
3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 

FORMANYOMTATVÁNY 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) 

lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 
megállapításához [B) lap] 

A) lap 
Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő 
aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 
megállapítani szíveskedjenek. 
 

I. Személyi adatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

Születés helye, ideje:............................................................................................................. 

Lakóhely: □ □ □ □ irányítószám ..................................................................... 
település................................. utca/út/tér ............házszám .........épület/lépcsőház 
...........emelet, ……..ajtó 

Tartózkodási hely: □ □ □ □ irányítószám ............................................................. 
település...........................……utca/út/tér…...........házszám………épület/lépcsőház….….
.emelet,…… ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 
tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□ 
Állampolgársága:.................................................................................................................. 
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, 

oltalmazott vagy menekült jogállású.) 

Telefonszám (nem kötelező megadni):................................................................................ 

E-mail cím (nem kötelező megadni):................................................................................... 

 
1. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: ............... fő. 
 
 

 
 

 
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy 
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az 
egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók 
(gondozó család) adatai: 



3/A táblázat:  

 
Neve és születési neve 

Születési helye, 
ideje 

Anyja neve Állampolgársága 

Társadalombiztosítási 
Azonosító 
Jele (TAJ) 

1. Házastársa, 
élettársa 

 
    □□□-□□□-□□□ 

2. Egyéb rokon 
(akinek eltartásáról 
gondoskodik) 

    □□□-□□□-□□□ 

3. Gyermekei 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

3/B táblázat: (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú 
gyermek, saját jogán kérelmezi!) 

 
Neve és születési neve 

Születési helye, 
ideje 

Anyja neve Állampolgársága 

Társadalombiztosítási 
Azonosító 
Jele (TAJ) 

1. Szülő 
    □□□-□□□-□□□ 

2. Szülő 
házastársa/élettársa     □□□-□□□-□□□ 
3. Kérelmező 
testvérei     □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
    □□□-□□□-□□□ 

 
 
Megjegyzés:  
1. A 3/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
Negyedik Könyve alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni. 
2. A 3/A és 3/B táblázat 3. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; 
továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni. Gyermekeken a 
kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs gyermekeit egyaránt érteni kell. 

2. A 3/A és 3/B táblázat „Állampolgársága” oszlopában a nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni azt is, ha a 
személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.  
 
 
 
 



4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő 
megállapítása esetén az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) 
vonatkozásában kérem a jogerős határozat egy példányának megküldését az ellátást biztosító 
intézmény részére:  

Gyermek neve 
A gyermekétkeztetést 
biztosító intézmény teljes 
neve 

A gyermekétkeztetést biztosító 
intézmény címe (irányítószám, 
településnév, utca, házszám) 

A gyermek az 
intézményi étkeztetést 
igénybe veszi (a megfelelő 
válasz aláhúzással jelölendő) 

   
igen/nem 

   
igen/nem 

   
igen/nem 

   
igen/nem 

Megjegyzés:A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek számára az étkeztetést térítésmentesen kell 
biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanuló számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj kedvezményt kell 
biztosítani [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pont aa ) 
alpontja, b) pont ba ) alpontja, c) pontja és (2)bekezdés a) pontja ]. 

5. Kijelentem, hogy 
a) gyermekemet, gyermekeimet egyedülállóként gondozom, 
b) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 
c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/A és 3/B táblázat 3. pontjához kapcsolódó megjegyzésben 

foglalt feltételeknek megfelel, 
d) a kiskorú gyermek, gyermekek családbafogadó gyámul rendelt hozzátartozója vagyok. 
(Aktuális rész x-szel jelölendő!) 

6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!] 

6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója, 
kijelentem, hogy 

□  nyugellátásban, 

□megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (például rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás), 

□korhatár előtti ellátásban, 

□ szolgálati járandóságban, 

□ balettművészeti életjáradékban, 

□átmeneti bányászjáradékban, 

□időskorúak járadékában, vagy 

□a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó 
ellátásbanrészesülök. (A megfelelő rész jelölendő, a folyósítást igazoló irat csatolandó!) 

6/b. A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek, gyermekek közti rokonsági fok: ....................... 
6/c. A gyámrendelés oka: .................................................................................................................. 
6/d. A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma: ..................... 
............................................................................................................................................................ 
6/e. Alulírott gyám, a gyermek, gyermekek tartására kötelezett vagyok, mert 
□ tartási kötelezettségemet jogerős bírósági döntés kimondja, vagy 
□ a gyermek, gyermekek szülei nem élnek, vagy 
□ a gyermek, gyermekek szülei a gyermek, gyermekek tartására nem képesek, mert ..................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
(A megfelelő rész jelölendő, kitöltendő!) 



II. Jövedelmi adatok 

 
A jövedelmek típusai 

 
A kérelmező 
jövedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő házastárs 
(élettárs) jövedelme 

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb 

rokon jövedelme 

 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

      

3. Nyugellátás, megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), 
korhatár előtti ellátás, szolgálati 
járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozó ellátás 

      

4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások [különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES), gyermeknevelési 
támogatás (GYET), családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás] 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem (különösen: 
kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb.) 

      

7. A család összes nettó jövedelme 
      

8. A család összes nettó 
jövedelmét csökkentő tényezők 
(fizetett tartásdíj összege) 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett 
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a 
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 
folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) 
igazolását. 



III. Vagyoni adatok 

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. 
 

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, garázs stb.): 
.............................................., címe: .....................................város/község .......................................... 

út/utca ........ hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ........... év. 
 

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

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ..............................................., címe: 
………………………......... város/község ............................................. út/utca .......... hsz., 

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

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

Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 
a) személygépkocsi: ..................................., típus: .............................., rendszám: ......................., 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................. év. 
 
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft. 
 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ....................................., 

típus: ..................., rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell 
feltüntetni): ................., a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ......................év. 

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

Összes vagyontárgy 
(Ügyintéző tölti ki!) 

6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. 
Egy főre jutó forgalmi érték: ............ Ft. 

 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 
Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és 

állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 



 

Egyéb nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, 

azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és 
tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján 
a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.Hozzájárulok a kérelemben szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek 
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén 
kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

Kelt: ...................................................., ............................... 

............................................................. 
szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek 

aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) lap 

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre 
(a megfelelő aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 

megállapítását 

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL(A nyilatkozat megtétele önkéntes! 
Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét 
szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell!) 

□ Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezem. 

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

 
szülő/családbafogadó gyám aláírása szülő aláírása 

2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE, NEVELÉSI-
OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ 
ADATOK 

 

Gyermek (nagykorúvá vált 
gyermek) neve 

A bölcsőde, nevelési-oktatási, 
felsőoktatási intézmény teljes 
neve, ahol a gyermek 
bölcsődei, óvodai ellátásban 
részesül vagy a tanuló, 
hallgató tanul 

Az intézmény címe (irányítószám, 
településnév, utca, házszám) 

   

   

   

   

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap 4. 
pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási 
intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a gyermek, tanuló, 
hallgató ténylegesen jár.] 

3. EGYÉB NYILATKOZATOK 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt, ............................................. 

....................................................................... 
szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek 

aláírása 

 

 

 

 

 



Pótlap vagyonnyilatkozathoz 

A kérelmező személyi adatai 

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Pénzforgalmi Szolgáltatónál kezelt összeg 

Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg (pl.: nyitott fizetési számlán szereplő összeg; 
betétszerződés és takarékbetét-szerződésalapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél 
elhelyezett összeg; takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében elhelyezett összeg; továbbá az 
egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő pénzösszeg)  
 
Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő), 
hogy a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy b) az alábbi pénzforgalmi számlával 
rendelkezem (valamennyi megjelölendő) : 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .......................................................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ............................................................................................................ 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ........................................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ............................................................................................................ 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ............................................................................................................ 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
 
2. Felelősségem tudatában kijelentem (a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben 
kitöltendő), hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm a) pénzforgalmi számlával nem 
rendelkezik, vagy b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő) 
 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ........................................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ............................................................................................................ 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 



Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ........................................................................................................... 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................... 
pénzforgalmi számla száma: ............................................................................................................ 
pénzforgalmi számlán kezelt összeg.................................................................................................... 
 
Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság 
a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán 
kezelt összeg tekintetében. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Kelt: …………..év ………………………..hó …………………..nap 

 

         ……………………….. 

kérelmező 

 

TÁJÉKOZTATÓ A CSATOLANDÓ IRATOKRÓL 

I. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  iránti kérelemhez az alábbi - a család jövedelmi viszonyait tanúsító 
– igazolásokat kell mellékelni: 
 

a. a rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 
jövedelméről igazolás (munkabér, táppénz, GYES, GYED, GYET is), 
 

b. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság 
(NAV) által kiállított hivatalos igazolás. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek 
hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, illetőleg 
könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, 

 
c. nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában megküldött értesítése, melyben 

szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint a legutolsó nyugdíjszelvény, 
számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. (Az értesítőt évente csak egy alkalommal kell csatolni.) 
Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata,  
 

d. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes 
Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó 
csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. Álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást 
elősegítő támogatásmegszűnése esetén a megszüntető határozat másolata,  

 
e. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az illetékes 

Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e, 
valamint arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban  nem részesül, 

 
f. alkalmi munkából élők, illetve egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatottak esetében büntetőjogi 

nyilatkozat az alkalmi munkából illetve egyszerűsített foglalkoztatásból származó - a kérelem benyújtását 
megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről, 

 
g. a Járási Hivatal által megállapított ellátásról szóló határozat másolata, valamint az utolsó postai 

csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, 



 
h. Igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás összegéről, esetlegesen igazolás az árvaellátás 

összegéről, 
 

i. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony 
fennállásáról (a tagozat megjelölésével, pl.: nappali), egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási 
intézmény által kiállított igazolás az ösztöndíj összegéről, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra 
vonatkozóan, havi tételes bontásban (amennyiben nincs, úgy az oktatási intézmény által kiállított 
nemleges igazolás) illetve szakképzésben résztvevők esetében a szakképzéssel összefüggő pénzbeli 
juttatásokról, 

 
j. amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel sem 

rendelkezik, szükséges mellékelni az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének igazolását 
arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül-e, 

 
k. ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés 

fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló 
jegyzőkönyv fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, 
számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, illetőleg nyilatkozat két tanú aláírásával), képzelt apa 
bejegyzésére vonatkozó hivatalos irat másolata, 

 
l. A b), d), e) g) és j) pontokban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló 

büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből szerzett jövedelemről, 
 
n .GYES-ben vagy GYET-ben részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, hogy munkaviszonyból     

származó jövedelemmel rendelkezik-e. 
II.   Egyéb mellékletek: 
 

a. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata  
b. tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás 
c. gyám esetén a gyámkirendelő határozat fénymásolata.  

 
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

I. Személyes adatok 
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa 
van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek számít: 

 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 gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és 
a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a 
nevelt gyermek, 

  korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A kérelem elbírálásához 
szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolások. 

 
II. Jövedelmi adatok 
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  (a továbbiakban: Szjatv.) törvény szerint 
meghatározott, az elismert költségekkelés befizetési kötelezettséggelcsökkentett belföldről vagy külföldről 
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve  Szjatv. 27. § (1) bekezdésb) 
pontjábanmeghatározottbevételt, valamint a Szjatv.mellékleteszerintiadómentesbevételtésazonbevételekmelyek 
után az EVA, azegyszerűsítettvállalkozóiadórólszólótörvény(2002. évi XLIII. tv.), a 
kisadózóvállalkozásoktételesadójárólésa kisvállalatiadórólszólótörvény(2012. évi CXLVII. tv.) 



vagyazegyszerűsítettközteherviselésihozzájárulásrólszólótörvény(2005. évi CXX. tv.) szerintadót, 
illetvehozzájárulástkellfizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 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. 
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. 
 
Nem minősül jövedelemnek, a rendkívülitelepülésitámogatás, a 
lakhatáshozkapcsolódórendszereskiadásokviseléséhez, a gyógyszerkiadásokviseléséhezés a 
lakhatásikiadásokhozkapcsolódóhátralékotfelhalmozószemélyekrészérenyújtotttelepülésitámogatás, 
- arendkívüligyermekvédelmitámogatás, a Gyvt. 20/A. §-aszerintitámogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) 
bekezdéseszerintipótlék, a nevelőszülőkszámárafizetettnevelésidíjéskülönellátmány, 
- azanyaságitámogatás, 
- atizenharmadikhavinyugdíjés a szépkorúakjubileumijuttatása,  
- aszemélyesgondoskodásértfizetendőszemélyitérítésidíjmegállapításakivételével a 
súlyosmozgáskorlátozottszemélyekpénzbeliközlekedésikedvezményei, a vakokszemélyijáradékaés a 
fogyatékosságitámogatás, 
- afogadószervezetáltalazönkéntesnekkülöntörvényalapjánbiztosítottjuttatás,  
- azalkalmimunkavállalóikönyvveltörténőmunkavégzésnek, 
azegyszerűsítettfoglalkoztatásrólszólótörvényalapjántörténőmunkavégzésnek, valamint a 
természetesszemélyekközöttazadórendszerenkívülikeresetteljárófoglalkoztatásravonatkozórendelkezésekalapján
háztartásimunkáralétesítettmunkavégzésreirányulójogviszonykeretébentörténőmunkavégzésnek (a továbbiakban: 
háztartásimunka) a haviellenértéke, 
- aházisegítségnyújtáskeretébentársadalmigondozásértkapotttiszteletdíj, 
- azenergiafelhasználáshoznyújtotttámogatás,  
- aszociálisszövetkezet (ide nemértveaziskolaszövetkezetet) tagjaáltal a 
szövetkezetbenvégzetttevékenységellenértékekéntmegszerzett, a 
személyijövedelemadórólszólótörvényalapjánadómentesbevétel, 
- azéletvitelszerűenlakottingatlaneladása, valamintazéletvitelszerűenlakottingatlanonfennállóvagyoniértékű jog 
átruházásaeseténazeladottingatlan, illetveátruházottvagyoniértékű jog ellenértékénekazonrésze, 
amelybőlazeladástvagyátruházástkövetőegyévenbelülazeladóvagyátruházósaját, 
vagyközelihozzátartozójaéletvitelszerű, ténylegeslakhatásánakcéljátszolgálóingatlanvagyvagyoniértékű jog 
vásárlásárakerülsor, 
- azelengedetttartozás, illetve a megszűntkötelezettség, ha a tartozáselengedésérevagy a 
kötelezettségmegszűnésére a természetesszemélyekadósságrendezésieljárásában, 
továbbáközüzemiszolgáltatásszolgáltatója, illetvepénzügyiintézményáltal, 
azadósmegélhetésétveszélyeztetőszociálishelyzetemiattkerültsor. 
 

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 egy havi átlagát kell együttesen figyelembe 
venni. 
 

A 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 csecsemőgondozási 
díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást elősegítő ellátás, gyermekgondozási segély, 
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi, és szülői nyugdíj, 
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás. szolgálati járandóság, a 
balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai 
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék. 

5. Járási Hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az 
ápolási díj, álláskeresési járadék, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást 
elősegítő megélhetési támogatás, 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. 

7. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a 
jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

8. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része. 

9. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. 
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak 
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. 
 

 


