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BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM JOGÉRVÉNYESÍTÉSRŐL A  

GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁNAK TERÉN A SZERB 

KÖZTÁRSASÁGBAN   

 

A gyermekes családok pénzbeli támogatásáról szóló törvény alapján (a SzK Hivatalos Közlönye 

2002/16, 2005/115, 209/107 és 2014/104 -AB) kérelmezem bizonylat-igazolás kiállítsását 

jogérvényesítésről a gyermekes családok pénzbeli támogatásának terén.   

A bizonylatra külföldön van szükségem a jogosultság rendezése miatt. 

A _________ számú tárgy iratai, amelyek jogérvényesítésem bizonytják a gyermekes családok 

pénzbeli támogatásának terén, e szervben találhatóak. 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  
Személyi igazolvány 

Fénymásolat/leolvasott/felmuta

tni  

2. 
Állampolgársági bizonylat 

Eredeti példány/hitelesített 

másolat 

 

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. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 



1. Szerződés, jogosutságról a gyermekes családok 

pénzbeli támogatásának terén   
 

 

2. A gyermekek anyakönyvi kivonata   

 

 

 

Megjegyzések: Az illetékes szerv köteles a kérelem tárgyát 8 napon belül megoldani. A kérelem 

illetékmentes. 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

____________________________ 

 

  

 A kérelmező neve és vezetékneve 

  

 JMBG/SZSZ 

  

 Cím/székhely 

 

 Elérhetőségi telefonн 

  

 

 

 

 

A egyes államokkal kötött szociális biztonságról szóló egyezmény, a szociális biztonságról szóló 

egyezmény végrehajtását biztosító igazgatási megállapodás előrelátja az előírt űrlapok hitelesítését, 

amelyek kétnyelvűek vagy mellékelni kell hozzájuk az űrlap fordítását amely a gyermepótlék illetve a 

családi juttatás iránti jogérvényesítést bizonyítja. Ezeket az űrlapokat a külföldi szerv közvetlenül illetve a 

Társadalombiztosítási Intézeten keresztül a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai 

Minisztériumnak juttatja el a szükséges adatok beszerzésének érdekében. Ezen űrlapokat a Minisztérium 

eljuttatja az illetékes Gyermekvédelmi szolgálatnak amennyiben a gyermekpótlákra való 

jogérvényesítésről szükséges adatokról van szó (laggyakrabban az E-411-es űrlap) illetve az illetékes 

szociális védelmi központnak amennyiben a családi juttatásokról szóló adatokra van szükség 

(leggyakrabban az E-401-es űrlap) a hivatalos nyilvántartásokból származó adatok kézbesítésének 

céljából. A kitöltött és hitelesített űrlapokat az illetékes szervek kézbesítik a Minisztériumnak amely 

továbbítja őket az illetékes külföldi szervnek. 


