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CSALÁDI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM KATONAI ROKKANT HALÁLA ESETÉN 
 

 

A Harcosok, a hadirorokkantak és az elesett harcosok családjának jogairól szóló törvény 61. 

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

Hivatalos Közlönye 2005/101. – másik törvény és 2009/111 – másik törvény) nyújtom be családi 

segély iránti kérelmemet __________________________________________(a katonai rokkant neve és 

vezetékneve) katonai rokkant halála miatt akinek elhalálozási dátuma 

___________________________. 

Állítom, hogy az elhunyt személlyel egy háztartásban laktam életének utolsó évében illetve 

róla élete utolsó évében gondot viseltem.  

A határozat amellyel az elhunyt______________________________ el lett ismerve a katonai 

rokkantság, a nevére 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 személyi igazolvány fénymásolata illetve a chippel ellátott 

személyi igazolvány kivonata 
Fénymásolat 

2. Két tanú hitelesített nyilatkozata a házi 

közösségről/háztartásról azaz a katonai rokkant 

gondozásáról élete utolsó évében.  

Eredeti példány 

 
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. Halotti anyakönyvi kivonat   

 

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 

_______________________________ 
 


