
IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK 
KITAKARÁS 
SEGÉDLET 
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EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Hallgató neve, születési ideje, állandó 
lakcíme 
Hallgatóval egy háztartásban élő 
személyek neve, születési ideje 

Dátum, pecsét, aláírás 

Hallgató születési helye 
Hallgatóval egy háztartásban élő 
személyek születési helye, édesanyja neve. 
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HÁTRÁNYOS HELYZET / HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Kérelmező neve, születési ideje, állandó 
lakcíme, 
Hallgató neve, születési ideje, állandó 
lakcíme, (halmozottan) hátrányos helyzet 
fennállása és annak időszaka 
Dátum, pecsét, aláírás 

Dokumentumban szereplő személyek anyja 
neve, születési ideje, 
igazolás kiállításának indoka 
(testvér adatai) 

 

  

1 
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2 
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SZÜLETÉSI / HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Született / elhunyt személy neve, 
kiállítás helye,  
születés / halálozás dátuma, 
saját gyermek esetén: pályázó neve 
Dátum, pecsét, aláírás 

Született / elhunyt neme, 
elhunyt esetén anyja, apja neve, 
születési hely, származási hely 
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JOGVISZONYIGAZOLÁS /1 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Hallgató neve, születési ideje, állandó 
lakcíme, 
státusz, időszak, munkarend, szint 
Dátum, pecsét, aláírás - hitelesítés 

Hallgató születési helye, anyja neve, 
neptun kód, oktatási azonosító, 
(képzés neve, finanszírozási forma, végzés 
várható dátuma) 
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JOGVISZONYIGAZOLÁS /2 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Hallgató neve, születési ideje, állandó 
lakcíme, 
tagozat megnevezése, időszak,  
jogviszony jellege 
Dátum, pecsét, aláírás 

Hallgató születési helye, anyja neve, 
oktatási azonosítója, állampolgársága. 
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BANKSZÁMLAKIVONAT 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Számlatulajdonos neve, állandó lakcíme, 
időszak,  
jóváírások – dátum, megnevezés, összeg - 
terhelés megnevezés vagy ’–’jel az összeg előtt 

Számlaszám, IBAN szám, 
terhelés összege, megnevezés, 
terhelések összesen 
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MUNKANÉLKÜLI IGAZOLÁS /1 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Álláskeresési járadékkal rendelkező személy 
neve, állandó lakcíme, születési ideje, időszak,  
vizsgált időszak alatt kapott összeg (nettó) 
 

Álláskeresési járadékkal rendelkező 
személy születési helye, születési neve, 
anyja neve,  
adószám 
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11 
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MUNKANÉLKÜLI IGAZOLÁS /2 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Álláskereső személy neve, állandó lakcíme, 
nyilvántartás kezdete,  
kikérés dátuma - 
keltezés, pecsét, aláírás 

Álláskereső személy születési neve, 
születési helye, anyja neve, TAJ szám, 
adószám 
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ÁPOLÁSI DÍJ 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Ápoló személy neve, születési ideje, állandó 
lakcíme, 
Ápolási díj nettó összege, 
Ápolás időszaka, 
Ápolt személy neve 
Dátum, pecsét, aláírás 

Igazoláson szereplő személyek születési 
helye, 
anyja neve, 
TAJ szám, 
adószám. 
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MUNKÁLTATÓ ÁLTAL KIÁLLÍOTT IGAZOLÁS 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Alkalmazott személy neve, születési ideje, 
állandó lakcíme, 
munkabér nettó összege, 
vizsgált időszak, munkaviszony kezdete, 
Dátum, pecsét, aláírás 

Igazoláson szereplő személyek születési 
helye, anyja neve, 
TAJ szám, adószám, 
vizsgált időszakon kívüli bér 
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NAV IGAZOLÁS – ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Személy neve, állandó lakcíme, 
éves jövedelemadó összege, elkülönülten 
adózó jövedelem összege, dátum 
dombor nyomott pecsét, aláírás / 
elektronikus hitelesítés jele 

Adóazonosító jel / adószám 
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NAV IGAZOLÁS – EREDETI DOMBOR NYOMOTT IGAZOLÁS 
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NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS 

Fel kell tüntetni Ki kell takarni 

Kedvezményezett neve, állandó lakcíme, 
születési ideje, 
folyósított összeg nettó értéke,  
folyósítás éve 

Születési hely, TAJ szám 

 

 


