
Az igényléshez szükséges dokumentumok 

 

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan 
benyújtandó dokumentumok is. 

Kötelezően benyújtandó dokumentumok 

• Vállalkozási szerződések másolata 

• Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum 
másolata 

• Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) 
lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata 

• Számlaösszesítő 

• Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata 
(megfelelő TB jogviszonyról) 

• Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 
kártyaformátumú vezetői engedély másolata 

 

Opcionális dokumentumok 

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén: 

• várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a 
várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás 

Örökbefogadott gyermek esetén: 

• gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata 

• 25. életévét betöltött gyermek esetén: 

o megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által 
kiállított igazolás másolata 

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs 
hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása 
legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos 
szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki 



fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után 
az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül 

• a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti 
fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata 

• vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata 

• gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi 
(kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata 

Gyámság esetén: 

• amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az 
igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban 
lévő gyámhatósági határozat másolata 

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén 

• a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata 

• súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti 
súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az 
igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott 

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén: 

• a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati 
megállapodás vagy bírósági ítélet másolata 

Szülői lemondó nyilatkozat: 

• Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik 
gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft 
támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a 
teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő 
igényléséről. 

Hozzájáruló nyilatkozat: 

• Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és 
adatainak kezeléséhez 

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén: 

https://hitelnet.hu/tag/hasznalati-megallapodas/
https://hitelnet.hu/tag/hasznalati-megallapodas/


• 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes 
bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. 
§ 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve 
igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata 

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén: 

• amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy 
nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási 
rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi 
szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása 

Nem magyar állampolgár esetén: 

• három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya 
másolata 

GYOD vagy ápolási díj esetén: 

• ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy 
ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj 
megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat 
másolata 

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén: 

• nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása 

Igénybe vett Falusi CSOK esetén: 

• A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti 
korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a 
hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény 
tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata 

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén: 

• a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán 
feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a 
bruttó 450 000 Ft/kWp összeget. 

 

https://hitelnet.hu/tag/egyeni-vallalkozo/
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