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TÁJÉKOZTATÓ 
 

SZOCIÁLIS HELYZETFELMÉRÉSRŐL 
2021/22. tanév tavaszi félévében 

 
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Diákjóléti Bizottsága (a továbbiakban: 

EDJB) a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat (a továbbiakban: 
HJT) 37-38. és 40. §-ban foglalt rendelkezések és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól 
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 12. § (5) bekezdése alapján az alábbi felhívást teszi közzé a 2021/22. tanév tavaszi félévi 
szociális helyzetfelméréssel kapcsolatban. 

A szociális alapú rendszeres ösztöndíjakhoz (szociális ösztöndíj, alaptámogatás, lakhatási célú 
szociális ösztöndíj) és az önköltségi díj szociális alapon történő mérsékléséhez a hallgatónak 
elfogadott szociális helyzetfelmérési kérelemmel kell rendelkeznie. A szociális helyzetfelmérés a 
kollégiumi felvételi eljáráshoz is szükséges, azonban a kollégiumi felvételihez nem kötelező. 

A kérvény elérési útvonala a NEPTUN TR-ben: Ügyintézés / Kérvények, "Kitölthető kérvények" 
tabulátor. 

 
SZOCIÁLIS HELYZETFELMÉRÉS 
 
A szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása szükséges: 

- szociális ösztöndíj és/vagy alaptámogatás igénylésének szándéka, továbbá 
- az önköltségi díj szociális alapon történő mérséklésére irányuló fizetési kedvezmény eljárás 

(önköltségi díj mérséklés) igénye, továbbá 
- lakhatási célú szociális ösztöndíj igénylése, továbbá 
- a 2022/23. tanévre (tehát a következő tanévre) történő kollégiumi jelentkezés esetén. 

 
A felsorolt esetekben először a szociális helyzet felméréséhez szükséges kérelmet kell leadni, ahol 
a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat szükséges csatolni a Hallgatói Juttatások és Térítések 
Szabályzat 4.számú függelékének megfelelően, majd ezt követően adható le a rendszeres szociális 
ösztöndíj kérelem, az alaptámogatás kérelem, a lakhatási célú szociális ösztöndíj kérelem, 
továbbá az önköltséges hallgatók esetében az önköltségi díj szociális alapon történő 
mérséklésére irányuló kérelem. 
Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét, hogy a 2022/23. tanévre történő kollégiumi jelentkezés 2022. 
tavaszán lesz aktuális, azonban a kollégiumi jelentkezések szociális pontszámához a szociális 
helyzetfelmérési kérelem már a félév kezdetén benyújtható. Kifejezetten a kollégiumi jelentkezéshez 
a szociális helyzetfelmérésnek külön időszaka is lesz, azonban akkor csak az nyújthat be szociális 
helyzetfelmérő kérelmet, aki a félév kezdetén nem nyújtott be vagy akinek a szociális helyzetében a 
benyújtott kérelemhez képest jelentős változás történt. 
 
A szociális helyzetfelmérés szabályozási alapja a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 4. sz. 
függeléke: A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési rendszere (PDF) (frissítve: 2022. február 2.) 
 
A 2021/22. tanév tavaszi félévben a szociális helyzetfelmérésre vonatkozóan az alábbi határidők 
érvényesek: 

- szociális helyzetfelmérő kérelmek benyújtása: folyamatosan, de legkésőbb 2022. február 
13-ig (vasárnap); 

- szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlása: 2022. február 18-ig (péntek); 
- szociális helyzetfelmérő kérelmek hiánypótlás feldolgozása, bírálata: 2022. február 23-ig 

(szerda); 
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- az Egyetemi Diákjóléti Bizottság döntése a szociális helyzet pontszámokról: 2022. február 
25-ig (péntek); 

- jogorvoslati kérelem benyújtásának időszaka a szociális helyzetfelmérés eredményével 
szemben: 2022. február 26. (szombat) 8:00 órától 15 napig (szociális ösztöndíj, 
alaptámogatás, lakhatási célú szociális ösztöndíj és/vagy szociális alapú önköltség 
mérséklési kérelmet a jogorvoslati kérelem benyújtása mellett is szükséges benyújtani, ezen 
kérelmek elbírálása során az EDJB a szociális helyzetfelmérés felülbírálatával kapcsolatos 
döntést figyelembe veszi). 

 
Kapcsolódó dokumentumok: 

Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 4. sz. függeléke: A szociális helyzetfelmérés 
részletes elemzési rendszere (PDF) (frissítve: 2022. február 2.) 
1. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hozzátartozó részéről (word) 
2. sz. melléklet: nyilatkozat formanyomtatvány hallgató részéről (word) 
3. sz. melléklet: Igazolás rendszeres szociális ösztöndíjhoz a hallgató fogyatékossága vagy 
egészségügyi állapota alapján (word) 
4. sz. melléklet: Nyilatkozat pályázó hallgató egészségi állapotára tekintettel felmerülő 
költségekről (word) 
5. sz. melléklet: Nyilatkozat pályázó hallgatóval egy háztartásban élő természetes személy 
egészségi állapotára tekintettel felmerülő költségekről (word) 

 
Adatkezelési tájékoztató (PDF) 
 
A következő elérhetőségeken érdeklődhetnek a szociális helyzetfelmérő kérelmekkel 
kapcsolatban: 

- Budai Campus: szocialis.buda@uni-mate.hu 
- Gyöngyösi Károly Róbert Campus: szocialis.gyongyos@uni-mate.hu 
- Kaposvári Campus: szocialis.kaposvar@uni-mate.hu 
- Keszthelyi Georgikon Campus: szocialis.keszthely@uni-mate.hu 
- Szent István Campus: szocialis.godollo@uni-mate.hu 

 
Gödöllő, 2022. február 2. 
 
Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság nevében és jóváhagyásával: 
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