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Bejelentés
Temetési segély igényléséhez

A tag vagy házastársa, élettársa, eltartott gyermeke, szülője elhalálozása esetén

Eltemettető adatai: **ÖTA tag:    igen    nem       Elhunyt adatai: **ÖTA tag volt:  igen  nem

Neve:.................................................................       Neve:.............................................................

Leánykori neve:................................................        Leánykori neve:.............................................

Anyja neve:.......................................................       Anyja neve:....................................................

Csak ÖTA tag esetén töltendő ki:                                                                  Csak ÖTA tag esetén töltendő ki:

*Törzsszám:......................................................     *Törzsszám:......................................................

Születés helye:..................................................      Születés helye:..................................................

   ideje:...............év......................hó............nap         ideje:...............év......................hó............nap

Lakáscíme:........................................        Elhalálozás helye:........................................… 

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

Értesítési címe:.............................…         Ideje:……….............év................hó........nap

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

Telefonszáma:..................................................        

A folyósított segélyt bankszámlára kéri utalni?

Pénzintézete neve:............................................

Bankszámla száma:……………………………………………………………………………

Elhunythoz való viszonya:...............................
 Eltemettetőként hozzájárulok, hogy személyes adataimat és az elhunyt személyes adatait

az ÖTA segélykérelmem teljes körű ügyintézése céljából kezeljék.
 Büntetőjogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy  a  bejelentésben  foglalt  adatok  a

valóságnak megfelelnek.

*  Munkavállalói törzsszám vagy nyugdíjas tag  nyugdíjfolyósítási törzsszáma.

**A megfelelő szövegrészt kérjük aláhúzni.

Kelt:.................................................... ..............................................................
az eltemettető aláírása

                                                                                          
Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
-  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU) 2016/679 rendelete  (2016.  április  27.)  -  a  természetes  személyeknek a
személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történó  védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  általános
adatvédelmi rendelet;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Az igényléshez szükséges tudnivalók a túloldalon!
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A segély igényléséhez szükséges igazolások:

 eredeti  halotti  anyakönyvi  kivonat,  vagy  annak  hitelesített  másolata  (a  segélykérelem elbírálást
követően postai úton visszaküldjük),

 az  eltemettető  nevére  szóló  eredeti  készpénzfizetési  temetési  számla,  vagy  annak  hitelesített
másolata, mely tartalmazza a koporsó árát vagy a hamvasztási díj összegét,

 halva születés esetén az egészségügyi intézmény igazolása,

 amennyiben a tag, elhalálozása előtt  kutatási célra felajánlotta testét,  az eredeti  nyilatkozat és az
elhunyt  búcsúztatásáról  szóló  eredeti  névre  szóló  készpénzfizetési  számla  vagy ezek  hitelesített
másolata,

 az önkormányzat által viselt, de megtérítésre kötelezett temetés esetén a temetési számla helyett az
önkormányzat  által  kiadott  határozat,  és  a  visszafizetés  tényét  igazoló  (legalább  35000  Ft,
szülőtemetés  esetén  25000 Ft  összegű)  önkormányzati  igazolás  vagy az eredeti  készpénzfizetési
számla  vagy  az  eredeti  a  készpénzátutalási  megbízás  feladóvevénye/i  illetve  ezek  hitelesített
másolata/i,

 munkáltató vagy társadalmi szerv által viselt temetés esetén a temetési számla helyett az eltemettető
szerv igazolása, 

 élettárs  eltemettetése esetén  a  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  által  folyósított  özvegyi  nyugdíj
megállapítására vonatkozó eredeti határozat vagy hitelesített másolatának csatolása szükséges,

 több eltemettető esetén a segély kifizetéséről szóló megállapodás.

 abban az esetben ha a tag még életében igényli a temetési segélyt az általa előre kifizetett temetési
költség alapján,  a  halotti  anyakönyvi  kivonat  helyett  az  eredeti  szerződés és  a  tag nevére  szóló
eredeti temetési számla vagy eredeti biztosítási megbízás 

 abban az esetben ha a tag életében nem igényelte a temetési segélyt, akkor annak a részére fizethető
a temetési segély, aki az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, az elhunyt tag nevére szóló eredeti
temetési számlát és a szerződést vagy az eredeti biztosítási megbízást bemutatja.

Eltartott hozzátartozó:

1.) A  tag  saját  háztartásában  eltartott,  vagy  a  tag  nem  saját  háztartásában  lévő  gyermeke,
amennyiben a tag utána tartásdíjat fizet, illetve ha a gyermek intézményi ellátásáért térítési díjat
fizet:

- még nem tanköteles gyermeke

- valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeke 25 éves
életkorig, feltéve, hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. 

- tartósan  beteg,  illetőleg  testi  vagy  szellemi  fogyatékos  gyermeke,  feltéve,  hogy
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

2.) A tag házastársa feltéve, hogy a segély  elbírálásának időpontjában havi jövedelme nem haladja
meg a külön jogszabályban meghatározott minimálbér 30 %-át.

Az eltartott hozzátartozói viszonyt a segély igénylésekor tett eltartási nyilatkozattal, a gyermektartásdíj
levonását  bizonyító  igazolással,  az  intézményi  ellátásért  fizetett  térítési  díj  befizetését  igazoló
számlával,illetőleg  iskolalátogatási  igazolással,  beteg  gyermek  orvosi  igazolásával,  a  jövedelmet  pedig
jövedelemigazolással kell a tagnak igazolnia.

A  benyújtott  segélykérelmeket  csak  eredeti  aláírással,  a  csatolandó  dokumentumokat  eredeti
példányban,  vagy  hitelesített  másolatként  tudjuk  elfogadni,  az  elektronikus  úton  (e-mail,  fax)
beküldötteket nem. 

www.vasutasota.hu
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