
Adatlap 
az időskorúak járadékának megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. (Hivatalból történő megállapítás esetén a hatóság tölti ki)
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve:…………………………………………………………….............
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
1.1.5. □ Lakóhelye............................................................................................................
1.1.6. □ Tartózkodási helye:……………………………………………………………..

/Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szal jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen./
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................................................
1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.9. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.9.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.9.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.9.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.9.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. (Ügyfél tölti ki)
1.2.1. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................
1.2.2. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
..............................................................................................................................
1.2.3. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
..............................................................................................................................
1.2.4. Hivatalból indult eljárás esetén az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok)

történt(ek):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.2.5. Családi állapot:
1.2.5.1. □ egyedülálló,
1.2.5.2. □ házastársával/élettársával együtt élő.
1.2.6.  A  kérelmezővel  azonos  lakcímen,  életvitelszerűen  élő  házastársa/élettársa  személyes

adatai:
1.2.6.1. Neve: ......................................................................................................
1.2.6.2. Születési neve: ........................................................................................
1.2.6.3. Anyja neve: ............................................................................................
1.2.6.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................
1.2.6.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ....................................................

1.3.  Az  adatlap  benyújtásakor  más  rendszeres  pénzellátás  megállapítására  irányuló  eljárás
folyamatban van / nincs folyamatban. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
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2. Jövedelmi adatok

  A  B  C
  A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastárs, élettárs
   havi jövedelme (forint)
 2.1.  Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 
származó ebből: 
közfoglalkoztatásból származó

  

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

  

 2.3.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások

  

 2.4.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

  

 2.5.  Önkormányzat, járási hivatal és az 
állami foglalkoztatási szerv által 
folyósított ellátások

  

 2.6.  Egyéb jövedelem   
 2.7.  Összes jövedelem   

3. Nyilatkozatok

3.1. Tudomásul veszem, hogy
3.1.1. a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  -  az  állami  adóhatóság  útján  -  ellenőrizheti  a

kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát,
3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül, valamint

a más rendszeres  pénzellátás  megállapítására irányuló  eljárás indítását  8 napon belül
bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

3.3. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.3.1. *  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen/a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész
aláhúzandó),

3.3.2. településszintű  lakóhellyel  rendelkezem,  és  a  kérelem  1.2.6.  alpontjában  feltüntetett
házastársam/élettársam  életvitelszerűen  velem  él  [akkor  kell  aláhúznia,  ha  az  Ön
lakóhelyeként  a  polgárok személyi  adatainak és lakcímének nyilvántartásában csak a
bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel],

3.3.3. ügyfélkapu regisztrációval rendelkezem:     □ igen         □  nem          
3.3.4. hozzájárulok ahhoz, hogy a hatóság az eljárás során elektronikus  úton tartson velem

kapcsolatot:    □ igen         □  nem   (Csak abban az esetben töltendő, ha a 3.3.3. pontra
igen-nel válaszolt!)

3.3.5. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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3.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

3.4.1. *  életvitelszerűen  a  lakóhelyemen/a  tartózkodási  helyemen  élek  (a  megfelelő  rész
aláhúzandó), és

3.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

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

 ................................................................... 
kérelmező aláírása 

 .................................................................. 
kérelmező

házastársának/élettársának aláírása
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Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat kitölteni.
4.1. A személyi adatok kitöltéséhez

4.1.1. „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.

4.2. A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez
„Jövedelem”:  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény  (a  továbbiakban:
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel),  ideértve  az  Szjatv.  1.  számú  melléklete  szerinti  adómentes  bevételt,  továbbá  az  a
bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes  adójáról  és  a  kisvállalati  adóról  szóló  törvény vagy  az  egyszerűsített  közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
4.2.2. 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.
4.2.2.1. Elismert  költségnek  minősül  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvényben

elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
4.2.2.2. 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.

4.2.3. Nem  minősül  jövedelemnek,  így  jövedelemként  nem  kell  feltüntetni  a  rendkívüli
települési  támogatást,  a  lakásfenntartási  támogatást,  az  adósságcsökkentési  támogatást,
valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások
viseléséhez  és  a  lakhatási  kiadásokhoz  kapcsolódó  hátralékot  felhalmozó  személyek
részére  nyújtott  települési  támogatást,  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény
keretében nyújtott  támogatást és az a melletti  pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett
nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat,
a  szépkorúak  jubileumi  juttatását,  a  súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési
kedvezményeit,  a  vakok  személyi  járadékát  és  a  fogyatékossági  támogatást,  a  fogadó
szervezet  által  az  önkéntesnek  külön  törvény  alapján  biztosított  juttatást,  az  alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint
az  adórendszeren  kívüli  keresettel  járó  háztartási  munka  havi  ellenértékét,  a  házi
segítségnyújtás  keretében  társadalmi  gondozásért  kapott  tiszteletdíjat,  az
energiafelhasználáshoz  nyújtott  támogatást.  Nem  minősül  továbbá  jövedelemnek  a
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben
végzett  tevékenység  ellenértékeként  megszerzett,  a  személyi  jövedelemadóról  szóló
törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az
életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott
ingatlan,  illetve  átruházott  vagyoni  értékű jog  ellenértékének azon része,  amelyből  az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű  jog  vásárlására  kerül  sor,  valamint  az  elengedett  tartozás,  illetve  a  megszűnt
kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes
személyek  adósságrendezési  eljárásában,  továbbá  közüzemi  szolgáltatás  szolgáltatója,
illetve pénzügyi  intézmény által,  az adós megélhetését  veszélyeztető szociális  helyzete
miatt került sor.

4.2.4. A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem
típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

4.2.5. A jövedelemszámítás  részletszabályait  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.
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Nyilatkozat
Alulírott (név)………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………

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

Lakóhely:……………………………………………………………………………………

szám alatti lakos anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

□ élettársi kapcsolatban nem élek.*
Az  egyedülállósági  nyilatkozatot  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló
többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról  szóló  többszörösen  módosított  1993.  évi  III.  törvény  rendelkezései  alapján,
időskorúak járadékának igényléséhez tettem.

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (továbbiakban:  Ákr.)  
64.  §  (2)  bekezdése  alapján,  ha  az  ügyfél  vagy  képviselője  más  tudomása  ellenére  az  ügy
szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a
66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn -, illetve
ha  a  kötelező  adatszolgáltatás  körében  a  105.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  ok  hiányában
adatszolgáltatási  kötelezettségét  nem  teljesíti,  eljárási  bírsággal  sújtható.  Az  Ákr.  66.  §  
(2) bekezdés a) és b) pontja értelmében tanúként nem hallgatható meg az, akitől nem várható
bizonyitékként  értékelhető  vallomás,  védett  adatnak  minösülő  tényről  az,  aki  nem  kapott
felmentést  a titoktartás  alól.  Az Ákr.  66. § (3) bekezdés b) és c)  pontja értelmében a tanú a
vallomástételt megtagadhatja, ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény
elkövetésével  vádolná,  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló
törvény  szerinti  médiatartalom-szolgáltató,  (a  továbbiakban:  médiatartalom-szolgáltató)  vagy
vele  munkaviszonyban  vagy munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  álló  személy  -   a
jogviszonya megszűnése után is  - és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói
tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné.

Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha a
törvény  másként  nem  rendelkezik  –  természetes  személy  esetén  ötszázezer  forint,  jogi
személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.

A fentiekben foglalt jogkövetkezményeket tudomásul vettem.

Kelt: .................................................................
.........................................................................

nyilatkozattevő
                                                                                                                                                                                 

* Kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!
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