 

 

 

 

 

 


