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HARCOS PÓTLÉKRA VALÓ JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELEM  
 

A Harcosok, a hadirorokkantak és az elesett harcosok családjának alapjogairól szóló törvény  

15-20. szakasza (A JSzK Hivatalos Közlönye  98/24. szám, 98/29. - mód.és  2002/25 –  SZAB 

határozat és A SzK Hivatalos Közlönye  2005/101 szám- másik törvény és 2009/111 – másik törvény) 

és a harcos pótlékra vonatkozó szabályzat (a JSzK Hivatalos Közlönye 98/37. és SzMN Hivatalos 

Közlönye 2003/1 – Alkotmányos alapokmány) alapján, mint harcos nyújtom be harcos pótlékra való 

jogosultság elismerése iránti kérelmemet.  

Munkaviszonyban vagyok, teljes/részmunkaidővel 

________________________________vállalatban/intézményben, havi jövedelemmel amelynek 

összege az utolsó hónapra ___________________________dinár , ami kevesebb mint a harcos 

pótlék alapja. 

A határozat amellyel el van ismerve számomra a hadirokkantság fokozatai szerinti _____ 

csoportba sorolás, _____% rokkantsággal , a nevemre vezetett rokkantsági ügyiratban található, így 

megkérem, hogy hivatalból szerezzék be az adatot erről a tényről.  

____________ ___________________(a kérelmező neve és vezetékneve), JMBG/SZSZ 

 
______________________ 
 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  A harcos személyi igazolványának fénymásolata illetve a 

chippel ellátott személyi igazolvány kivonata 

Eredeti példány 

2. Munkaszerződés HitelesÍtett fénymásolat 

3. A munkáltató igazolása az előző hónap jövedelmének 

magasságáról  

Eredeti példány 

4. Az illetékes orvosi bizottság lelete és véleménye  Eredeti példány 

5. Rokkantságot igazoló határozat  Eredeti példány 

 

 

Megjegyzések: 

* A jóváhagyási nyilatkozat űrlapja (űrlap 1) a kérelemhez van mellékelve. 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles hiánytalan kérelem esetében a kérelem tárgyát 30 napon belül 

megoldani.  

Illetékek/térítések: Illetékmentes 

A kérelem benyújtásának helye és ideje ____________________________________ 
 
 
 

Cím 



______________________________ 
Személyi igazolvány száma 

______________________________ 
Elérhetőségi telefon 

_______________________________ 
Aláírás 

_______________________________ 
 

ŰRLAP 1  
 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található szabályzatát 

(a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő eljárásban az 

ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos 

nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél 

kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem 

mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem 

hiányosnak tekinthető. 

 

Az eljárást a______________________________________________nyújtom be jogérvényesítés céljából a 

_____________________     ennek kapcsán adom az alábbi 

 

NYILATKOZATOT 

 

I  Egyetértek vele, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos 

nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja. 1  

 

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

               (hely) 

.................................év                                                                                           ................................................ 

    (dátum)                                                                                               (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 

 

II Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, ennek ellenére kijelentem, 

hogy az eljárás szükségére önállóan szerzem be: 2 

 

 а) minden személyes adatot a tényekről amelyek a hivatalos jegyzőkönyv részei és amelyek nélkülözhetetlenek a döntéshez. 

 

 b) a következő adatokat:3 

 

1. ............................................................................................................................. ................ 

2........................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................. ................ 

4.............................................................................................................................................  

Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személyes adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az illetékes szerv döntéséhez, 

nem nyújtom be ...................4napon belül, az eljárás megindítására irányuló kérelmet a szerv hiányosnak fogja tekinteni.  

 

 

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

                          (hely) 

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

                (dátum)                                                                                        (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 
 

                                                 
1 A Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszával összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 97/08., 09/104. – 

másik törvény, 12/68. – AB határozata és 12/107. szám) a hatóság az érintett személy hozzájárulása nélkül dolgozza fel az 

adatokat, ha az adatfeldolgozás a törvényben meghatározott jogkörébe tartozó teendők ellátásában a nemzet- vagy 

közbiztonsági érdek, valamint az ország védelmi érdekének érvényesítése, bűncselekmény megakadályozása, felfedése, 

vizsgálata és üldözése, az állam gazdasági, illetve pénzügyi érdekeinek, egészség és erkölcs védelme, jog és szabadság, 

valamint egyéb közérdek védelme miatt elengedhetetlen, egyéb esetekben pedig az érintett személy írásbeli hozzájárulása 

alapján. 
 

2 Be szükséges keretezni a betűt a választott opció előtt  
3 Csak az esetben kell kitölteni ha az ügyfél az általa kérelmezett eljárás során kifejezetten kijelenti, hogya személyes 

adatoknak amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban csak egy részét   szerzi be 

önállóan.  
4 A  szerv tölti ki aki a benyújtáskor határidőt szab ki, azaz legkésőbb 8 napon belül. 
 



 


