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Hatósági bizonyítvány iránti K É R E L E M 

(özvegyi nyugdíj igénylése céljából) 

 

Alulírott: 

………………………………………………………………………………...…… (név / születési név) 

…………….…… (családi állapot) ………………...........................…...……………… (szül.hely, idő) 

……………...………………………… (anyja neve) …………………………… (személyi ig. száma) 

……..………………… (lakcímigazolvány száma)  

…………………………………………………………… (lakóhely) ………………. (bejelentés ideje) 

………………………………………………… (tartózkodási hely) ………………... (bejelentés ideje), 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

……………………………….-tól (év, hónap, nap) …………………………….…- ig (év, hónap nap) 

……………………………………………..………………………………. szám alatti lakásban, közös 

háztartásban, folyamatosan, (megszakítás nélkül) élettársi kapcsolatban éltem 

…………………………………………. ……………………………………….. (név / születési név) 

………………………. (családi állapot) ………………….…...……………………..… (szül.hely,idő) 

……………...………………………… (anyja neve) ………………………………………….……… 

szám alatti lakossal. Halálának időpontja: ………………………………… 

 

Kérem, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál …...…..……………………………………..… (címe) 

történő felhasználáshoz özvegyi nyugdíj igénylése céljából hatósági bizonyítványt kiadni 

szíveskedjenek fentiek bizonyítására! 

 

Egyéb fontosnak tartott közlendők: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Mivel más módon a kérdéses tényt, állapotot nem tudom bizonyítani, a tény igazolására az alábbi két 

tanú meghallgatását kérem:  

Tanú 1.  Tanú 2. 

 

………………………………………... (név) ….……..………………………………… (név) 

……………………………………..…. (lakcím) …..…………………………………….. (lakcím) 

Kérjük, hogy az alábbi rovatot az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadása nem kötelező! 

 

Telefonszám: ………………………… Telefonszám: …………………… 

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az ügyfelet, hogy a kérelmére indult eljárásban a szükséges 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezzük. Személyes adatainak kezeléséről 

részletesebb tájékoztatást a honlapunkon olvashat, vagy ügyintézőnktől kérhet. 

 

Kérjük, hogy az alábbi rovatot az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadása nem kötelező! 

 

ELÉRHETŐSÉG (TELEFON/E-MAIL): …………………………………………………………… 

 

 

Budapest, 20……………………. 

 

……………………………..……… 

kérelmező 

 

Kérjük bemutatni: 

‒ halotti anyakönyvi kivonat 

 

 

Kérelmező adatait, a bemutatott okmányokkal egybevetettem: 

 

………………………… 

ügyintéző 
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