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KÉRELEM 
 

 

Alulírott, NÉV (leánykori név is): ………………………………. ..............................................  

sz. alatti lakos ÁTMENETI SEGÉLY megállapítása iránti kérelemmel fordulok T. Címhez. 

Kérelmem az alábbiakkal indokolom:        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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):  .........................................................................................  

 Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:  ..............   

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

 A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:  ..................................................................................  

 

 



 

II.) A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 

 

a) 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 

 Megjegyzés* 

1. 

 
      

2. 

 
      

3. 

  
      

4. 

  
      

5. 

 
   

 

 * 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. 

 

b) Jövedelemi adatok 

 A jövedelem típusa  

Kérelmező 
A családban élő közeli hozzátartozók 

         1.                  2.                3.                 4.                  5. 

 1.Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 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 és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

 7. Összes jövedelem             

 

 

A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege: ………………………. .-Ft.  

 



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

- kérelmező:  

 életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

 aláhúzandó), 

- házastárs/élettárs: 

 életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

 aláhúzandó), 
 

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

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

hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 

Dátum: ……………………………….…… 

 

 

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

            kérelmező                                                                         nagykorú hozzátartozók aláírása 
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

a kérelem kitöltéséhez 

 

I. Személyes adatok 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 

intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli 

hozzátartozók közössége. 

 

Közeli hozzátartozó: 

da) a házastárs, az élettárs, 

db) 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, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 

dc)  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 (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),  

dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a 

szülő házastársa vagy élettársa; 

 

II. Jövedelmi adatok 

Jövedelem típusai: 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a 

munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi 

szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, 

továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó 

jövedelem. 



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. 

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 

gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, 

gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, 

rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs 

után járó jövedelempótlék. 

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 

rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; 

munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított 

keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, 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.  

 

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 a kérelem benyújtását megelőző hónap, 

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 

másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.  

 

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén csatolandók: 

a.) kórházi ápolás esetén - zárójelentés 

b.) haláleset esetén - halotti anyakönyvi kivonat 

c.) a munkáltató felmondása miatt bekövetkezett munkanélküliség esetén - munkaviszony 

megszüntetésről igazolás (pl. MIL lap) 

d.) elemi kár (tűz, szél- ill. hóvihar, belvíz más időjárási károsító hatások), meghibásodás (csőtörés, 

gázrobbanás stb.) esetén - kárszakértő, biztosító igazolása, saját nyilatkozat, stb.   

e.) lakáshasználat jogának elvesztése, hajléktalanná válás esetén - nyilatkozat 

f.) bűncselekmény, szabálysértés esetén - saját nyilatkozat, rendőrségi feljelentés másolata stb. 

g.) a büntetés végrehajtási intézet elbocsátó igazolása 

h.) 2 hónapot meghaladó orvosi kezelés súlyos betegségből adódóan - háziorvos, szakorvos igazolása  

 

Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma esetén csatolandók: 

a.) közüzemi szolgáltatás üzembe helyezése esetén - közüzemi szolgáltató igazolása, nyilatkozat 

b.) gyógyintézeti kezelés esetén - zárójelentés 

c.) gyógyászati segédeszköz, gyógyszer beszerzése esetén - háziorvos, szakorvos igazolása, 

gyógyszertárból hozott névre szóló legalább 2 havi gyógyszerköltséget igazoló számla 

 

A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell 

írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes 

képviselője jogosult az aláírásra. 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kérelmezőlaphoz kérjük csatolni! 

 

A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY LAKÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRŐL A 

KÉRELEM BEADÁSÁT MEGELŐZŐ HAVI NETTÓ ÁTLAGJÖVEDELEMRŐL SZÓLÓ 

IGAZOLÁSOKAT: 

 nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő 

fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző havi 

nyugdíjszelvények másolatát; 

 munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolást a kérelem beadását 

megelőző havi nettó átlagkeresetről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve; 

 Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a 

folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát; 

 vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról könyvelő által 

kiadott igazolást és APEH igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; 

 őstermelő esetén az őstermelői igazolvány fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 

havi  jövedelem 1 havi átlagáról szóló igazolást; 

 GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző havi szelvények fénymásolata, valamint árvaellátás 

folyósítása esetén az előző havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött ez 

évi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító 

határozat fénymásolata); 

 válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a 

megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről előző havi szelvényt vagy igazolást 

(amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset másolatát) 

 tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanuló, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolást) 

 

Tájékoztatjuk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó 

igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve 

továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe. 

 

 
 


