
1.) Szükséges igazolások:  
a) pályázó személyi okmányainak (személyi igazolvány – vagy egyéb személyi azonosításra 

alkalmas arcképes igazolvány-, lakcímkártya) másolata,  

b) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági 

bizonyítvány a pályázó lakcíméről 

• az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban (VIII. kerületi Kormányablakok: 1087 

Budapest Kerepesi út 2-6. (Keleti pályaudvar) és 1082 Budapest Baross utca 59.) 

c) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági 

bizonyítvány a pályázó családi állapotának igazolásáról 

• az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban (VIII. kerületi Kormányablakok: 1087 

Budapest Kerepesi út 2-6. (Keleti pályaudvar) és 1082 Budapest Baross utca 59.) 

d) a pályázó és a vele együtt költöző közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okirat 

másolatban (pl. születési, házassági anyakönyv kivonat, hivatalos élettársi kapcsolat 

igazolására szolgáló dokumentum)  

• születési vagy házassági anyakönyvi kivonatot bármely település vagy kerület Polgármesteri 

Hivatalának anyakönyvi irodáján lehet igényelni 

• azonos neműek anyakönyvvezető előtt bejegyzett élettársi kapcsolatának igazolásához 2 

tanúval ellátott nyilatkozatot kell csatolni (az anyakönyvvezető által kiállított hivatalos 

okiratot csak a szerződéskötéshez kell bemutatni) 

• egy férfi és egy nő élettársi kapcsolatának igazolásához 2 tanúval ellátott nyilatkozatot kell 

csatolni a felektől (a közjegyző által kiállított hivatalos okiratot csak a szerződéskötéshez kell 

bemutatni) 

e) a pályázó lakhelye szerint illetékes Önkormányzattól, a helyi adótartozásról szóló igazolás 

eredeti példánya 

• az igazolás beszerezhető a pályázó lakóhelye (állandó lakcíme) szerinti település vagy kerület 

önkormányzatának adóosztályánál 

f) amennyiben a pályázó saját maga, illetve a vele együttköltöző hozzátartozó lakóingatlan 

tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, a pályázat benyújtásának határidejét 

megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (elfogadható a Takarnet rendszerből lekért nem 

hiteles tulajdoni lap másolat is) 

• az igazolás beszerezhető a takarnet.hu/ oldalon vagy az ingatlan területén illetékes 

Földhivatalnál 

g) amennyiben f) pont szerinti tulajdonjoggal/haszonélvezeti joggal rendelkezik, annak 

használatában való akadályoztatásáról szóló igazolás  

• az igazolás (tulajdoni lap) beszerezhető a Földhivataltól  

• az akadályoztatás igazolható teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (azaz két tanú által 

aláírt) megállapodással 

• az akadályoztatás igazolható közokiratba foglalt (azaz közjegyző által aláírt) megállapodással 

• az akadályoztatás igazolható bírósági végzéssel 



h) egyedülálló, elvált szülők, külön költöző szülők esetén, amennyiben a kiskorú gyermek nem 

mindkét szülővel (apa, anya) együtt költöző, abban az esetben a törvényességi felügyeletről 

szóló igazolás másolata, vagy együttes felügyeleti joggyakorlás esetén a másik szülő által aláírt 

két tanúval ellátott hozzájáruló nyilatkozatának eredeti példánya 

• igazoláshoz szükséges dokumentum lehet: 

o házasság felbontása esetén bírósági határozat 

o egyéb esetben a Gyámhivatalnál kell a feleknek közös nyilatkozatot tenni 

o az egyedülállóknak járó családi pótlékot megállapító határozat az Államkincstártól 

igényelhető 

 

2.) A plusz pontok igazolására szolgáló iratok az 

alábbiak:  
a) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi, eredeti hatósági 

bizonyítvány a pályázó összes eddigi állandó bejelentett lakcíméről, illetve tartózkodási helyéről, 

azok időtartamát is igazolva  

• az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban (VIII. kerületi Kormányablakok: 1087 

Budapest Kerepesi út 2-6. (Keleti pályaudvar) és 1082 Budapest Baross utca 59.) 

b) a pályázat benyújtásának határidejét 30 napnál nem régebbi a felsőfokú intézmény által kiadott 

igazolás a hallgatói jogviszony fennállásáról,  

c) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi munkáltató által kiállított 

igazolás a pályázó vagy az pályázóval együtt költöző személyek józsefvárosi munkaviszonyáról 

(V.1. pontban foglaltak igazolására)  

d) a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 30 napnál nem régebbi józsefvárosi 

önkormányzat vagy annak intézménye, illetve józsefvárosi önkormányzat 100%-os tulajdonú 

gazdasági társasága által kiállított igazolás a munkaviszony fennállásáról,  

e) igazolás arról, hogy a pályázó állami gondozott volt, illetve a vele együttköltöző állami gondozott, 

vagy állami gondozott volt, eredeti példánya,  

f) szakorvosi igazolás a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos státusz igazolására, eredeti példány 

bemutatása mellett másolatban,  

g) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott érvényes határozat, vagy 

Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által kiadott érvényes, hatályos határozat 

eredeti példányának bemutatása mellett másolatban, 

• az igazoláshoz megfelelő a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 2016 előtt 

kiállított határozat 

• az igazolás beszerezhető bármelyik Kormányablakban (VIII. kerületi Kormányablakok: 1087 

Budapest Kerepesi út 2-6. (Keleti pályaudvar) és 1082 Budapest Baross utca 59. 


