…. számú példány
KÉRELEM
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló
457/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott Honvéd Egészségpénztári kártalanítás
megállapításához
I.

Kérelmező adatai:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:
Honvéd Egészségpénztár tagkód:
Lakcím:

II.

Kártalanítási igény megnevezése:
A Honvéd Egészségpénztár által 2015. december 31-én a követelés értékvesztéseként
elszámolt összeg: ……………… Ft, azaz ……………………………………. forint
A kártalanítás összegét a
…………..….……………………………………………………….. Banknál vezetett
……………...…………………………………………. folyószámlára kérem átutalni.

III.

Nyilatkozattételi rész:

1.

Fent nevezett nyilatkozom, hogy a Honvéd Egészségpénztár által 2015. december
31-én a követelés értékvesztéseként elszámolt összeg más módon nem térült meg.

2.

Nyilatkozom továbbá, hogy a kártalanítás megállapítása esetén teljes követelésemet, a
követelés biztosítékait, valamint a követeléshez kapcsolódó igényemet a kártalanítás
megfizetésével egyidejűleg az Alkotmányvédelmi Hivatal javára engedményezem.

3.

Hozzájárulok, hogy a kártalanítási kérelem elbírálása során eljáró személyek a
kérelem elbírálásához szükséges mértékben a személyes adataimat megismerjék, a
kártalanítási kérelmem jogosultságát, összegszerűségét a Költségvetési Főosztály
ellenőrizze.

4.

Mellékelten csatolom a 2015. évre vonatkozóan értékvesztésként elszámolt összegről
kiállított igazolást, vagy ezen összeget igazoló számlakivonatot*.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a
valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2017. ……………………..
……………………………….
kérelmező aláírása
Tanúk:
1. Név:……………………………………

2. Név: …………………………………...

Lakcím:………………………………..

Lakcím: ………………………………..

Csatolt melléklet:
1. Pénztári igazolás/számlakivonat
2. *Meghatalmazás, ha a kérelmet a jogosult képviseletében eljáró meghatalmazott nyújtja be.
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IV.

Az adatok ellenőrzése:

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a kérelemben megjelölt adatok helyességét és a
mellékletek megfelelőségét megvizsgáltam.
A kérelmező a Korm. rendelet alapján kártalanításra jogosult**:

igen

/

nem

Hiánypótlás elrendelése szükséges**:

igen

/

nem

A kártalanítás összegét ………………..…………...….…… forintban javaslom megállapítani.
Budapest, 2017. …………………………
………………………………..
előadó
Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2017. …………………………
…………………………………
Költségvetési Főosztály vezetője
V.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának határozata:
1. a kérelemnek helyt adok,
2. a kérelemnek részben, ……………………… Ft összegben adok helyt, mert az
elbírálási eljárás során igazolt összeg eltér a kérelemben kártalanítási igényként
megjelölt összegtől,
3. a kérelmet elutasítom.***

Budapest, 2017. ……………………………
…………………………………
főigazgató
***Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kártalanítási igényt elutasító, vagy annak
részben helyt adó határozatával szemben jogorvoslati lehetőséggel a Korm. rendelet 7. §-a
alapján a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet élni.
Jogerőre emelkedés napja: ……………………………..
VI.

A kártalanítás kiutalása:

A kártalanítás …………………….. Ft összegben kiutalásra került.
Budapest, 2017. ……………………………
…………………………………
számfejtő

Készült: 2 pld/ 1 lap
Kapja: 1. példány: Költségvetési Főosztály
2. példány: Kérelmező (határozat-hozatalt követően)
**kívánt rész aláhúzandó

