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KÉRELEM
a közgy
I.

ó gy

ellátás mególlapíaúsdra

A kérelmező személves adatai

Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
II. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági fettételekre vonatkozó adatok
Kérjük, a kózgyógyellátás jogcímérevonatkozóan a megfelelő pontot Ia), b) vagy c) pont]
s

zív e s k e dj e n

a)

b e

karikózni !

Az alábbi ellátások valamelyikében részesülök;

(Kérjiik X-szel jelölje be, hogy melyik ellátdsban részesül|.)
n egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
l hadi gondo zotti pénzellátás
n nemzeti gondozotti pénzellátás
n központi szociális segély
l rokkantsági járadék
l rokkantsági ellátás
n magasabb összegű családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmező részesül' de azt a
kérelmezore tekintettel folyósítják).
Jelölje aldhúzdssal, ha csatolta:
_ a nyugdíjfolyósító szerv igazolásátvagy
határozatát a
hadi gondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti elláÍás
központi szociális segély
rokkantsági jaradék
rokkantsági ellátás
folyósításáról;
- a családtámogatási igényt e|bírálő szerv igazolását vagy határozatáÍ a magasabb összegű
családi pótlék folyósításáról.

Ha on a fentiekben megjeltilt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal álta| adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshető (a megjelölt ellátást folyósító) Szelv megnevezése és címe, az ellátás
folyósítási száma:

b) A jogosultság megállapítását bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó'
átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskoru személyre tekintettel kérem;
Jelölje aláhúzással, ha csatolta az intézményi elhelyezéSt vagy nevelésbe vételt igazoló iratot,
ellenkező esetben adja meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételételrendelő
gyámhivatal megnevezését és címét:

c) A jogosultság megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre
tekintettel kérem.
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplő csalddtagokra vonatkozó adatokat, valamint
j
a öv e delem ny ilatkozatot ! )

III. A közeli bozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmező csa]ádi körülménye:
l egyedülélő
! nem egyedül é1ő
b) A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában é1ő kozeli bozzáÍartozók száma: ........' fó.

Közeli hozzátafiozó
neve
(születési neve)

* Ebben az oszlopban

Családi kapcsolat

Születési helye, év,

megnevezése

hónap, nap

Megjegyzés*

kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnélfiatalabb 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. életévénekbetöltését megelőzően is fennállt.

c,)Jövedelmi adatok
7. Osszes jövedelem

A jövedelem típusa
1.

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozők

Munkaviszonyból és más
j ogvi szo nyből származó

foglalkoztatási

2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységbő1 származő
3. T áppénz, gyermekgondozási

támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíiszerű

rendszeres szociális ellátások

5. onkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem

7. osszes jövedelem

IV. Nyilatkozatok
a) A II/a) pont szerinti jogosultsdg esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre
tekintettel
l kérem
! nem kérem
egyéni gyógyszerkeret megáIlapítását. (Kérjíik X-szel jetöIje be a megfelelő választ!)

b) Aközgyógyellátási

megfelelő választ!):
n

A közgyógyellátási

igazolvány átvéÍe\érevonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a
igazolvány kézbesítésétpostai úton:
.....

n A közgyógyellátási

címre kérem.

igazolványt

fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosííásiszakigazgatási szervénélszemélyesen
veszem át.

c) Kijelentem, hogy

*- életvitelszerűen a lakóhelyemen Yagy a tartózkodási helyemen
élek (a megfelelő rész
alóhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* E.zt a

nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó_ és
tartózkodási hellyel is rendelkezik.
Tudomásul veszem' hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. s (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága
útján _ ellenőrizheti.
Hozzájára|ok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a
közgyógyellátrás információs rendszerében történő felhasználásához.
Dátum:

kérelmező aláírása

kér elmezó ház astár s ánaW éLettár s ának

aláírása

rÁtÉrozr,qrÓ a rÉngrnpt rtrÓuÉsÉnnz
Jovedelmi adatok:

Abban az esetben, ha a kérelmező a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas

gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításiíhoz szükséges az egy családban
é1

ő közeli hozzátarto zók

j

övedel mének vizs gál ata.

Egyedülélő: az a szemé|y, aki egyszemélyes háztartásban lakik'

Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos

szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy taÍtóZkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közös sége.

Közeli hozzáúartozónak s zámít:
- aházastárs, az éIettárs;
_ a 18. életévétbe nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó
sztilő, illetve a szülő házastátsa vagy élettársa;
- az a vér szerinti, örökbe

fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
keresettel nem rendelkezik,

= húszévesnélfiatalabb, és önálló

= huszonhárom évesnélfiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali

oktatás

munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnélfiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez1k, és felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat fol ytat,
= korhatárra való tekintet nélktil a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek' amenny7ben ez az
állapot a gyermek 25. életévénekbetöltéséÍ megelőzően is fennállt. A kérelem elbírálásához
szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségiállapotra vonatkozó igazolások.
Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását akérelmező nem igazolja, úgy a hivatal
adatszolgáltatás iránti kérelemmel a kozoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalt megkeresi.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrol vagy
külföldről szátrmaző - megszerzett - vagyoni érték(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jovedelmet iS, továbbá az a bevétel, amely után az
egyszertisített vállalkozói adóról, il]etve az egyszerúsített közteherviselési hozzájárulásról szóIó
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni' A nettó jövedelem l<lszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési ktitelezettséggel csökkentett öSszegben kell
feltüntetni. Elismert költségnek minosül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj' Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi
jövedelemadó, az egyszerasített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszenísített
közteherviselési hozzájárllás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, n1ugdíjjárulék,n1ugdíjbiztosítási járulék, magán_nyugdíjpénzÍái tagdíj és
munkavállalói

j

árulék'

Ha a magánszemély az egyszerusített vállalkozói adó Vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szeÍez, a bevétel csokkentheto a személyi

jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülo igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40va-áva1' Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésb ől származő

bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve haré,széretámogatást folyósítottak, annak

a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 4O%o-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 857o-ának,
illetőle g állatteny észtése setén 9 4 7o - ának me gfelel ő

ös

s

ze g

gel'

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segé|yÍ, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési
támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot,
a nevelőszülők számára ftzetetÍ nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorláiozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járad,ékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet áútal az önkéntesnek ktilön törvény alapján biztosított juttatást, áz
alkalmi munkavállalói könyvvel torténő munkavégzés,az egyszenÍsített foglalkoztatás, valamint
az adórendszeren kívüli keresettel járőháztatási munka havi ellenértékét,aháZi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott ÍtszÍe7etdíjat, az energiafelhasználásÁoz nyujtott
támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból
származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címénkapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kellfigyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítj rák.
A havi jövedelem kiszámításakor
- rendszeres jövedelem

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

kérelem benyújtását megeloző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagátkell együttesen figyelembe venni.

esetén a

Jövedelem típusai:

1' Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különtisen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszo1gálati jogviszonyban' bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség,rendvédelmi szetvek, a NAV, potgrari
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában roiytaiott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igónylő - tevékenységből származó jovedelem'
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származójövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott kcinyvvizsgáló
tevékenységébőlszármazó jövedelmet' a gazdasági tiársaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolg áltatást'

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások: Íáppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlók,

gyermektanásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszení rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj, őzvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozői
nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék' politikai rehabilitációs

ellátások, házastár si pótlék, házastárs után jár ő j övedelempótlék.
5. onkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
já,radéka, a rendszeres szociális segély, abéryőtlőjuttatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési

támogatás; munkanélkiili járadék' álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, sza|<képzéssel összefüggő pénzbeli juttatások,
nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem,
ingatlan és ingó trárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékújog átruházásából származójövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásábő| származő jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A jövedelemről a iövedelem
típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges'

