
 
Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zuglói Polgármesteri Hivatal  
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 
KÉRELEM 

PNEUMOCOCCUS BAKTÉRIUM ELLENI VÉDŐOLTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
 
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: 

Születési neve: 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): 

Anyja neve: 

Lakóhelye: 

Tartózkodási helye:  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  

Állampolgársága: 

Kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  

� szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező  

� bevándorolt/letelepedett 

� menekült/oltalmazott/hontalan 

Telefonszám (megadása nem kötelező): 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen:  
 �  lakóhelyemen 
 
 �  tartózkodási helyemen  
élek. 

2. Kérem, a pneumococcus baktérium elleni védőoltás térítési díját részemre banki 

utalással/postai lakcímre utalással megtéríteni.  

Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): 

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

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ................................................................. 

 

 



3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv megkeresésére az állami adóhatóság köteles közölni a 
szociális ellátást igénylő, valamint – írásbeli felhatalmazása alapján – az egy főre jutó havi 
jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának az 
alapját. 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint: ha 
az ügyfél, vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot 
valótlanul állít vagy elhallgat, vagy, ha a kötelező adatszolgáltatás körében az 
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható. Eljárási bírsággal 
nem sújtható, ha a tanúvallomás megtagadásának a lehetősége vele szemben fennáll. 
 
 
Budapest, ……………………………… 

 
 
…….………………………………………. 

Kérelmező  
 aláírása 

 

 

 

Orvosi igazolás 

Igazolom, hogy a mai napon fent nevezett személyt pneumococcus baktérium elleni 
védőoltásban részesítettem. 

 

A beadott oltóanyag megnevezése: ………………………………………………….. 

 

Az oltás ideje:  ………………………………………………………………………… 

                      

      PH   
 
háziorvos 
 aláírása 

                                                                    

 

 

 



 

Tájékoztató 

(A kérelem kitöltéséhez) 
 

Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelő választ X-szel jelölni, és a hiányzó adatokat 
kitölteni. 

- A pneumococcus elleni védőoltás önkéntes, kizárólag az orvos javaslata alapján, 
egyetértésével adható be. 

 
- Pneumococcus baktérium elleni védőoltás költségeinek a támogatására jogosult: 
       -  aki a 70. életévét betöltötte, 
       - Budapest főváros XIV. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, 

továbbá 
       -  életvitelszerűen a XIV. kerületben él 

 -  kérelmező jövedelme nem haladja meg a 142 500 Ft-ot. 
 

- Kérelemhez mellékelni kell: 
- A kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról (a 
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kapott éves összesítő és a 
kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény/bankszámlakivonat). 

       - gyógyszertári nyugtát.  
        
- Benyújtási határidő: az oltás beadását követő 6 hónapon belül. 

 
- Kérelem benyújtása: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal    

           Ügyfélszolgálati Osztályon ügyfélfogadási időben. 
 


