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AZ ELHUNYT HADIROKKANTTÓL ÉS ELESETT HARCOSTÓL 

SZÁRMAZTATOTT CSALÁDI ROKKANTSÁGI JÁRADÉK 

 

A Harcosok, a hadirorokkantak és az elesett harcosok családjának alapjogaira vonatkozó 

törvény 30. 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) 

alapján kérelmezem jogosultság elismerését családi rokkantsági járadék iránt, mint az 

elhunyt_______________________________________________katonai rokkant illetve elesett 

harcos ___________________.  

Kérem, hogy ezen kérvény alapján hozzanak döntést a családi rokkantsági járadékra való 

jogosultságról a kérelmet ugyanarra a személyre alapozva a család alábbi tagjai esetében is: 

SSZ A családtag neve és vezetékneve Rokonsági kapcsolat az elhunyt 

hadirokkantal/elesett harcossal   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

A határozat amellyel az elhunyt személy rokkantsága el lett ismerve  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 

Eredeti példány 

2. A gyermek orvosi dokumentációja aki gazdálkodó képtelen  Eredeti példány 

3. Két tanú hitelesÍtett nyilatkozata 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. A személy születési anyakönyvi kivonata akire 

alapozzuk a jogérvényesítést, a kérelmező 

személyé 

 

 

2. A személy halotti anyakönyvi kivonata akire 

alapozzuk a jogérvényesítést 
 

 

3. A rendszeres iskolába járás és vizsgázás igazolása 

a 15 évesnél idősebb gyermekek esetében  
 

 

4. Bizonylat a családtag kivégzésének körülményeiről    

5. A kérelmező és szűk családja állampolgársági 

bizonylatai  
 

 

6. A kérelmező és szűk családja bizonylatai a bűnügyi 

nyilvántartásból  
 

 

7. A BM bizonylata amennyiben a BM tagjáról van szó    

8. 
A házastárs házassági anyakönyvi kivonata 

Harmadik személy 

jóváhagyása 

szükséges külön 

űrlapon* 

 

9. A szűk család tagjainak születési anyakönyvi 

kivonatai 

10. A szűk család tagjainak állampolgársági bizonylatai 

11. A szűk család tagjainak bizonylatai a bűnügyi 

nyilvántartásból  

 

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.  

 

                                                 
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. 
 



 

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

                          (hely) 

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

                (dátum)                                                                                        (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 
 

 


