


A jelentkezési lap kitöltésével a következő

juttatásokra pályázhatsz:

• rendszeres szociális ösztöndíj

• kollégiumi férőhely

• rendszeres szociális ösztöndíj + kollégiumi

férőhely

A jelentkezési lapot a http://koli.unideb.hu oldalon

találod, ahová a Neptunos felhasználóneveddel

és jelszavaddal tudsz belépni.

http://koli.unideb.hu/


Az online kitöltött jelentkezési lapot az általad

megadott e-mail címre automatikusan elküldi

a rendszer.

Ezt kinyomtatva, aláírva, a csatolt

igazolásokkal együtt kell leadnod a honlapon

megadott átvételi ponton.

TIPP: lehetőleg gmail-es e-mail címet adj

meg, arra kapod meg leghamarabb a

kérvényt, ugyanis a citromail, indamail és

vipmail levelezőrendszerekbe nem mindig

érkezik meg.



Ha kollégiumi férőhelyre is pályázol, a Neptunon keresztül be kell 

fizetned 600 Ft eljárási díjat. 

A tételt saját magadnak kell kiírni !

A gyűjtőszámlára utalás átfutási ideje kb. 1-2 nap, tehát időben utalj, 

mert az eljárási díj befizetése nélkül pályázatodat érvénytelennek 

tekintjük!

Gyűjtőszámla adatai: 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: 10034002-00282871-01120008

Számla neve: NEPTUN gyűjtő számla

A közlemény rovatban ne felejtsd el feltüntetni a Neptun-kódod, 

valamint a neved a következő formában: NK-Neptun kód, 

Vezetéknév Keresztnév (például NK-123AB5, Példa Pálma)



A tételkiírás lépései:
1. Pénzügyek → Befizetés (a gyűjtőszámla 

egyenlegen min.600 Ft-nak lennie  kell, 

különben nem tudod befizetni a tételt!)

3. Fizetési jogcímnél a Szolgáltatási jogcím 

kiválasztása

2. Tétel kiírás

4. Aktuális félév beállítása, szolgáltatás típusának 

kiválasztása



5. Ha a leírtak szerint jártál el, egy ilyen rendszerüzenetet kapsz. 

6. A befizetendő tételek között már látnod kell az eljárási díjat. Kattints a „Befizet” alatt található négyzetbe, 

majd a „Tovább” gombra.

7. Kattints a „Befizet” gombra! 8. A befizetés sikerességéről egy rendszerüzenetet 

kapsz. 



Kollégiumi férőhely igénylése esetén a

felsős eljárásban a szociális helyzeted és a

tanulmányi eredményed is számít!

A tanulmányaidról a Neptun-rendszeren

keresztül tájékozódunk, ezért

ELLENŐRIZD, hogy az átlagra,

nyelvvizsgára, tehetséggondozó

programban való részvételre vonatkozó

adatok helyesen szerepelnek-e a

rendszerben.

Leckekönyv-fénymásolatot NEM KELL a

pályázattal együtt benyújtani, CSAK a

nyelvvizsga-bizonyítványok, a szakcikkek,

publikációk, (O)TDK-oklevél, demonstrátori

megbízás fénymásolatát!



Szociális pontszámod az alábbi részpontokból áll össze:

• családszerkezet

• egy főre eső éves bruttó jövedelem

• saját vagy családtag betegsége

• állandó lakóhely távolsága a képzés székhelyétől

A távolság kivételével mindent igazolnod kell! Amit nem 

igazolsz megfelelően, azt a pontozás során nem tudjuk figyelembe 

venni!

Most pedig szeretnénk bemutatni azokat a dokumentumokat, 

amelyekkel a szociális rászorultságod tudod igazolni.



CSALÁDSZERKEZET



ELTARTÓK IGAZOLÁSA
1. Elvált szülők esetén: 

Házassági bontóper fénymásolata     + Gyermekelhelyezés 



2. Elvált szülők új házassága esetén:
Házassági bontóper fénymásolata (lsd. 10. dia) + Gyermekelhelyezés (lsd. 10.

dia) + Az új házasságról házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata



3. Elhunyt szülő esetén:

Halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata



4. Ha házastársad az eltartó (tehát nappali tagozatos PhD hallgató, 

vagy már befejezte nappali tagozatos tanulmányait, munkaviszonyban 

van vagy munkanélküli)

Házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata



5. Ha testvér, nagyszülő, vagy más rokon az eltartód:

A lakóhely szerint illetékes önkormányzat által készített lakcímigazolás arról, 

hogy az adott címen kik laknak



6. Ha öneltartó vagy:

Amennyiben a bejelentett lakcímed eltér a szüleid lakcímétől (öneltartó

vagy), úgy a családszerkezetre adható pontszámod megegyezik a szülők

és testvérek száma és kereseti besorolása szerint adható pontszámmal.

Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése alapján lehet!

A környezettanulmány kérését a KFSZB-nél kell kezdeményezned. Küldj egy e-

mailt a bernadett.bajusz@gmail.com címre a következő adatokkal:

• neved

• születésed helye, ideje

• anyukád neve

• az a lakcímed, ahol öneltartóként élsz

• a lakcím szerint illetékes önkormányzat neve és címe



ELTARTOTTAK IGAZOLÁSA
1. Testvérek igazolása:

Születési anyakönyvi kivonat 

fénymásolata (az összes testvérről)

Ha a testvér elmúlt 16 éves: 

iskolalátogatási igazolás is



2. A családban élő nevelt gyermekek (állami gondozottak)

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vagy a Járási Gyámhivatal határozata 

(a gyermekelhelyezésről illetve felülvizsgálatról)



3. Saját gyermek esetén

Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata



4. Eltartottnak minősülő házastárs esetén (nappali 

tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató)

Házastárs iskolalátogatási igazolása + Házassági anyakönyvi kivonat + Az 

eltartók jövedelemigazolásai (ilyenkor a szülők minősülnek eltartónak!)



JÖVEDELEM



1. Önadózó:
Területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása 

(eredetiben!) 



2. Ha egyetlen munkaviszonnyal rendelkezik ( és a munkáltató 

készíti az adóbevallást)

• M29-es nyomtatvány (lsd. 23. dia)

VAGY

• M30-as (lsd. 24. dia) és NY29-es (lsd. 25. dia) nyomtatvány

VAGY

• A területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása (lsd. 21. dia)



M29-es nyomtatvány



M30-as nyomtatvány

Érvényességéhez szükséges még az NY29-es nyomtatvány (lsd. 25. dia)



NY29-es nyomtatvány



3. Mezőgazdasági őstermelő esetén (ha kizárólag őstermelői 

tevékenységgel foglalkozik)

Őstermelői igazolvány  

+

Értékesítési betétlap

+ NAV-jövedelemigazolás (eredetiben!)



4. Nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas

Nyugdíjas igazolvány    +    Nyugdíjszelvény     +    NAV-jövedelemigazolás (eredetiben!)

VAGY



NYUFIG-igazolás + NAV-jövedelemigazolás (eredetiben!)



5. Nyugdíj mellett más jövedelemmel rendelkező nyugdíjas:

Nyugdíjas igazolvány    +    Nyugdíjszelvény     +     NAV-jövedelemigazolás (eredetiben !)

VAGY



NYUFIG-igazolás + NAV-jövedelemigazolás (eredetiben!)



6. Ha a nyugdíjazása folyamatban van:

Igazolás a nyugdíj várható összegéről   +   NAV-jövedelemigazolás (eredetiben!)



7. Járadékos munkanélküli esetén

A munkaügyi központ igazolása az álláskeresési járadékra vonatkozóan 

(3 hónapnál nem régebbi)



8. Nem járadékos munkanélküli esetében

Munkaügyi központ igazolása      + Az illetékes önkormányzat igazolása arról, 

hogy kap-e szociális ellátás



9. Ha huzamosabb ideig táppénzen van:

Az önadózótól ill. a nem önadózótól kért jövedelemigazolások (lsd. 20-25. dia) + orvosi 

igazolás a táppénz időtartamáról



10. Ha az eltartó GYES-t, ápolási segélyt kap:
A folyósító szerv igazolása, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában is 

kapja az eltartó a juttatást



11. Ha az eltartó háztartásbeli:

• a lakóhely szerinti illetékes önkormányzat igazolása, amely EGYÉRTELMŰEN 

tartalmazza a háztartásbeli státuszt

VAGY

• NAV-jövedelemigazolás + munkaügyi központ igazolása + az önkormányzat 

igazolása arról, hogy kap-e ellátást



SAJÁT VAGY ELTARTÓ BETEGSÉGÉNEK 

IGAZOLÁSA
Szakorvosi igazolás, vagy kórházi zárójelentés (fontos, hogy a beteg 

azonosítható,  a betegség neve olvasható legyen!)



HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA

az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata



HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA

az állandó lakóhely szerint illetékes 

jegyző határozatának fénymásolata

gyermekvédelmi határozat másolata 

(lsd.38.dia) és az eltartó(k) 

törvényes nyilatkozata(i)

VAGY


