
 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

ZOMBOR VÁROS 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI OSZTÁLY 

 

 

HADIROKKANT JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE IRÁNTI KÉRELME A 

MUNKANÉLÜLISÉGI JÁRADÉKRA 

 
 

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

51. szakasza (a JSzK Hivatalos Közlönye 98/24., 98/29-mód. és 2000/25 – a SZAB határozata és a 

SzK Hivatalos Közlön.ye 2005/101- másik törvény és 2009/111.-másik törvény)alapján nyújtom be 

jogosultság elismerése iránti kérelmemet munkanélüliségi járadékra, mint ________________ 

csoportba sorolt hadirokkant.  

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

csoportba sorolás, 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 Dokumentum Elfogadott forma 

1  Az apa személyi igazolványa  Fénymásolat/felmutatni 

2. Az anya személyi igazolványa  Fénymásolat/felmutatni 

3. A gyermek egyik szülőjének útlevele aki a Szerb Köztársaság 

állampolgára, amivel az állampolgárságot bizonyítja  
Fénymásolat/felmutatni 

4. Születési anyakönyvi kivonat a külföldi állampolgárok 

esetében a kölcsönösség elvére alapozva  
Eredeti példány 

5. Kijelentés a gyermek nevének/vezetéknevének 

meghatározásáról  
Írásbeli nyilatkozat 

6. 
A köztársasági közigazgatási illeték befizetésének bizonylata 

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. Az Adóhivatal bizonylata   

2. Az Ingatlan-nyilvántartási szolgálat bizonylata    

3. A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség bizonylata    

4. A NFSZ (NSZ) bizonylata    

5. A kötelező társadalombiztosítás központi 

nyilvántartásának bizonylata  
 

 

6. A köztársasági NYÉRA (PIO FOND) bizonylata 

arról, hogy a felhasználó nevére be vannak fizetve 

a nyugdíj-és rokkantsági járulékok  

 

 

7. Az Adóhivatal bizonylata   

 

Megjegyzések: 

 

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 
_______________________________ 



 


