Az egyes kiemelt társadalmi csoportokhoz való tartozást igazoló dokumentumok listája
Társadalmi csoport megnevezése
Munkanélküli

Közfoglalkoztatott

Szükséges dokumentumok (a felsoroltak közül elegendő csak az
egyiket benyújtani)
• 2020. október 1-et követően meghozott, álláskeresési járadékot
megállapító határozat, vagy
• 2020. október 1-et követően kiállított, a kormányhivatal
területileg illetékes munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy
állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántartásba vette.
•
•

Gyermeket váró vagy nevelő
szülő

2020. január 1-jét követően megkötött közfoglalkoztatási
szerződés, vagy
2020. január 1-jét követően, a közfoglalkoztató által kiállított
igazolás a közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról.

Gyermek
• Születési anyakönyvi kivonat, vagy
• Személyi igazolvány és lakcímkártya (együttesen), vagy
• Kormányhivatal által kiadott igazolás a családi pótlék
folyósításáról, vagy
• Kormányhivatal által kiadott igazolás, a gyermeknevelési
támogatás folyósításáról, vagy
• Önkormányzat jegyzője által kiadott igazolás, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülésről, vagy
• Járási hivatal által kiadott igazolás gyermekfelügyeleti
támogatásra jogosultságról.
25. életévét betöltött gyermek
• Amennyiben a gyermek a 25. életévét betöltötte, akkor a
megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői
szerv igazolásával kell igazolni.
• Komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy
• A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak
(rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) folyósítását igazoló
határozat
Örökbefogadott gyermek
• Örökbefogadott gyermek esetében az örökbefogadás tényét a
gyámhatóság engedélyező határozatával kell igazolni.
Vállalt gyermek
• a várandósgondozási kiskönyv 1. és 7. oldalának egyidejű
bemutatásával. Időbeli korlátozás: a szülés várható időpontját
követő 30 napig, vagy
• orvosi igazolással kell a várandósság betöltött 12. hetét igazolni.
Időbeli korlátozás: a szülés várható időpontját követő 30 napig (Az
elhalt magzat, halva születés esete miatt szükséges).

Nyugdíjas

•
•
•

•
•

A nyugellátás megállapításáról szóló határozat, vagy
Nyugdíjas igazolvány, vagy
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (pl. az előző
évben folyósított ellátás teljes összegéről küldött személyre szóló
igazolás (nyugdíjértesítő), vagy
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi éves értesítő, vagy
Ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által kiadott, ellátást megállapító határozat az
elszámolással együttesen.

