ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Kérelem méltányossági elbírálásához
magánszemély részére
Kérelem magánszemély részére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. §‐a és a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 72. § (2) bekezdése, valamint a végrehajtási
szakaszban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 130. §‐a szerinti méltányossági kérelem elbírálásához
Figyelem!
Az adatlapban szereplő adatokat a hatóság a méltányossági kérelem elbírálásához
használja fel. Amennyiben az adatlap kitöltése nem megfelelő, hiányos vagy ellentmondó
tartalommal tölti ki, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönthet, vagy az
eljárást megszünteti.
Az adatlap minden rovatát kérjük kitölteni! Amennyiben az adott rovatba nem tud adattal,
egyéb információval szolgálni, úgy azt kérjük egyértelműen szíveskedjen megjelölni (pl:
adott rovat kihúzása).
A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi)
jövedelemigazolás, nyugdíj, gyed‐, gyes‐, vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény,
csatolása szükséges (ideértve a kérelmezővel közös háztartásban élőket is)!
A költségek (ideértve a hiteltörlesztéseket is) befizetését igazoló iratok másolatát
(számlakivonat, csekkek stb.) is szükséges becsatolni!

I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve
TAJ száma
Lakcíme, telefonszáma:
Postázási címe (ha lakcímtől
eltérő):
Foglalkozása:
Munkahelye neve, címe

,
‐

. .

‐

irsz.
Egyéb jogviszonya (pl: egyéni‐,
vagy társas vállalkozás,
nyugdíjas stb.):

II. A KÉRELEM PONTOS TÁRGYA
A kérelemmel érintett határozat, végzés, fizetési meghagyás száma:
A kérelemmel érintett tartozás összege:
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Korábban részesült‐e a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 74. §‐a vagy 130. §‐a, valamint a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 72. § (2) bekezdése alapján méltányosságban,
ha igen a döntés száma, kelte:

Felhívjuk figyelmét, hogy az II.1‐II.2. pont közül csak az egyik, és kizárólag a tőketartozásra
vonatkozóan választható!
II.1. Halasztás
(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tartozás tőkeösszegét egy későbbi időpontban
tudná megfizetni.)
Halasztani kért összeg:
Kérelmezett fizetési időpont:
II.2. Részletfizetés
(Ezt a pontot csak akkor kell kitölteni, ha a tartozás tőkeösszegét részletekben tudná
megfizetni.)
Részletekben megfizetni kért összeg:
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma:
II.3. Kamatra, késedelmi pótlékra, mulasztási bírságra vonatkozó méltányosság (A‐C. pont
közül egyszerre több is választható!)
[Ezt a pontot akkor kell kitölteni, ha a tartozás valamely járulékos részét (kamatot, késedelmi
pótlékot), a kirótt mulasztási bírságot kéri mérsékelni, elengedni, vagy részletfizetést
engedélyeztetni.]
A) Fennálló tartozásom tekintetében a
1. Kirótt kamat mérséklését kérem*:
igen
2. Kirótt kamat elengedését kérem*:
igen
3. Kirótt kamatra részletfizetést kérek*:
igen
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):

nem
nem
nem

B) Fennálló tartozásom után a méltányossági kérelmem elbírálásáig felszámított
nem
1. Késedelmi pótlék mérséklését kérem*:
igen
2. Késedelmi pótlék elengedését kérem*:
igen
nem
3. Késedelmi pótlékra részletfizetést kérek*:
igen
nem
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):
C) Mulasztási bírságtartozásom
1. Mérséklését kérem*:
igen
2. Elengedését kérem*:
igen
3. Részletfizetést kérek*:
igen
Kérelmezett részletfizetési idő (hónapok száma):

nem
nem
nem
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II.3.1 A mérséklési/elengedési kérelem elutasítása esetén, vagy a mérséklés után
esetlegesen fennmaradó tartozás vonatkozásában kérem/nem kérem a fizetési halasztás
engedélyezését*
kérem
‐
. . időpontig (év.hó.nap).
nem kérem
II.3.2 A mérséklési/elengedési kérelem elutasítása esetén kéri‐e részletfizetés
engedélyezését?*
igen
nem
Ha igen, a kérelmezett részletek száma:

hó

III. JÖVEDELMI ADATOK

Munkaviszonyból származó rendszeres havi nettó
jövedelme (Ft.‐)
Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó
jövedelem (Ft.‐):

Egyéb jövedelmek felsorolása (pl.: nyugdíj, bérbeadás, családi pótlék, tartásdíj)
Jövedelem megnevezése

Összege (Ft)

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok
Neve

Rokoni
kapcsolata

Kora

Foglalkozása

Havi nettó
jövedelme (Ft.‐)
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IV. KIADÁSOK

IV.1 A kérelmezőt és a vele közös háztartásban együtt élőket havonta terhelő,
lakásfenntartással kapcsolatos (közüzemi díjak, közös költség, albérleti díj) kiadások
Kiadás jogcíme

Összege (Ft)

IV.2 Egyéb többletkiadást igénylő költségek
(tartósan beteg gyermek, szülő, orvosi ellátás, gyógyszerellátás, stb.)
Kiadás megnevezése

Összege (Ft)

IV.3 Más hatóságnál (állami, önkormányzati) fennálló, lejárt esedékességű köztartozás
Hatóság megnevezése

Tartozás jogcíme

Tartozás
összege
(Ft)

Kérelmezett/
engedélyezett
részletek
száma:

Kérelmezett/
engedélyezett
részletek
összege (Ft):
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IV.4 Felvett hitel/lízing
Hitel, lízing megnevezése

Felvétel éve

Futamidő
hossza

Futamidő
Lejárata
(év.hó.nap)

.
.
.
.
.
.
.

Törlesztő
részlet/lízing‐
díj összege

.
.
.
.
.
.
.

V. KÉRELMEZŐ VAGYONI HELYZETE
V.1. A kérelmező és a vele közös háztartásban együtt élő családtag tulajdonában, illetve
használatában lévő ingatlanok (lakás, ház, telek, földterület)
Ingatlan megnevezése:
Ingatlan címe:
Tulajdonos neve:
Tulajdoni arány (%):
%
%
Szerzés éve:
Ottlakás jogcíme:**
Forgalmi érték (Ft):
Lakás, lakóház alapterülete (m2):
**tulajdonos albérlő, szívességi lakáshasználó stb.
V.2. A kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagok tulajdonában lévő nagyobb
értékű (100.000,‐ Ft feletti) ingóságok (gépjármű esetén annak típusa, gyártási éve)
Típusa

Gyártási év

Szerzési
éve

Forgalmi értéke
(Ft)

Tulajdonosa

V.3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában lévő értékpapír, vagyoni
értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog értéke
Típusa

Részesedés
mértéke (%)

%
%
%
%
%
%
%

Forgalmi
értéke (Ft.‐)

Tulajdonosa
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V.4. Harmadik személlyel szemben fennálló követelés(ek)
Kivel szemben áll fenn követelés

Követelés jogcíme

Összege (Ft)

Esedékesség
időpontja

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

VI. FEDEZETKÉNT FELAJÁNLOTT BIZTOSÍTÉKOK:
VI.1. Fedezetként felajánlott biztosítékok
Ingatlan vagyontárgy (ingatlan‐nyilvántartási adatok feltüntetésével)
Megnevezés
értéke

VI.2 Ingó vagyontárgy (pl.: gépjármű, műszaki és egyéb berendezések), amelyek értéke a
100.000,‐ Ft‐ot meghaladja
Megnevezés
értéke

VI.3 Értékpapír
Megnevezés

értéke

VI.4 Kezesség, bankgarancia
Megnevezés

értéke
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VII. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK RÉSZLETES INDOKOLÁSA

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a
valóságnak megfelelnek.

Kelt: .........................,

.

.

……………………………………...............
kérelmező

Alulírott ................................... hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a hatóság a
kérelem elbírálásához szükséges mértékben kezelje.
Kelt: .........................,

.

.

Érintett közös háztartásban együtt élő családtag(ok) aláírása:

………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

*megfelelő válasz „X”‐el jelölendő

