A térítési díj és tandíjkedvezményre, valamint a tandíjmentességre való jogosultság megállapításához, az alábbi táblázatban szereplő jövedelemtípusok
igazolására szolgáló okiratokat kell bemutatni a kérelemhez1.
JÖVEDELEM TÍPUSA

ELFOGADHATÓ IGAZOLÁSOK

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból A munkáltató által kiállított, aláírással és bélyegzővel ellátott „MUNKÁLTATÓI
származó jövedelem és
JÖVEDELEMIGAZOLÁS” elnevezésű hivatalos irat, a kérelem benyújtását megelőző három
hónap alatt megszerzett jövedelem, egy havi átlagáról.
1.
Táppénz igazolása iránti kérelem benyújtásának helye:
⸺ a munkáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal (Pest megyei lakóhely/székhely esetén
a BFKH XIII. kerületi Járási Hivatala.)
⸺ a munkáltató kifizetőhelye.

⸺ ha a munkáltató nem önálló kifizetőhely:

⸺ ha a munkáltató önálló kifizetőhely:
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és A NAV által kiállított igazolás - a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül - megelőző tizenkét
más önálló tevékenységből származó jövedelem:
hónap alatt megszerzett jövedelem személyi jövedelemadójának alapjáról.

Nyugellátás,

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve az ellátást folyósító intézmény által
minden év január hónapjában kiadott (a tárgyévre vonatkozó) a nyugdíj összegéről szóló éves
igazolás.

korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság,
balettművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék,
3. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás:
Megváltozott munkaképességű személyek
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás):
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ellátásai

(pl.:

Rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy az
illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve által megállapított ellátásra vonatkozó
határozat másolata, vagy a komplex minősítés eredményéről szóló kérelem alapján kiállított hatósági
bizonyítvány, és minden esetben a folyósítás összegének igazolása, az adott évre vonatkozóan.

Másolat nem készíthető a bemutatott dokumentumokról!
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Igazolás iránti kérelem benyújtásának helye: a rehabilitációs hatóságként eljáró a lakó vagy
tartózkodási hely szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerint illetékes járási
hivatalánál, budapesti és pest megyei lakosok esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala III.
Kerületi Járási Hivatalánál (1035 Budapest, Váradi u. 15.).
Időskorúak járadéka:
A járadékot megállapító határozat másolata, és a járadék, jogszabály által meghatározott évenként
emelkedését igazoló irat.
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások Az ellátást megállapító határozat, de mivel az ellátás összege változhat, ezért a
különösen: GYED, GYES, GYET, CSED, családi pótlék: nevelési
 folyószámlára utalás esetén: a folyószámla másolat (az igazolás csak a pontos jogcím és
ellátás és iskoláztatási támogatás, árvaellátás, anyasági támogatás,
ellátott feltüntetése esetén fogadható el)
fogyatékossági támogatás:
 postai kifizetés esetén: pl.: (nyugellátási utalvány szelvény) másolata, melyhez csatolni kell
a jogcím, az ellátott és a folyósítási idősszak beazonosítására szolgáló adatokat).
Az igazolás iránti kérelmeket a kormányablakok is átveszik, melyeket a benyújtás napján, faxon
továbbítanak a MÁK illetékes igazgatóságához.
Pest megye esetén: a PMKH Váci Járási Hivatal Családtámogatási Osztály 1., 2600 Vác, dr. Csányi
László körút 16.
Kérelemre vagy hivatalból hatósági bizonyítványt, jogszabályban meghatározott esetben hatósági
igazolványt ad ki a megállapított, folyósított vagy megszüntetett ellátásokról.
4.
gyermektartásdíj esetén:

Gyermektartásdíj:

5. Önkormányzat,

 tartásdíj megállapításáról szóló bírósági döntést vagy annak másolata, vagy
 a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal előtt - szülői felügyeleti jogok gyakorlásáról és a
tartásdíj összegéről kötött egyezséget, közös megállapodást rögzítő jegyzőkönyv másolata,
valamint a felvett/megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat,
átvételi elismervény.
 az állam által megelőlegezett tartásdíj esetén a gyámhivatal határozata.
 Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, a gyermek jogán nyújtott ellátások iránti
kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartására, vonatkozó
bírósági ítéletet vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve
a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

Az ellátást megállapító határozat,
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Járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított Az ellátást megállapító határozat, de mivel az ellátás összege változhat, ezért
rendszeres pénzbeli ellátások:
 folyószámlára utalás esetén: a folyószámla másolat (az igazolás csak a pontos jogcím és
ellátott feltüntetése esetén fogadható el)
 postai kifizetés esetén: a pl.: (nyugellátási utalvány szelvény) másolata, melyhez csatolni
kell a jogcím, az ellátott és a folyósítási idősszak beazonosítására szolgáló igazolást/iratot.
Munkanélküli ellátások esetén: a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
igazolása arról, hogy az érintett regisztrált álláskereső, valamint a folyósított ellátás összegéről és
lejártának idejéről szóló igazolás.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
A jogosultság megállapításához szükséges, az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete
szerinti adómentes bevételt, és
 azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:
 a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó
részét.
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról
szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták,
illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.
A jogosultság megállapításakor a jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.
A havi jövedelem kiszámításakor
 rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát,
 nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között sem:
1. a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a
gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
nyújtott települési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű,
tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
13. az Szjatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.
Elismert költségnek minősül:
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 a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
 a fizetett tartásdíj.
Rendszeres pénzellátás:
a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti
ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt
összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat,
továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti
nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék,
a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási
segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást
végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós
rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
Keresőtevékenység:
ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve
a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát
nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó
bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni;
nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális
szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban
részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján adómentes bevétel;
Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
2. 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
3. 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermeket,
4. 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermeket,
5. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
az 1-5. pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége;
A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.
Családi pótlék: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 5. §-ának a) pontja szerinti nevelési ellátás és
iskoláztatási támogatás.
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