
 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 

ZOMBOR VÁROS 

VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI OSZTÁLY 

 

 

JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE ORTOPÉDIAI PÓTLÉKRA A HADIROKKANTAK, 

BÉKEIDEJI KATONAI ROKKANTAK ÉS HÁBORÚS POLGÁRI ROKKANTAK 

RÉSZÉRE   
 

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

törvény 43. és 44. 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) és  

a Háborús polgári rokkantak jogairól szóló törvény  4. szakasza és  7.szakaszának 2.bekezdése (a 

SzK Hivatalos Közlönye 96/52. szám)nyújtom be kérelmemet ortopédiai pótlék jogosultságára való 

elismerés iránt:  (bekarikázni) 

Hadirokkant 

Békeideji katonai rokkant  

Háborús polgári rokkant 

részére 

A határozat amellyel el van ismerve számomra a hadirokkantság ______ csoportjába való 

sorolás, illetve a  háborús polgári rokkantság ___________csoportja , 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  Orvosi dokumentáció, 6 hónapnál nem régebbi 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. Határozat I-IV csoportba tartozó katonai 

rokkantság és háborús polgári rokkantság 

elismeréséről  

 

 

 

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 
_______________________________ 

 
 


