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Változások a korábbi félévekhez képest 

 
Kedves Hallgatók! 
 
A korábbi félévben használt csatolandó dokumentumok listájában jelentős változások történtek. 

A jogszabályi megfelelés végett a jövőben önmagában nem pontozható a nyugdíjas státusz, a 

regisztrált és nem regisztrált munkanélküli státusz, az elvált vagy egyedülálló eltartó státusz, 

ezeket a körülményeket a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott 

bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jövedelmi helyzetének megállapítása keretében 

történik, azaz kizárólag a befolyt jövedelem igazolható (pl. a gyermektartásdíj összege, nyugdíj 

összege stb.).   Ezen kívül a családtagok betegsége, illetve rokkantsága sem pontozható. 

Ezek okán több tény pontozása is emelésre került: egy főre jutó jövedelem, gyógyszerköltség, 

távolság. 

Nagyon fontos változás, hogy az idei félévtől kezdve egyes dokumentumok kivételével a 

szükséges igazolásokat kivonatolva kell feltölteni. Ez azt jelenti, hogy a személy beazonosítására 

alkalmas adatok (maximum 3 adat szükséges egy személy beazonosításához), valamint a tényt 

igazoló szövegrész kivételével minden egyéb részt ki KELL takarni a dokumentumokon, azok 

nem látszódhatnak. 

Ebben az útmutatóban minden tény igazolására szükséges dokumentumot bemutatunk Nektek, 

valamint leírjuk azt is, hogy mely adatoknak kell látszódniuk az adott igazoláson. A többi 

szövegrészt értelemszerűen ki szükséges takarni! 

 
Bevezető: 

Jelen dokumentum azért készült, hogy segítségetekre legyen a kollégiumi felvételi eljárás 

folyamán. A pályázás alapvetően kettő tényezőből áll össze. A szociális helyzetfelmérőből, 

illetve a kollégiumi felvételi kérelemből, amihez majd a szociális helyzetfelmérőt tudjátok 

hozzácsatolni. 

A sorrend a következő, először kitöltitek a szociális helyzetfelmérőt, majd ezután lehetőségetek 

van hozzácsatolni azt a felvételi kérelemhez. 

Fontos, hogy mindig csatold a szociális helyzetfelmérőt, mert csak abban az esetben 

tudnak annak a pontszámával számolni! Ha a szükséges dokumentumokról lenne 

esetlegesen felmerülő kérdésetek akkor a hszb@unibge.hu e-mail címen tehetitek fel 

kérdéseiteket! Itt található továbbá egy összefoglaló dokumentum, amely tartalmazza a 



felmerülhető helyzeteket és azok igazolásához szükséges dokumentumok listáját! 

Hiánypótlási lehetőség NINCS, így kérünk mindenkit, megfontoltan adja be jelentkezését! 

 

0. lépés 

Belépés után 

 
A neptunkód és a hozzátartozó jelszó beírása után a belépést követően ez fogad minket. 
Fontos dolog, ha esetlegesen elkezdtek dolgozni egy dokumentummal akkor azt később a 
PISZKOZAT mappából tudjátok elérni! 
 
1. lépés 

Szükséges helyzetfelmérő és pályázati lap elérése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beadás gombra kattintva éritek el a szükséges helyzetfelmérőt és pályázati lapot! 
 
 
 
 



2. lépés 

Szociális helyzetfelmérő elérése és kitöltésének elkezdése, kitöltése 

 

 
Az első lépés a szociális helyzetfelmérő kitöltése. A dokumentum a szociális háttér 

felmérésére szolgál! Ha belenéztetek és rámentetek a kitöltésre akkor azt a 0. lépésben 

említett helyen tudjátok elérni! 

 
 

A KITÖLTÉS gomb megnyomásával elérhető válik a felmérő szerkeszthetősége. Az első 

résznél láthatók az alapvető képzési adatok. A jelölt legördülő sávot lenyitva elérhető válik az 

a szak, amire felvételt nyertetek, ha ezt kiválasztjátok, akkor az összes jelen levő adat 

kitöltődik! 

 



 
 

 
 

Lentebb tekerve elérünk az egy főre jutó nettó jövedelem kitöltéséhez. Az összeget a 

DJB átszámolja és az lesz a mérvadó, így a pontos összeg megadása nem kötelező. 

Az összeg számolása úgy történik, hogy az összes beérkező nettó jövedelmet 

összeadjuk (kereset, családi pótlék, gyerektartás, stb.) majd elosztjuk az egy 

háztartásban élők számával! 
 
 

Esetek igazolása 
 

 

Az itt található esetek közül, ha igazak rátok valamelyik (vagy esetleg több is) akkor a 

bepipálás után megjelenik egy feltöltési felület, ahova tudjátok a dokumentumot csatolni PDF 

formátumban! 

 

 

 



A pályázó fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó, beteg /súlyos beteg 

- Ezen státusz igazolására szakorvos által kiállított igazolás kell. Fontos, hogy egy 

orvosi dokumentum alapesetben 3 évig érvényes. Amennyiben kontroll időpont van a 

papíron, úgy mindig a legfrissebb papírt kell feltöltenetek, viszont, ha szerepel az 

igazoláson, hogy végleges a betegség vagy felülvizsgálat nem szükséges, akkor 

bármilyen régi lehet a dokumentum. 

- A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Születési hely, idő 

• Anyja neve 

• BNO kód 

• Dátum 

• Ha esetlegesen ezzel szeretnétek igazolni a szedett gyógyszereket, akkor 
azokat sem 

- Minden mást takarjatok ki. 



 A pályázó hátrányos helyzetű /A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű 

- A gyámhatóság határozatát szükséges feltölteni a hátrányos helyzet /halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításáról 

- Fontos, hogy a dokumentum csak abban az esetben elfogadható, ha az a hallgató 

nevére lett kiállítva! 

- A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Anyja neve 

• Születési hely, idő 

• A megállapított tényt 

• Intervallum, amelyre megállapításra került a tény 

-  Minden mást takarjatok ki. 

 

 



A pályázó családfenntartó vagy gyermeket nevel 

A következő dokumentumokat szükséges feltöltenetek: 

- Szükséges feltölteni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, amelyen a személy 

azonosítását lehetővé tevő adata (pl. születési éve; anyja neve) látszanak vagy a pályázó 

hallgató gyermekének lakcímkártyája, amelyen a gyermek neve, illetve a gyermek 

anyjának a neve kell látható legyen. A többi adatot ki kell takarni. 

- A MÁK által folyósított családi pótlék, GYES/GYED/GYET összegét igazoló 

bankszámlakivonat 

- Önkormányzat által kiállított, az ápolási díjban való részesülés tényéről szóló igazolás 

kivonata, a támogatás mértékének feltüntetésével. A jogosult személyének (hallgató) 

megállapításához legfeljebb három személyes adat (pl. hallgató neve, anyja neve, 

születési helye és ideje) kezelhető, a többi adatot ki kell takarni. 

Nagycsaládos 

- Nagycsaládos az a hallgató, akinek 

• legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 

• eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre 
igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér összegét, 
vagy 

• legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja 

- Amennyiben két kiskorú gyermek gyámja a hallgató, úgy a gyámhatósági határozat 

kivonatát szükséges feltölteni, melyen kizárólag azok az adatok látszódnak, amelyekből 

megállapítható, hogy a pályázó hallgató a kiskorúak gyámja. A többi adatot ki kell 

takarni. 

- Az eltartott státuszt, valamint a jövedelmi helyzetet a lentebb található módszerekkel 

tudjátok igazolni. 

 

A pályázó gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt 

- Ezen státusz igazolásához a gyámság megszűnéséről szóló hivatalos határozatot 

szükséges feltölteni.  

- A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Anyja neve 

• Születési hely, idő 



• A megállapított tényt 

- Minden mást takarjatok ki. 

 

A pályázó árva vagy félárva 

- A halotti anyakönyvi kivonat kivonatolt verzióját kell feltölteni. 

- A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Anyja neve 

• Születési hely, idő 

• A megállapított tényt 

- Minden mást takarjatok ki. 

 



 

A pályázó önfenntartó  

- Önfenntartó hallgató esetén csak azokat a dokumentumokat szükséges csatolni, amik a 

hallgatóra vonatkoznak.  Emellett szükséges az albérleti szerződés másolata vagy 

igazolás a kollégiumi tartózkodásról vagy 2 utolsó havi, a hallgató nevére szóló közüzemi 

számlával igazolni kell az önálló ingatlanfenntartást.  

- A hallgatói szüleinek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, 

hogy a hallgatót anyagilag nem támogatják és a hallgató önfenntartónak minősül.  

- A pályázat benyújtását megelőző háromhavi jövedelem igazolása (kivéve egyetemi 

juttatások). 



- Az esetben amennyiben a pályázó hallgató albérletben lakik a lakcímkártya azon 

oldalának a fénymásolata, amelyen a pályázó hallgató neve, illetve anyjának a neve 

látható. A többi adatot ki kell takarni. 

- Ha nincs a lakcímre bejelentkezve, úgy az albérleti szerződés kivonata - a hallgató neve, 

anyja neve, születési helye és ideje, a szerződés tárgya, hatálya, az ingatlan címe, a bérleti 

díj összege. A többi adatot ki kell takarni. 

 
- Albérleti szerződés esetén a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Anyja neve 

• Születési hely és idő 

• A szerződés tárgya, hatálya 

• Az ingatlan címe és a bérleti díj összege 

- Minden mást takarjatok ki. 

A hallgató vagy a vele egy háztartásban élő családtag orvosi kezelésre szorul 

- Itt tudjátok igazolni a költségét annak, ha valaki rendszeresen gyógyszert szed a 

háztartásban. Ez két elemből áll. Szükséges szakorvos által kiállított, 3 hónapnál nem 

régebbi szakorvosi igazolás a havonta, rendszeresen szedett gyógyszerekről vagy 

ambuláns lap, amin látszik, hogy milyen gyógyszereket kell szednie a családtagnak. 

Emellett szükséges tételes, 3 hónapnál nem régebbi igazolás a gyógyszertártól is, hogy 

mely gyógyszereket kerülnek megvételre és hogy melyik gyógyszer mennyibe kerül.  

- A dokumentumokon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• A néven kívül 2 személyes adat (változó, hogy mely igazoláson miket 

tüntetnek fel) 

• A gyógyszerek neveit 

• A gyógyszerekre fordított összeget 

• CSAK hallgató esetében, ha az orvosi igazoláson van BNO kód, akkor az is 

elfogadható a betegség igazolására, így ebben az esetben azt se takarjátok 

ki. 

- Minden mást takarjatok ki. 



 

 

 



 

Önkormányzati igazolás 

- A pályázó lakóhelyén élő személyek számáról és nevéről a helyi önkormányzat (vagy a 

jogosult hivatal) által kiállított 3 hónapnál nem régebbi, eredeti igazolás kivonata 

- Amennyiben az igazoláson nem szerepelnek tételesen a bejelentett személyek nevei, 

úgy fel szükséges tölteni a hallgatóval egy lakcímen élő személyek lakcímkártyájának 

azon oldalát, amelyen nevük, valamint édesanyjuk neve látható. A többi adatot ki kell 

takarni. 

- Ha az igazoláson szereplő valamely személy ténylegesen nem tartozik egy háztartásba 

a pályázóval (pl. elköltözött, külön lakrészben él, osztatlan közös tulajdonú ingatlan) 

két tanús nyilatkozat, mely 3 hónapnál nem régebbi 

- Ha olyan személy él a hallgatóval egy háztartásban, aki nem szerepel az igazoláson, 

akkor erről két tanús nyilatkozat szükséges, mely 3 hónapnál nem régebbi 

- Hallgató a szüleitől való külön élése esetén 3 hónapnál nem régebbi, két tanú előtt tett 

nyilatkozat szükséges arról, hogy szülei havonta mekkora összeggel járulnak hozzá a 

megélhetéséhez. 

- A dokumentumokon a következőket NE takarjátok ki: 

• Ha az igazoláson név szerint fel vannak sorolva az ott élők, akkor a 
neveiket, valamint ha van, akkor még 2 személyes adatot 

• Ha az igazoláson csak számmal jelzik az ott élők számát, akkor azt az adatot 

• Az ingatlan címét 

• dátum 

- Minden mást takarjatok ki. 



 

 

Hallgató adatai, Egy háztartásban élők 
 

Az egy háztartásban élők száma a hallgatóval együtt értetendő! 
 

A dokumentumon szereplő személyek számát (a hallgatóéval együtt) kell beírni, mert később 

a felmérő ennyi „fület” hoz létre a családtagokhoz! A hallgató minden esetben eltartott, így 

ezt kell megjelölni! A hallgatóhoz több dokumentum csatolása nem szükséges kivételt képez, 

ha a hallgató ÖNFENNTARTÓ! 

 



Fontos megjegyezni, hogy sajnos közüzemi számlákat nem tudjuk elszámolni, így 

csatolásukra csak önfenntartó hallgató esetén szükséges! A számlákon kizárólag a név és a 

lakcím szerepeljen, a többi adatot ki kell takarni. 

 
A státusznál található lehetőségekhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni. 

 
Munkavállaló 

- Munkavállaló esetén a beadást megelőző 3 hónapról szóló bankszámlakivonatot 

szükséges feltölteni. Fontos, hogy ezt nem kell kivonatolni. 
 

Őstermelő 

- Őstermelő esetén a legutolsó lezárt adóévről szóló NAV jövedelmigazolást szükséges 

feltölteni, ugyanis ebből kerül kiszámításra a havi nettó jövedelem.  

- Amennyiben ezen igazolás valamilyen okból nem áll rendelkezésre, úgy könyvelői 

igazolást szükséges feltölteni az átlagos havi nettó bevételről. 

 
Vállalkozó 

- Őstermelő esetén a legutolsó lezárt adóévről szóló NAV jövedelmigazolást szükséges 

feltölteni, ugyanis ebből kerül kiszámításra a havi nettó jövedelem.  

- Amennyiben ezen igazolás valamilyen okból nem áll rendelkezésre, úgy könyvelői 

igazolást szükséges feltölteni az átlagos havi nettó bevételről. 

 

NAV jövedelemigazolás 

- A dokumentumokon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Lakcím 

• Azon adóév, melyről kiállításra került az igazolás 

- Minden mást takarjatok ki. 



 
 
Eltartott 

- Ahogy már fentebb említettük eltartottnak minősül minden 25. életévét még be nem 

töltött, még tanuló személy. Ennek igazolására iskolalátogatási igazolást vagy 

hallgatói jogviszony igazolást kell feltölteni. 

- Amennyiben még nem iskolás korú az eltartott, úgy a születési anyakönyvi kivonat 

kivonatát kell feltölteni. A gyermek neve, születési ideje, valamint édesanyjának neve 

szükséges, hogy látszódjon. A többi adatot ki kell takarni. 

- A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Anyja neve 



• Születési hely, idő 

• A megállapított tényt (jogviszonyban áll az adott intézménnyel) 

• Mely tanévre/ félévre szól az igazolás 

• dátum 

- Minden mást takarjatok ki. 



 Nyugdíjas 

- A nyugdíj összegének igazolására két mód van. 

• Az egyik, ha a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 

kiállított, az adott évre szóló nyugdíj összegéről szóló igazolás. 

• A másik pedig a nem kivonatolt bankszámlakivonat feltöltése. 

• FONTOS, hogy csak az egyik igazolást kell feltöltenetek! 

- A Nyugdíjfolyósító által kiadott dokumentumon a következőket NE takarjátok ki: 

• Név 

• Lakcím 

• Születési idő 

• A nyugdíj összege 

- Minden mást takarjatok ki. 

  



 Regisztrált munkanélküli/ Nem regisztrált munkanélküli családtag 

- Mindkét esetben a beadást megelőző 3 hónapról szóló bankszámlakivonatot 

szükséges feltölteni. Fontos, hogy ezt nem kell kivonatolni. 

Távolság 

- Ezt a tényt a következő dokumentumokkal tudjátok igazolni: 

• Utazást igazoló bérlet, jegy 

• Közlekedési társaság hivatalos igazolása vagy menetrendje 

• Képernyő kép 

• Fontos, hogy elég az egyik módszerrel igazolni a tényt, valamint 

mindenképp látszódnia kell KM-ben a távolságnak. 

 
Szociális helyzetfelmérő beadása 

A befejezéshez (ha minden dokumentum csatolásra került) a BEADÁS gombra kell 

kattintanotok! 

Ezután szükséges beadnotok a szociális támogatás pályázati lapot. Még el nem bírált 
szociális helyzetfelmérőt is tudtok csatolni a kérelemhez. 
 
A megnyitás után a kitöltés gombbal tudjátok elkezdeni ennek is a kitöltését, majd az 
alapvető adatok megadása után elérkeztek egy nagyon fontos részhez, ahol is a kérelem 
felajánlja azt az opciót, hogy csatol-e szociális helyzetfelmérőt az űrlaphoz, itt az igent kell 
jelölni! A legördülő sávban pedig megjelenik az általatok korábban kitöltött 
helyzetfelmérő! 
 

A beadás gombbal véglegesítitek a pályázásotokat! 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 
 
 
Üdvözlettel: Hallgatói Szociális Bizottság 


