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TB igazolás igénylése CSOK-hoz és OTK hitelhez 
 

A következő útmutató az ügyfélkapun keresztül történő, CSOK és OTK hitelhez szükséges TB igazolás igénylésének lépéseit írja le.  

Szükséges:  

• Nyomtató,  

• Ügyfélkapu hozzáférés,  

• Telefonos szkennelőprogram, vagy asztali szkenner és vagy multifunkciós nyomtató 

o Javasolt program Androidra CamScanner: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=en 

o Apple rendszerekhez: https://apps.apple.com/us/app/camscanner-pdf-scanner-app/id388627783 

Szükséges nyomtatvány: 

• Word, vagy kompatibilis szövegszerkesztővel írható változat 

https://www.dropbox.com/s/0as6s3prrsqelwj/NYT.54.G.doc?dl=0 

 

• Kézzel kitöltendő verzió 

https://www.dropbox.com/s/13rv9sc57am53nn/NYT.54.G.pdf?dl=0 

 

Mindenki csak a saját igénylését tudja feltölteni, külön-külön be kell jelentkezni férj és feleségnek is, a saját igénylés feltöltéséhez. Célszerű férj és feleségre 

is megigényelni, hátha valamiért az egyiket nem adják ki. 

 

FONTOS! 

Ha tanulói jogviszony is belelelóg az az igazolás szerint elvárt TB jogviszonyába, akkor a csatolt nyilatkozatot is fel kell tölteni a kérvény mellé. 

Tanulói jogviszony nyilatkozat: https://www.dropbox.com/s/q4hdggosowu273x/Tanul%C3%B3i%20jogviszony%20eset%C3%A9n%20nyilatkozat.pdf?dl=0 
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1. Töltsd ki a csatolt igénylőlapot a lenti minta alapján. 

FONTOS!  

← Ebben a táblázatban kell X-el kell jelölni, 

hogy miről kérünk igazolást. Kérlek olvasd 

el figyelmesen! 

Röviden: 
1. Újépítésű 2 gyermek 

2. Újépítésű 3 gyermek 

3. Összes használt ingatlanhoz 

4. Falusi CSOK 

5. Falusi CSOK 3 gyermek 

6. Régi kamattámogatott hitel 

Az új, fix 3%-os kamattámogatott hitelhez 

szükséges igazolást beolvasztották a fenti 

igazolásokba. A 6.-os pont szerinti igazolás 

már nem szükséges, csak ha a régi 

kamattámogatott hitelt szeretnéd igényelni, 

ennek a kondíciói kevésbé kedvezőek. 
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2. Nyomtasd ki és írd alá a nyomtatványt, majd szkenneld be. 
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3. Lépj be az https://epapir.gov.hu/ - weboldalra az ügyfélkapus felhasználó neveddel és jelszavaddal

 

  

https://epapir.gov.hu/
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4. Ellenőrizd le, hogy minden adatod ki van-e töltve a fejlécben 
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5. Az E-papír ügyletnél állítsd be a címzettet a következő módon: 

 
Fontos! 

1 és 2. pont fix, a 3. pontban csak az ügyedben illetékese kormányhivatalt adhatod meg. 

Az illetékesség attól függ, hogy hova szól a lakcímkártyád állandó és a tartózkodási címe, ha ezek eltérnek, akkor mindkét cím szerinti illetékes 

kormányhivatalt választhatod. Érdemes a Budapesti Főváros Kormányhivatalánál intéztetni, mert tapasztalatom szerint ők a leggyorsabbak (persze csak ha 

van Budapesti vagy Pest megyei állandó vagy tartózkodási címed). 

Fontos! 

A legtöbb bank már elfogadja az elektronikus TB igazolást, ezzel is megkönnyítve a CSOK támogatás igénylését. 
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6. Tárgy és kérelem szöveges része 

 

Tárgy: CSOK-hoz szükséges bizt. jogviszony igazolása 

Szöveg:  
Kedves Budapesti Főváros Kormányhivatala! 
A csatolt igénylőlap alapján kérem, hogy állítsák ki részemre a CSOK-hoz szükséges TB jogviszony igazolást, köszönöm! 
Üdvözlettel, 
Ascarza Nándor 
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7. Csatold be a szkennelt kérvényt 
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8. Hitelesítsd a feltöltött mellékletet 
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9. Ellenőrizd a felületen a feltöltést és az üzenetet 
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10. Véglegesítsd az igénylést 

 

A kapott visszaigazolást az info@hitelugyintezes.com emailcímre küldheted 

mailto:info@hitelugyintezes.com

