
 

 

KÉRELEM  

 

Pandémiás járadék  megállapítására  
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

Állampolgársága: ....................................................................................................................................................... 

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

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................................................... 

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

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

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

Telefonszám: ............................................................................................................................................................. 

E-mail cím: ................................................................................................................................................................ 
 

2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok* 

A kérelmező családi körülménye: 

egyedülálló /hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,  ha élettársa van/ 

 házastársával/élettársával él együtt 
 

3. 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 TAJ szám 

    

    

    

    

 Ebben a táblázatban kell feltüntetni, ha 

– a húszévesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, a 

huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 

nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

–  életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az 

állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzőn is fennállt. 
 

4. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: 

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 

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, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
 

   

6. Egyéb jövedelem 
 

 

   

7. Összes jövedelem 
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5. A kérelem rövid indokolása, hogy milyen célra kéri a támogatást: 

 

A koronavírus-járvány következtében keresőtevékenységet tartósan vagy időszakosan folytatni nem tudok, 

emiatt önmagam és családom létfenntartásáról gondosodni nem tudok. 

 

A járadék igénylésének részletes indokolása: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Alulírott kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási heéyemen élek.* 

 

7. Alulírott nyilatkozom, hogy  

 

a) táppénzben részesülök/nem részesülök*; 

b) nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök/nem részesülök*; 

c) álláskeresők nyilvántartásában szerepelek/nem szerepelek*. 

 

8. Kijelentem. hogy a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen 

lakcímemmel megegyező lakcímen élnek. 

9. Kérem, hogy a részemre megállapított járadékot az alábbi fizetési számlára szíveskedjenek utalni:  

 

Pénzintézet neve:_________________________________________________  

 

Számlaszáma:____________________________________________________ 

10. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

ellenkező esetben a vonatkozó jogaszabályoknak megfelelően a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére 

leszek köteles.  

 

11. Adataim statisztikai célú felhasználásához, kezeléséhez az igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához hozzájárulok. 

 

 

Budapest, _____év ____________hó ____nap 

 

 

        ___________________________ 

               kérelmező 

 

* Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 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 jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez 

mellékelni szükséges. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a rendkívüli települési támogatás, a 

lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,  valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 

felhalozó személyek részére nyújtott települési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében 

nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 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 pénzbeli 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. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi 

jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. 

 

 


