Kedves Gólya, új Hallgató!

Tájékoztatni szeretnénk, hogy ha 2020. szeptemberétől kollégista szeretnél lenni, mi a teendőd. A pályázati
hirdetményben bizonyára olvastad, hogy a kollégiumi jelentkezésedhez csatolnod kell egy úgynevezett ESZTP
adatlapot! (Ez segít megállapítani a szociális helyzetedet mely alapján a kollégiumi felvételnél jelentős
pontszámot szerezhetsz.)
Az ESZTP adatlap feldolgozása az Egyetemi Diákjóléti Bizottság (továbbiakban EDJB) feladata. Az ESZTP
adatlap tartalmát hivatalos dokumentumokkal szükséges igazolni, melyekről természetesen másolatot is
elfogadunk.
Az EDJB a következő igazolásokat kéri:
1. A jelentkező hallgatóval egy lakcímre bejelentett családtagok önkormányzati vagy okmányirodai
igazolása, azonos lakcímre bejelentettek listájával.
Abban az esetben, ha az önkormányzatnál illetékköteles lenne ez az igazolás, az okmányirodákban ingyen
kikérhető. Itt felhívom szíves figyelmedet, hogy a hivatalos lakcímkártyák másolatát NEM áll módunkban
elfogadni.
2. A hallgatóval egy háztartásban élők jövedelem igazolása.
- Foglalkoztatásban lévőknél a munkáltatótól kért utolsó 3 havi vagy éves nettó átlag kereseti igazolás, vagy
banki átutalást igazoló nyomtatványon megjelölt „munkabér átutalás” sor kiemelése.
- Magánvállalkozók, őstermelők esetében könyvelőtől kért szintén 3 havi vagy éves nettó átlag kereseti
igazolás.
- Nyugdíjas hozzátartozó esetén a nyugdíjfolyósítást igazoló csekk másolata, vagy a banki átutalást igazoló
nyomtatvány másolata.
- Amennyiben a hallgatónak valamelyik hozzátartozója nem rendelkezik jövedelemmel, az alábbi módok
valamelyikével ezt igazolni köteles:
- munkanélküliséget igazoló papír (munkanélküli központ),
- álláskeresést vagy - pályakezdést igazoló papír,
- háztartásbeliséget vállaló személyes adatokkal, aláírással hitelesített nyilatkozat,
- 16. életévét betöltött, még oktatásban résztvevő hozzátartozó esetén iskolalátogatási papír, vagy érvényes
diákigazolvány másolat.
Ha felmerül olyan eset, hogy a lakcímigazolás szerint a hallgatóval egy lakcímen, de külön háztartásban él
valaki, ezt egy személyes adatokkal és aláírással hitelesített nyilatkozat beküldésével lehet igazolni.
Hiányos igazolások esetén az ESZTP adatlapot nem áll módunkban feldolgozni! Felhívom figyelmedet,
hogy az itt megszerzett ESZTP pontszám csak és kizárólag a kollégiumi jelentkezéshez használható. A
szeptemberben induló rendszeres szociális támogatást igénylő időszak kezdetével az itt megszerzett pontjaid
automatikusan törlődnek, ez által a továbbiakban a szociális helyzeted változatlansága esetén SEM tudod már
használni ezeket!
A továbbiakban, ha ezzel kapcsolatban kérdésed merülne fel, fordulj bizalommal hozzánk az alábbi
elérhetőségeken:
- Őz Patrik: oz.patrik@hok.uni-neumann.hu
További kellemes nyarat kívánunk, a Gólyatáborban vagy szeptemberben találkozunk!
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