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Kitöltési Segédlet 
Hallgatói Szociális Bizottság 

Kedves Hallgatók!  
  

A korábbi félévekben 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, ezen körülmények a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, 

ott bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jövedelmi helyzetének 

megállapítása keretében történik, azaz kizárólag a befolyt jövedelem igazolható. Ezen kívül 

közvetlenül a családtagok betegsége, illetve rokkantsága sem pontozható, hanem csak az azzal 

összefüggésben felmerülő egészségügyi kiadások kerülnek értékelésre. Mindezek okán több 

tény - egy főre jutó jövedelem, gyógyszerköltség, távolság - pontozása is emelésre került. 

Nagyon fontos változás, hogy a szükséges igazolásokat KIVONATOLVA kell feltölteni. 

Maximum 3 adat szükséges egy személy beazonosításához, ennek értelmében a benyújtott 

dokumentumokon az igazolni kívánt tényen kívül csak 3 személyes adat (például: személy 

neve, születési idő, anya neve) látszódhat, a többit kitakarni szükséges. Fontosnak tartjuk 

kiemelni, hogy a születési hely és születési idő NEM egy adatként kezelendő, ebből következik, 

hogy jogilag külön személyes adatnak minősülnek. Amennyiben a csatolni kívánt dokumentum 

külföldön lett kiállítva, akkor azt magyar nyelvre fordított formában is fel kell tölteni. Mind a 

külföldi, mind a magyar nyelvű dokumentumot kivonatolni szükséges. Lényeges továbbá, hogy 

a devizában megadott jövedelmek esetében a szociális helyzetfelmérő beadásának napján levő 

Magyar Nemzeti Bank oldalán (https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes) közzétett hivatalos 

devizaárfolyamon kerül átváltásra az összeg forintba, amely alapján meghatározható az adható 

pontszám. 

Amennyiben egy dokumentum egyáltalán nincs vagy nem a segédletnek megfelelően van 

kivonatolva, akkor az a dokumentum nem vehető figyelembe! 

  

Ezen segédlet útmutatást nyújt Nektek a figyelembe vehető tények igazolásához szükséges 

dokumentumok megfelelő feltöltéséhez, valamint kitér arra is, hogy mely adatoknak kell 

látszódniuk az adott igazoláson. 

  



 

Bevezető: 

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

folyamán. A kollégiumi jelentkezés során a szociális helyzet is a pontozás részét képezi, így 

lehetőségetek van a kollégiumi felvételi kérelemhez szociális helyzetfelmérőt csatolni. Az 

említett kérelemhez egy helyzetfelmérő csatolására van lehetőség, azonban a kérelem leadása 

előtt módotokban áll több szociális helyzetfelmérőt beadni, így tudjátok korrigálni a 

hibáitokat (például nem megfelelően kivonatolt vagy hiányos dokumentum újra beadása, 

adott tényhez korábban be nem nyújtott dokumentum pótlása). Fontos, hogy a 

helyzetfelmérőt ilyen esetben is teljes egészében újra – minden a már korábban benyújtott, 

javított dokumentummal, illetve szükség esetén azokat újabb dokumentummal kiegészítve 

együtt – szükséges benyújtani. Kizárólag egy beadott pályázati anyagot lehet vizsgálni, azaz 

nincs lehetőség arra, hogy a külön időpontban - az első, majd a javítás miatt beadott újabb - 

pályázati anyag tartalmát összenézzük és együttesen pontozzuk. Mindettől függetlenül 

kérjük, hogy törekedjetek egyetlen helyzetfelmérő beadására. 

A kollégiumi felvételi kérelmet azonban csak egyszer tudjátok benyújtani! Először kitöltitek 

a szociális helyzetfelmérőt, majd ezután lehetőségetek van hozzácsatolni a kollégiumi 

felvételi kérelemhez azt a helyzetfelmérőt, amit szeretnétek, hogy figyelembe vegyenek a 

kollégiumi jelentkezés elbírálása során. 

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

tudnak annak a pontszámával számolni! Ha a szükséges dokumentumokról lenne 

felmerülő kérdésetek akkor a hszb@unibge.hu e-mail címen feltehetitek! 

Hiánypótlási lehetőség NINCS, így kérünk mindenkit, hogy megfontoltan adja be a 

kérelmét! Fontos, hogy a szociális helyzetfelmérő ellen önálló jogorvoslatnak nincs 

helye! Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a kérelemről szóló döntést nem kapjátok 

meg, nem lehet fellebbezni, az idő előtt beadott kérelmek automatikusan elutasításra 

kerülnek! 

Ez egy összefoglaló dokumentum, amely tartalmazza a különböző helyzeteket és ezek 

igazolásához szükséges dokumentumok listáját. 



0. lépés  

 

A Neptun kód és a hozzátartozó jelszó beírása után a belépést követően a fent látható 
felület jelenik meg. Fontos dolog, ha esetlegesen elkezdtek dolgozni egy 

dokumentummal, akkor azt később a PISZKOZAT mappából tudjátok elérni!  

1. lépés 

Szociális helyzetfelmérő és kollégiumi felvételi kérelem elérése 

 

A beadás gombra kattintva éritek el a szükséges helyzetfelmérőt és kollégiumi felvételi kérelmet. 

Belépés után   



2. lépés  

Szociális helyzetfelmérő elérése és kitöltésének elkezdése 
  

 

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

szolgál! 

A KITÖLTÉS gomb megnyomásával szerkeszthetővé válik a helyzetfelmérő. Az első résznél 

láthatók az alapvető képzési adatok. A jelölt legördülő sávot lenyitva elérhetővé válik az a szak, 

amire felvételt nyertetek, ha ezt kiválasztjátok, akkor az összes jelen levő adat kitöltődik! 

  

Ezután az egy főre jutó nettó jövedelem kitöltése következik. 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, nyugdíj, családi pótlék, gyerektartás, árvaellátás stb.) majd elosztjuk az egy 

háztartásban élők számával! 

  
  

  
 



  

Esetek igazolása   

Az itt található esetek közül, ha valamelyik igaz rátok (vagy esetleg több is) akkor azt szükséges 

bepipálni. Ezután megjelenik egy feltöltési felület, ahova az adott tényt (tényeket) igazoló 

dokumentumot (dokumentumokat) PDF formátumban tudjátok csatolni! 

A pályázó fogyatékos vagy gyógyszerköltséggel nem járó, tartós 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 igazolást kell feltöltenetek, viszont, ha fel van 

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

bármilyen régi lehet a dokumentum. Abban az esetben, ha az igazolás elektronikus 

rendszerből lett lekérve, akkor a benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell azt a 

webes felületet– képernyőképen láthatónak kell lennie, hogy az oldalon található az 

irat – (pl. EESZT rendszer), ahonnan az igazolás letöltésre került. 

A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Születési idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• Anyja neve  

• BNO kód  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

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 idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• A megállapított tény  

• Intervallum, amelyre megállapításra került a tény  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki. 

  



 

A pályázó családfenntartó  
 A pályázó hallgató gyermekének születési anyakönyvi kivonata, amelyen a 

gyermek neve, születési ideje, anyja vagy apja neve látszanak, a többi adatot ki kell 

takarni vagy,  

 A pályázó hallgató gyermekének lakcímkártyája, amelyen a gyermek neve, 

születési ideje, illetve a gyermek anyjának neve kell látható legyen (értelemszerűen 

ez csak abban az esetben elfogadható, ha a hallgató az édesanya, mivel az édesapa 

neve nem szerepel a lakcímkártyán), a többi adatot ki kell takarni. 

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

bankszámlakivonat kivonatolva. 

 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 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 (hallgató 

gyám neve, születési ideje, anyja neve, a gyámság ténye, gyámság alatt lévő 

kiskorúak neve). A többi adatot ki kell takarni.  

 Amennyiben folyósításra kerül családi pótlék, úgy ennek összegét 

bankszámlakivonattal vagy családi pótlék igazolásáról szóló, adott évi kivonatolt 

hivatalos dokumentummal szükséges igazolni. A bankszámlakivonat megfelelő 

kivonatolására lentebb található minta. 

 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 kivonatolt formában. 

A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Anyja neve  

• Születési idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• A megállapított tény  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki.  



 



A pályázó árva vagy félárva  
 Két tanús nyilatkozatot szükséges feltölteni, mely igazolja, hogy nem fogadtak 

Titeket örökbe.  

A pályázati kiírásban találtok nyilatkozat-mintát, amit használnotok kell. Ezt 

a nyilatkozatot csak ki kell töltenetek az ott kért adatok beírásával, illetve a 

félárva/árva státusz közül aláhúzandó az, amelyik igaz rátok. 

 

 



 A halotti anyakönyvi kivonat kivonatolt verzióját kell feltölteni. 

FONTOS, hogy a státusz igazolásához mindkét dokumentum szükséges!  

A halotti anyakönyvi kivonaton a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Anyja neve  

• Születési idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• A megállapított tény  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki. 

 Amennyiben folyósításra kerül árvasági vagy özvegyi ellátás, úgy ennek összegét 

bankszámlakivonattal vagy a Nyugdíjfolyósító által kiadott, adott évi kivonatolt 

hivatalos dokumentummal szükséges igazolni. A Nyugdíjfolyósító által kiadott 

igazolásra a nyugdíjas státusznál található minta megfelelő kivonatolásra. 



Fontos, hogy a bankszámlakivonatot is kivonatolni kell a következőképp:  

• A névnek és lakcímnek kell szerepelnie.  

• A jogcímeknek, tehát azoknak az elnevezéseknek, amik alapján 
beazonosíthatók az összegek mindig látszódniuk kell.   

• Az összegek közül azokat kell láthatóan hagyni, amik relevánsak (munkabér, 
családi pótlék, ellátások, gyerektartás stb.). A többi összeget ki kell takarni. 

A bankszámlakivonat megfelelő kivonatolására lentebb található minta. 

A pályázó önfenntartó 

 Önfenntartó hallgató esetén csak azokat a dokumentumokat szükséges csatolni, 

amik a hallgatóra vonatkoznak.  Emellett szükséges az albérleti szerződés 

másolatának kivonata vagy igazolás a kollégiumi tartózkodásról vagy 2 utolsó havi, 

a hallgató nevére szóló közüzemi számla, mellyel igazolja az önálló 

ingatlanfenntartást. A számlákon kizárólag a név és a lakcím szerepeljen, a többi 

adatot ki kell takarni.  

 A hallgató szüleinek (mindkét szülő részéről tett) két tanús nyilatkozata arról, hogy 

a hallgatót anyagilag nem támogatják és a hallgató önfenntartónak minősül.   

 A pályázat benyújtását megelőző háromhavi jövedelem igazolása (kivéve egyetemi 

juttatások).  

 Abban az esetben, amennyiben a pályázó hallgató albérletben lakik a lakcímkártya 

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

illetve a lakcím vagy tartózkodási hely látható. A többi adatot ki kell takarni. 

Azonban, ha a pályázó hallgató nincs a lakcímre bejelentkezve, úgy az albérleti 

szerződés kivonatát szükséges feltölteni.  

Albérleti szerződés esetén a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Anyja neve  

• Születési idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• A szerződés tárgya, hatálya (lsd. a mintakivonatolást) 

• Az ingatlan címe 

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

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, vagy a 

betegsége miatt rendszeres kiadásai vannak a háztartásban. Ez két elemből áll. 

 Szükséges orvos által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi igazolás a havonta, 

rendszeresen szedett gyógyszerekről, amin tételesen látszik, hogy milyen 

gyógyszereket kell szednie a hallgatónak vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagnak.  

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

hogy mely gyógyszerek 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, viszont FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak 
minősül) 

• A gyógyszerek nevei  

• A gyógyszerekre fordított összeg  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki.  

Különösen FONTOS, a családtag, illetve ennek a körülménynek a vizsgálatakor - a 

költségek igazolásánál - a hallgató igazolásán sem látszódhatnak BNO kódok, azokat 

kötelezően ki kell takarni! Továbbá a TAJ szám sem a hallgató, sem a családtag esetében nem 

fogadható el, azokat is ki kell takarni! 

 



 



   

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, édesanyjuk neve, valamint 

lakcímük látható. A többi adatot ki kell takarni. A lakcímkártya személyi számot 

tartalmazó oldalának másolatára nincs szükség, adatvédelmi szempontból 

többlet adatnak minősül, így nem fogadható el és nem jár érte pont! A 

lakcímkártya megfelelő kivonatolására lentebb található minta. 

 Ha az igazoláson szereplő valamely személy ténylegesen nem tartozik egy 

háztartásba a pályázóval (pl. elköltözött, az ingatlan osztatlan közös tulajdonú) 

erről két tanús nyilatkozat szükséges, 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.  

 Abban az esetben, ha a hallgató külön lakcímen él szüleitől, akkor 3 hónapnál nem 

régebbi, két tanú előtt tett nyilatkozat szükséges arról, hogy szülei (mindkét szülő 

részéről nyilatkozva) havonta mekkora összeggel járulnak hozzá a megélhetéséhez. 

Erre akkor is szükség van, ha a hallgatót nem támogatják a szülei.  

 A szociális helyzetfelmérő bírálata során minden személy, aki az önkormányzat 

által kiállított igazolás szerint a hallgatóval egy lakcímen él, figyelembevételre 

kerül, így minden személyt igazolni kell a státuszának megfelelően. 

Az önkormányzati igazoláson 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 adatukat (FONTOS, hogy a 

születési hely és idő külön adatnak minősül) 

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

• Az ingatlan címét (amennyiben tartózkodási hely is szerepel az igazoláson, 
abban az esetben az a cím látszódhat, melyet a hallgató szeretné, hogy 
figyelembe vegyenek az elbírálás során) 

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki. 



 

  

  



Két tanús nyilatkozat  

 A nyilatkozat CSAK az alábbi mintán látható formában minősül hitelesnek, mint 

minden más dokumentum, ez a nyilatkozat is legfeljebb 3 személyes adatot 

tartalmazhat, illetve ezen kívül az igazolni kívánt tényt. 

A nyilatkozat érvényességéhez a tanúk személyi igazolvány száma NEM szükséges, 

adatvédelmi szempontból többlet adatnak minősül, így nem fogadható el a 

nyilatkozat és nem jár érte pont! 



 

 

Egy főre eső jövedelem megállapítása 

Hallgató, Egy háztartásban élők státusza 

Az egy háztartásban élők száma a hallgatóval együtt értendő!   

Az önkormányzati igazoláson 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, ez alól kivételt képez, ha a hallgató ÖNFENNTARTÓ (az 

ugyanis külön igazolandó körülmény lsd. fentebb)!! 

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

akkor szükséges a csatolásuk, ha a hallgató önfenntartóként önálló ingatlant tart fent! A 

számlákon kizárólag a név és a lakcím szerepeljen, a többi adatot ki kell takarni. 

A hallgatóval egy háztartásban élő személyek státuszánál található 
lehetőségek 

Alkalmazott  

 Alkalmazott esetén a beadást megelőző 3 hónapról szóló bankszámlakivonatot 

szükséges feltölteni. 

Fontos, hogy ezt is kivonatolni kell a következőképp:  

• A névnek és lakcímnek kell szerepelnie  

• A jogcímeknek, tehát azoknak az elnevezéseknek, amik alapján 
beazonosíthatók az összegek mindig látszódniuk kell.   

• Az összegek közül azokat kell láthatóan hagyni, amik relevánsak (munkabér, 
családi pótlék, ellátások, gyerektartás stb.). A többi összeget ki kell takarni. 

A bankszámlakivonat megfelelő kivonatolására lentebb található minta.  

 Ha nem jelenik meg a jövedelem bankszámlakivonaton, akkor az utolsó 3 hónapról 

szóló jövedelemigazolást kell feltöltenetek kivonatolva, amelyet a munkáltató állít 

ki (pl. készpénzben történik a kifizetés, és/vagy nem áll rendelkezésére 

bankszámlakivonat). Ezen az alkalmazott neve és még két személyes adata, a 

kapott összeg (vagy amennyiben több hónap is megjelenik, akkor az összegek), 

illetve a hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) látszódjon. Minden mást takarjatok ki.  



 

 

    



Bankszámlakivonat  

 Fontos, hogy ezt is kivonatolni kell a következőképp:  

• A névnek és lakcímnek kell szerepelnie  

• A jogcímeknek, tehát azoknak az elnevezéseknek, amik alapján 
beazonosíthatók az összegek mindig látszódniuk kell.   

• Az összegek közül azokat kell láthatóan hagyni, amik relevánsak (munkabér, 
családi pótlék, ellátások, gyerektartás stb.). A többi összeget ki kell takarni. 

Őstermelő  

 Őstermelő esetén a legutolsó lezárt adóévről szóló NAV jövedelemigazolást 

szükséges feltölteni a lentebb látható kivonatolt formában, 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, melyet szintén 

kivonatolt formában szükséges feltölteni. 

  



Vállalkozó  

 Vállalkozó esetén a legutolsó lezárt adóévről szóló NAV jövedelemigazolást 

szükséges feltölteni a lentebb látható kivonatolt formában, 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, melyet szintén 

kivonatolt formában szükséges feltölteni. 

NAV jövedelemigazolás  

 A dokumentumokon a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Lakcím  

• Egyéni vállalkozó esetében adószám  

• Az igazoláson szereplő összeg  

• Azon adóév, melyről kiállításra került az igazolás  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki. 



 

Eltartott 

 Eltartottnak minősül minden 25. életévét még be nem töltött, tanuló személy. 

Ennek igazolására iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszony igazolást 

kell feltölteni kivonatolt formában. Mindig az aktuális tanévről, illetve az aktuális 

félévről kell az igazolást feltölteni. 

 A pályázó hallgatónak nem szükséges feltöltenie BGE-s hallgatói 

jogviszonyigazolást. 

A dokumentumon a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Anyja neve  

• Születési idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• A megállapított tény (jogviszonyban áll az adott intézménnyel)  

• Mely tanévre/ félévre szól az igazolás  

• Hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) 

Minden mást takarjatok ki. 

 



 



 Amennyiben még nem iskoláskorú az eltartott, úgy a születési anyakönyvi kivonat 

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

valamint a hitelesítés (dátum, aláírás, pecsét) szükséges, hogy látszódjon. A többi 

adatot ki kell takarni. 

 



Nyugdíjas 

A nyugdíj összegének igazolására két mód van.  

 Az egyik a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, az 

adott évre szóló, nyugdíj összegét igazoló dokumentum kivonatolt formában. 

 A másik pedig a kivonatolt bankszámlakivonat feltöltése.  

• A névnek és lakcímnek kell szerepelnie  

• A jogcímeknek, tehát azoknak az elnevezéseknek, amik alapján 
beazonosíthatók az összegek mindig látszódniuk kell.   

• Az összegek közül azokat kell láthatóan hagyni, amik relevánsak (öregségi 
nyugdíj, özvegyi nyugdíj stb.). A többi összeget ki kell takarni. 

A bankszámlakivonat megfelelő kivonatolására fentebb található minta. 

FONTOS, hogy csak az egyik igazolást kell feltöltenetek a két lehetőség közül, illetve a 

nyugdíj összegét igazoló csekk nem vehető figyelembe a bírálat során. 

A Nyugdíjfolyósító által kiadott dokumentumon a következőket NE takarjátok ki:  

• Név  

• Lakcím  

• Születési idő (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön adatnak minősül) 

• Az év, amelynek összegéről szól az igazolás  

• 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 is kivonatolni kell a következőképp:  

• A névnek és lakcímnek kell szerepelnie.  

• A jogcímeknek, tehát azoknak az elnevezéseknek, amik alapján 
beazonosíthatók az összegek mindig látszódniuk kell.   

• Az összegek közül azokat kell láthatóan hagyni, amik relevánsak 
(munkanélküli segély, álláskeresési járadék stb.). A többi összeget ki kell 

takarni. 

A bankszámlakivonat megfelelő kivonatolására fentebb található minta. 

 Amennyiben nem jelenik meg az összeg a bankszámlakivonaton, (pl. készpénzben 

történik a kifizetés és/vagy nem áll rendelkezésre bankszámlakivonat), úgy a 

Munkaügyi Központ által kiállított 3 hónapnál nem régebbi hivatalos igazolás 

kivonata szükséges, amin megtalálható az igazolni kívánt tény és, hogy az adott 

személy részesül-e ellátásban. Ezen a személyes beazonosításhoz szükséges 

maximum 3 adat, a tény, illetve részesül/nem részesül ellátásban, a hitelesítés 

(dátum, aláírás, pecsét) látszódhat. (FONTOS, hogy a születési hely és idő külön 

adatnak minősül) 



  

Távolság 

 Ezt a tényt a következő dokumentumokkal tudjátok igazolni:  

• Utazást igazoló bérlet, jegy  

• Közlekedési társaság hivatalos igazolása 

(Amennyiben fel van tüntetve a díjszámítási távolság, abban az esetben azzal 
számolunk a bírálat során. Az e-mailben kért igazolást nem áll módunkban 
elfogadni. Fontos, hogy ha az említett igazoláson háromnál több személyes 
adat szerepel, akkor ezt a dokumentumot is szükséges kivonatolni.) 

• Közlekedési társaság hivatalos menetrendje 

• Képernyő kép az útvonalról 

(Amennyiben több útvonal is fel van tüntetve a képernyő képen, abban az 
esetben a legrövidebb távolságot áll módunkban figyelembe venni az 
elbírálás során.) 

Fontos, hogy elég csak az egyik módszerrel igazolni a tényt. 

 Nem adható pont a távolságra, ha: 

• az igazolás nem tartalmazza KM-ben a távolságot, 

• az igazolás nem tartalmazza a képzési helyet és a lakóhelyet, 

• a lakcím budapesti. 

Ahhoz, hogy ezen tényt pontozni tudjuk a lakcímkártyátok ELSŐ oldalát is fel kell 

töltenetek kivonatolva.  

FONTOS, hogy CSAK a mintán látható ELSŐ oldalt kell feltölteni. Ezen csak a 

nevetek, az édesanyátok neve és a lakcímetek VAGY tartózkodási helyetek 

látszódjon. Amennyiben tartózkodási hely és a lakcím is szerepel az igazoláson, 

abban az esetben az a cím látszódhat, amelyet a hallgató szeretné, hogy figyelembe 

vegyenek az elbírálás során. A többi adatot takarjátok ki.  

FONTOS, hogy amennyiben a lakcímkártya nem kerül feltöltésre a megfelelő 

formában, a távolságra pont nem adható! 



  

 

  

Szociális helyzetfelmérő beadása és csatolása 

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

kattintanotok!  

Ezután tudjátok benyújtani a kollégiumi felvételi kérelmet, amelyhez még el nem bírált 

szociális helyzetfelmérőt is tudtok csatolni. 

Az említett kérelem megnyitása 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 csatoltok-e szociális helyzetfelmérőt az űrlaphoz, 

itt az igent kell jelölni! A legördülő sávban pedig megjelennek az általatok korábban kitöltött 

helyzetfelmérők, melyek közül azt válasszátok ki, amit szeretnétek, hogy figyelembe 

vegyenek a kollégiumi kérelem elbírálása során.   

A beadás gombbal véglegesítitek a pályázásotokat!  

Az adatkezelésről szóló tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/tajekoztato-dokumentumok/adatkezelesi-

tajekoztatok/bge_gdpr_adatkezelesi-tajekoztato_hszb_20220208.pdf 

Sikeres pályázást kívánunk!  

Üdvözlettel: Hallgatói Szociális Bizottság 

https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/tajekoztato-dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztatok/bge_gdpr_adatkezelesi-tajekoztato_hszb_20220208.pdf
https://uni-bge.hu/hu/dokumentumok/tajekoztato-dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztatok/bge_gdpr_adatkezelesi-tajekoztato_hszb_20220208.pdf
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