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LISTA A KÉRELEMHEZ SZÜKSÉGES MELLÉKLETEKRŐL: 
 

Felhívom a tisztelt kérelmezőt, hogy csak azokat a mellékleteket nyújtsa be, ami rá 

vonatkozik, és amivel rendelkezik: 

 

1. Személyi igazolvány fénymásolata, lakcím oldala is régi típusú igazolvány esetén. 

2. Lakcímkártya másolata, amennyiben van ilyen. 

3. TAJ kártya másolata. 

4. Jövedelemigazolás / zöld színű nyugdíjfolyósító által kiadott igazolás, egyéb 

jövedelemigazolás / fénymásolata. 

5. Egészségi állapotának igazolásához, orvosi zárójelentéseinek másolata. 

6. Nyilatkozat adatkezeléshez. 

7. Nyilatkozat egyedül állóságról. Ha családban él, akkor nem kell. 

8. Ha lakóhelyén házi segítségnyújtást kérelmezett és azt elutasították, a helyi jegyző 

erről szóló igazolását. Ha nem kért házi gondozást, akkor nem kell. 

9. Amennyiben az ellátást igénylő egyedül él, és nyolcvanadik életévét betöltötte, vagy a 

hetvenedik életévét betöltötte és jegyzői igazolással rendelkezik arról, hogy a 

kérelmező komfort nélküli lakásban él (lakóhelye közműves víz- vagy villamos- 

energia – ellátás nélküli ingatlan.) Ha a lakása komfortos, tehát víz, és az áram be van 

vezetve, akkor nem kell. 

10. Hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi 

járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás 

folyósítását igazoló irat másolatával kell igazolni, vagy 

11. Az előző pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az 

orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, 

szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, 

amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával 

kell igazolni. Ha nem részesül ilyen ellátásokban, akkor nem kell. 

12. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) 

NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó 
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rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül, amit az ellátást, 

járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi 

nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat 

másolatával kell igazolni. Aki nem részesül ilyen ellátásban, annak nem kell. 

13. Amennyiben, munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit 

az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság 

illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági 

állásfoglalásának, határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával kell igazolni. 

Ha nem részesül ilyen ellátásban, akkor nem kell. 

14. Orvos által kitöltött „Értékelő adatlap” a gondozási szükséglet megállapításához. 

15. Nyilatkozat személyi térítési díj megfizetésére. A nyilatkozat tétel esetében a 

jövedelemnyilatkozatnak csak az ide vonatkozó részét kell kitölteni a 

vagyonnyilatkozatot nem kell. 

 

 

 


