
 

 

 

 
 

KÉRELEM  

Ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás  

megállapítására  
 

1.  A kérelmező személyes adatai 

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

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

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

Születési hely, születési idő (év, hónap, nap): ....................................................................................... 

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………..… 

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

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

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

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

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………. 
 

Családi állapota: 

□ egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van) 

□ házastársával/élettársával él együtt 

 

2.  A lakásban tartózkodás jogcíme:  □ tulajdonos,  □ haszonélvező,  □ családtag,   □ bérlő,   □ albérlő,                      

                                                                □ szívességi lakáshasználó,  egyéb: …………………………… 
 

3.  Annak a lakásnak a nagysága, amelyre az adósságkezelést igényli:      ………….…. m
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4.  Az adósság jogcíme és összege, amelynek kezelését kéri: 
 

Adósság jogcíme Adósság összege 

Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft   

Díjbeszedő Zrt  

Főv. Gázművek Zrt  

ELMŰ Nyrt  

Közös költség  

Víz- és csatornadíj  

  

  

 

5.  A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………… fő 

 

6.  A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:  
 

Név 
Születési hely, idő  

(év, hó, nap) 

TAJ  

szám  
Rokoni kapcsolat 

    

    

    

    

    

    



 

 

7.  Vállalom az adósságkezelési szolgáltatás keretében az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

Vállalom az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat által me-

gállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének részletekben történő megfizetését. 

 

8. Amennyiben részemre előrefizetős mérőkészüléket biztosítanak, vállalom annak egyéves 

időtartamban történő rendeltetésszerű használatát.  

 

9.  Kérelmező és a lakásban vele együtt lakó személyek jövedelmi adatai 

 

A jövedelem típusa Kérelmező A lakásban együtt lakó további személyek 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 
       

2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó 

       

3.Táppénz, gyermekgondozási      támog-

atások 
       

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 
       

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások 
       

6. Egyéb jövedelem        

7. Összes jövedelem        

8. Mindösszesen ____________Ft      Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: __________Ft/fő 

   

 

 

Kérelemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról (megfelelő rész aláhúzandó). 
 

lemondok          –           nem mondok le. 
 

 

 

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

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

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

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

heti. 

 

 

Hozzájárulok a kérelemben és a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás 

során történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Budapest, ……. év …………………….. hónap ……. nap  

  

 

 

                   …..……………………………… 

                                                                                                                               kérelmező aláírása 
 

 

 

 

 

 

 



Vagyonnyilatkozat 

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz., 

- alapterülete: ........... m
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, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m
2
, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, 

garázs), 

- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz., 

- alapterülete: ........... m
2
, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

- megnevezése: ...................................................................................................................... 

- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím 

hiányában: ...................... helyrajzi szám), 



- alapterülete: ........... m
2
, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

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

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, 

szolgalom). 

B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű adatai: 

a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................................... 

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: 

igen nem 

(a megfelelő aláhúzandó). 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: 

................................................................................................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................. 

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

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: 

................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett 

üzemben tartói jog). 

III. Nyilatkozatok 

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kit-

öltendő], hogy 

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kit-

öltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő): 

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................ 

fizetési számla száma: .............................................................................................................. 

fizetési számlán kezelt összeg .................................................................................................. 



3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a 

hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán 

kezelt összeg tekintetében. 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban sze-

replő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Megjegyzés: 

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, 

valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott 

ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel ren-

delkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon 

helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

 
 
 

A kérelemhez csatolandó mellékletek 

 

 a háztartás tagjainak jövedelméről tett nyilatkozat; 

 a hitelező (közüzem, társasházi közös képviselő,) által kiállított irat az adósság jogcíméről és összegé-

ről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának tényéről, 

 az adósságkezelési tanácsadó javaslata a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására; 

 hitelt érdemlő irat a lakásban tartózkodás jogcíméről, a lakás nagyságáról (tulajdoni lap, adásvételi 

szerződés, bérleti szerződés, albérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról tulajdonosi nyilatkozat), 

a lakás nagyságát nem tartalmazó irat esetén a kérelmező erre vonatkozó nyilatkozatát; 

 a kérelmező és a lakásban vele együtt lakó személyek a jövedelemszámításra irányadó időszakra eső 

jövedelemigazolásai: 

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását me-

gelőző havi nettó jövedelemről szóló igazolás, 

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi központ által 

kiállított igazolás, 

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyug-

díjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapra folyósított nyugellátásról nyugdíjszelvény 

vagy számlakivonat, 

d) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által  a lezárt 

adóévről kiállított igazolás, a le nem zárt adóévről az őstermelő nyilatkozata, 

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott iga-

zolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

f) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla-

kivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, 

g) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat 

vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, 

h) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás; 

 gyermeket egyedül nevelő szülő/gyám esetében a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyá-

ban hozott bírósági határozat; 

 30 napnál nem régebbi igazolás a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nap-

pali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogvis-

zonyáról. 

 

 



 
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 

 

 

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége. 

 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

 

Vagyon (az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint): 

ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi 

szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek 

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének a harmincszorosát (855.000,-Ft), vagy 

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 

(2.280.000,-Ft) 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételei-

nek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a 

vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntar-

tott gépjármű. 

 
 

A havi jövedelem kiszámításakor 

 -  rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét, 

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

    benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát  

kell együttesen figyelembe venni. 

 

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 jövede-

lem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jö-

vedelmet, 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 rendsze-

res 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 bérbe-

adásából 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 temetési segélyt, 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 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 energiafel-

használáshoz nyújtott támogatást. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból 

származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. 

 

 

 


