
Rendszeres szociális támogatás 2015/16/2 

Kitöltési útmutató 

 

A rendszeres szociális támogatásra félévente, a Neptun rendszerén belül elektronikus formában, 

digitalizált és feltöltött dokumentumokkal lehet pályázatot benyújtani. 

Pályázati kiírás: http://ehok.elte.hu/sites/default/files/rendszeres_szoc_pont-

es_igrendszer_2015_16_2.pdf 

 

A szükséges kérvény az Ügyintézés menü  Kérvények menüpontban található, a 

Kitölthető kérvények fül alatt: 

 

 

 

http://ehok.elte.hu/sites/default/files/rendszeres_szoc_pont-es_igrendszer_2015_16_2.pdf
http://ehok.elte.hu/sites/default/files/rendszeres_szoc_pont-es_igrendszer_2015_16_2.pdf


A kérvény nevére (Rendszeres szociális támogatás 2015/16/2) kattintva érhető el a kitöltendő 

űrlap. A második és harmadik oszlopban olvasható az érvényességi idő, vagyis mely 

időintervallumon belül lehet kitölteni és leadni a kérvényt. 

 

 

 

A kérvény megnyitásával elérhető a pályázati kiírás linkje, valamint a Neptun automatikusan 

importálja a pályázó adatait (név, neptun kód, képzés, pénzügyi státusz, lakcím..stb), ezeket nem 

kell kitölteni. 

Ez alatt találhatóak a lakhatásra vonatkozó adatok. 

Amennyiben a pályázó ELTE kollégiumban lakik, azt a rendszer automatikusan megjeleníti. 

Más esetben, például ha a pályázó albérletben lakik, a checkbox kipipálásával tölthető fel a mező 

mellé a melléklet, a „csatolmány” gombra kattintva. 

A Budapest közigazgatási határain kívülről bejáró pályázó a bérlet árának beírásával (megfelelő 

formátum:123456) teheti aktívvá a csatolmány gombot, és töltheti fel a mezőhöz a bérletét. 

Csatolmány hozzáadásakor a következő kép jelenik meg: 



 

 

A fájl feltöltése gombra kattintva választható ki a digitalizált PDF, JPG, PNG formátumú 

igazolás, melynek mérete nem haladhatja meg a 2 MB-ot! 

Egy másik opció a fájlcsatolásra: 

Az Információ menü  Dokumentumok menüpontjába a hallgató bármikor, bármilyen 

elektronikus dokumentumot csatolhat, melyet eltárol a rendszer. Amennyiben de tölti fel a 

pályázó a dokumentumokat, nincs más teendője, mint a „Létező dokumentum csatolása” 

műveletre kattintani, és kiválasztani a megfelelő, a pályázati időszakban érvényes dokumentumot! 

 

FIGYELEM! Ha a pályázó dokumentumai csak a Dokumentumtárba vannak 

feltöltve, de nem csatolja őket a kérvényhez a fent leírt módon, a Bizottság nem 

tudja figyelembe venni azokat az igazolásokat! 

 

Sikeres fájlcsatolás után az alábbi kép jelenik meg: 



 

 

FIGYELEM! Minden igazolásformát a megfelelő mezőhöz kell csatolni! 

Pl: „Bejárós (bérlet ára) mezőhöz, csak a bérletet, illetve diákigazolványt kell 

csatolni. 

 

A kérvény következő szakaszában a pályázóra vonatkozó szociális helyzeteket lehet bejelölni. 

A checkbox kipipálásával les aktív a csatolmány gomb, ahol a pályázó igazolni tudja az adott 

státuszt. 

 

A lakcímre bejelentett személyek számát a hallgatónak kell megadnia. Azt a számot kell beírnia, 

ahányan bejelentett lakcímmel rendelkeznek a hatósági bizonyítványon! 

(Ha 6 ember van feltüntetve (akár állandó, akár tartózkodási hellyel), akkor egy 6-os számot kell 

beírnia) 

Saját jövedelem esetén a havi átlag NETTÓ jövedelmet kell bírni (formátum:123456), és csatolni 

az elmúlt 3 havi keresetet mutató munkáltatói igazolást! 



Az egy főre jutó jövedelem összegét a pályázónak kell KÖTELEZŐEN beírnia! 

Egy háztartásban élők egy havi keresetének összege osztva az egy háztartásban élők számával. 

Mindenkit az eltartói közösség tagjának kell tekinteni, aki állandó vagy tartózkodási hellyel van 

bejelentve az adott lakcímre! 

Ha adott családtag szerepel a Hatósági bizonyítványon, de életvitelszerűen nem tartózkodik ott: 

- A pályázati kiírásban található dokumentumokkal tudja igazolni a hozzátartozó 

különélését. Ebben az esetben is fel kell tüntetnie a hozzátartozót az űrlapon (név, 

születési dátum, rokoni kapcsolat), az ALKALMAZOTT státuszt bejelölni és oda 

feltölteni a a különélést igazoló dokumentumot. A kereset mezőbe ebben az esetben 0-t 

kell beírni! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az egyéb megélhetési források feltüntetése után található a „A pályázóval közös lakcímre 

bejelentett személy felvétele” opció. 

 

 A checkbox kipipálásával megjelenik egy táblázat és a vonatkozó státuszok: 

- A név bírása utána a legördülő menüből ki kell választani a rokoni kapcsolatot, majd a 

következő oszlopban feltüntetni a születési dátumot (a megadott formátumnak 

megfelelően), illetve a kereset mezőben feltüntetni a HAVI átlag NETTÓ jövedelmet! 

- A táblázat alatt van lehetőség bejelölni az adott családtag státuszát. Egyszerre több státusz 

is bejelölhető, de kérjük, hogy csak a releváns, igazolható státuszokat jelölje be! 



 

 

 

 

 

A státuszok felsorolása után található egy „+” jel, melyre kattintva felvehető a következő 

családtag: 



 

 

 

Minden családtagot fel kell tüntetni külön-külön és igazolni, aki a Hatósági 

bizonyítványon szerepel! 

 

Amint minden hozzátartozó felvétele megtörtént, a lap alján található „Kérvény leadása” gombra 

kattintva adható le a pályázat. 

Amennyiben a rendszer formátumhibát tapasztal, azt pirossal kiemelve és kiírva jelzi a pályázó 

számára. 

 

A kérvény kitöltése bármikor felfüggeszthető, majd folytatható, azonban kérjük figyeljen a leadási 

határidőre! 



 

 

 

A kérvény leadása után a pályázat a véleményezőkhöz kerül. Amennyiben hiányosnak találják a 

kérvényt, 1 ALKALOMMAL visszaküldik javításra. 

Erről a pályázó rendszerüzenetet kap, miszerint kérvényének státusza „Javításra visszaküldve”. 

A véleményezők a pályázó hiánypótlásra való felszólítását és a pótolandó dokumentumokat a 

kérvényhez fűzött megjegyzésekkel jelzik. 

Ezt a pályázó a következőképpen tudja megnézni: 

Ügyintézés menü  Kérvények menüpont  Leadott kérvények 



 

 

A rendszeres szociális támogatás kérvény melletti „+” jelre kattintva, a „Javítás” opció 

kiválasztásával tekinthetőek meg a megjegyzések pirossal kiemelve. 

Ezt követően a hallgató felfüggesztheti a javítást, míg beszerzi a hiányzó dokumentumot, majd 

ugyanitt tudja javítani kérvényét és pótolni az adott igazolást a pályázati kiírásban szereplő 

„Hiánypótlás vége” időpontig. 

 

A javítás elvégeztél a kérvényt újra le kell adni, hogy a bírálókhoz kerülhessen. 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 

Kérdés esetén fordulj bizalommal a kari HÖK szocális bizottságának elnökéhez. 

 

 


