
 

 

 
K É R E L E M   Ű R L A P 

támogatás igénylésére 
 

NÉV:  

MUNKAVÁLLALÓI TÖRZSSZÁM:  

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalója ezúton támogatási kérelmet nyújtok be „AZ EMBERÉRT Alapítvány” 

(továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriuma részére az alábbi indokok alapján.  

A támogatás kérésnek rövid indokolása: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kérelmem kedvező elbírálása érdekében az alábbikakról nyilatkozom: 

1. Családi állapotom: □ házas/élettársi kapcsolatban élő  □ egyedülálló □elvált  □özvegy 

□ élettársam elhalálozása miatt egyedülállóvá váltam 
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Családi állapotomat az alábbi okirattal (pl. házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bejegyzett 

élettársi jogviszony igazoló okirat, ennek hiányában élettárs esetén lakcímkártya, bontóperi ítélet) 

tudom igazolni: 

dokumentum 
megnevezése 

kiállító megnevezése sorszáma kelte 

    

 

2. Házastársam/élettársam is a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalója □ igen □ nem 

Amennyiben igen, házastárs/élettárs neve és törzsszáma:  

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

 

3. Velem közös háztartásban élő, gondozásomban álló gyermek(ek) ……… fő, ebből 18 év alatti 

…… fő, tartósan beteg gyermek(ek)…… fő, nappali tagozatos felsőoktatási képzésben aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 18 év feletti gyermek ……… fő. 

 A velem közös háztartásban élők számát az alábbi lakcímkártyákkal tudom igazolni: 

 

4. Gyermekeim közül bölcsődés/óvodás ………. fő, általános iskolás …… fő, nappali tagozatos 

középfokú oktatási intézmény tanulója …….. fő, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező gyermek …… fő.  

 

Gyermeke(i)m nevelési/oktatási intézménnyel fennálló jogviszonyát az alábbi 

dokumentumokkal (intézménylátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás) tudom igazolni: 

gyermek neve dokumentum 
megnevezése 

kiállító 
megnevezése 

sorszáma/iktatószáma 
(ha van) 

kelte 

     

     

     

név lakcímkártya száma kiállító megnevezése 
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5. Keresőképtelenség:   

□ Házastársam/élettársam ………………………. óta □ betegség, □ rokkantság  □ egyéb ok miatt 

keresőképtelen,  

□ Én ………………………………………………………. óta □ betegség, □ rokkantság □ egyéb ok miatt 

keresőképtelen vagyok.  

 

Házastársam/élettársam keresőképtelenségét alábbi dokumentummal tudom igazolni: 

dokumentum 
megnevezése 

kiállító 
megnevezése 

sorszáma (ha van) kelte 

    

    

 

 

6. Kérelmem indokául szolgáló okok a koronavírus-járvánnyal összefüggésben állnak:  

□igen   □nem 

 

7. Igényelt támogatási forma (csak egy jelölhető meg):    

  

□egyszeri pénzbeli támogatás  □rendszeres pénzbeli támogatás   □tárgyi eszköz támogatás 

A pénzbeli támogatást ……………………………………………………………………..………………………………. 

fordítanám. A részemre megítélt támogatás összegét arra a VOLÁNBUSZ Zrt. által 

nyilvántartott számlaszámra kérem utalni, amelyre a fizetésem érkezik. □ igen □ nem.  

(Más számlaszámra történő utalás igénylése esetén a számlaszámot a támogatási szerződés 

megkötésekor kell megadni.) 

Az igényelt tárgybeli támogatás: …………………………………………………………………………….., amelyet  

…………………………………………………………………………… használnám fel.  

8. A támogatásról szóló kuratóriumi döntést (és/vagy a tárgyi támogatást) az alábbi postacímre 

kérem kézbesíteni  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy AZ EMBERÉRT Alapítvány kérelem űrlapján 

megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok helyességéért és hitelességéért teljes körű 

felelősséggel tartozom. Az adatok valótlansága esetén várható büntetőjogi és polgári jogi 

következményekkel tisztában vagyok.  

 

Tudomással bírok arról, hogy személyes adataimat AZ EMBERÉRT Alapítvány tárolja és kezeli. Az 
Alapítvány az adatkezelés tényeiről és körülményeiről az Adatkezelési tájékoztató című 
dokumentummal tájékoztatja az érintetteket, amely tájékoztató a 
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/az_emberert_alapitvany linken bárki számára hozzáférhető. 
Jelen kérelem aláírásával igazolom, hogy az Alapítvány adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az 
abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 
Nyilatkozom, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. munkavállalójaként nem állok fegyelmi vétség miatt munkáltatói 
intézkedés hatálya alatt. 
 
Aláírásommal igazolom továbbá, hogy az Alapítvány támogatások odaítélésére vonatkozó 

tájékoztatóját megismertem, tudomásom van róla, hogy a Kuratórium mérlegelési jogkörében dönt a 

támogatási kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.  

Megfelelő tájékoztatást kaptam arról, hogy támogatási kérelmem elfogadása esetén az Alapítvánnyal 

támogatási szerződés megkötése szükséges. Tudomásom van róla, hogy a támogatási szerződés 

megkötése nélkül a támogatás nem kerül folyósításra. Tudomásom van róla, hogy a szerződéskötés és 

támogatás folyósításának feltétele kérelmemben felsorolt igazolások eredetben történő bemutatása. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak nem megfelelő igazolása vagy nem a valóságnak 

megfelelő nyilatkozataim esetén az Alapítvány dönthet a támogatás visszavonásáról.  

Kelt, …………………………………………… 

        …………………………………………………… 

      kérelmező  

Az Alapítvány tájékoztatja alulírott tanúkat, hogy a tanúként megadott, alábbiakban írt adataikat a GDPR 6. cikk (1) bek. a) 

pontja szerinti – a jelen okirat aláírásával történő – hozzájárulásuk alapján kezeli. Az Alapítvány adatkezeléséről szóló 

adatvédelmi előírások és az érintettek adatvédelemmel kapcsolatos jogai az Alapítvány Adatvédelmi Tájékoztatójában 

találhatók meg részletesen, melyeket az Alapítvány közzétesz és folyamatosan elérhetők a www.volanbusz.hu honlapon, a 

VOLÁNBUSZ közzétételi egységen belül Az Emberért Alapítvány kategória alatt. 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. 
 

2. 

Név: 
 

Név: 

Cím: 
 

Cím: 

Aláírás: 
 

Aláírás:  

 

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/az_emberert_alapitvany
http://www.volanbusz.hu/

