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1. Tájékozódás 

Ezen dokumentum az első éves hallgatók Kollégiumi jelentkezését segíti elő. A 

szükséges dokumentumok beszerzése hosszadalmas folyamat, így érdemes időben el 

kezdeni a tájékozódást. A legbiztosabb tájékozódási mód alábbi dokumentumon felül a 

hatar@sze.hu-ra írt e-mail, hiszen a javítást az e-mail fiókot kezelő Hallgatói 

Önkormányzat munkatársai végzik.  

 Ha kérdés merülne fel a pályázati adatlap kitöltésével vagy az igazolásokkal 

kapcsolatosan érdemes mindenképpen segítséget kérni, hiszen a 2022/2023-as tanév 

őszi félévére is ezeket a pontokat viszitek tovább. Hiánypótlásra, reklamációra jelen 

időszakban (Első éves hallgatóknak kollégiumi jelentkezésben) nincs lehetőség. A 

2022/2023-as tanév őszi félév Szociális pályázat leadásának időszakában már 

hiánypótlásra, illetve új pályázat leadására van mód, amennyiben a kollégiumi 

jelentkezéshez nem sikerült beszerezni mindent. Amennyiben a kollégiumi 

jelentkezéshez leadott igazolásokat a hallgató szeretné az őszi félévben is elfogadtatni, 

abban az esetben kizárólag egy új adatlap kitöltésére lesz szükség szeptember hónapban.  

  

  

about:blank
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2. Bevezetés a HaTáR rendszerébe 

a.) Regisztráció 

● Első lépésként regisztrálni kell a user.sze.hu oldalon. 
 

 
 

● Kattints a „Még nem regisztrált?” gombra  

 

 
 

● Válaszd ki a „Hallgatói regisztráció” opciót 
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● Kérjük, töltsd ki megfelelően az adataidat, majd nyomd meg a 

„Regisztráció” gombot.  

 

 
 

● Miután a regisztráltál 1 munkanap elteltével tudsz belépni. Belépés után 

azonnal jelszót kell változtatni!  

 

Jó tudni: Az itt megtörtént regisztráció, szinte az összes egyetemi honlapon használható 

lesz (ehok.sze.hu; Moodle rendszer stb).  

 

b.) A HaTáR megnyitása 

 

● Belépésnél szükséges a megadott felhasználónév és a megváltoztatott jelszó.  
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● A rendszerbe való belépéshez az “ide” gombra kell kattintani 

 

Jó tudni: Amennyiben az oldal nem enged tovább töröld a böngésződben a cookie-kat 

és próbáld újra. 

 

● A belépés után, a Rendszeres Szociális Támogatás és Költségtérítés- 

mérséklés fül alatt, a „Pályázás” gombra kell kattintani. 

 

 
  

 



7 
 

3. Igazolások begyűjtése 
● Igazolások nélkül pályázatod érvénytelen. Alábbi táblázatban nyomon 

követhető, hogy melyik igazolás, hány hónapig érvényes, illetve, hogy 

eredetit vagy másolatot fogadunk el a nyomtatványból.   

 

 
 

Jó tudni: Külföldön vagy nem magyar nyelven kiállított dokumentumok esetén 

hivatalos, vagy saját magyar nyelvű fordítást kell mellékelni, melyet indokolt esetben a 

bíráló szerv az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság által véleményeztethet. 

 

Jó tudni: Az első éves kollégiumi jelentkezéshez szükséges igazolások mindegyike 

kikérhető a nyár folyamán, kivéve a Tanulói és Hallgatói jogviszony igazolás. Ezeket 

helyettesíteni a következő módon lehet:  

● 16. életévét még be nem töltött személy esetén anyakönyvi kivonat másolatával 

helyettesíthető,  

● 16. életévét betöltött személy esetén a 2021/2022-es tanév diákigazolvány 

matricájával helyettesíthető (szükséges a diákigazolvány mindkét oldalát 

lefénymásolni). 
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Igazolások:  
(mintát a 3.sz. mellékletben találsz) 

 Ami minden pályázathoz elengedhetetlen:  

● Az Okmányiroda, a Polgármesteri Hivatal, illetve a Kormányablak által 

kiállított három hónapnál nem régebbi igazolást az egy háztartásban élőkről 

minden esetben eredeti példányban kell csatolni. Az igazoláson feltüntetett 

minden személy leigazolandó. (lásd: 3.sz. melléklet).  

Jó tudni: Az igazoláson minden esetben szerepelnie kell az egy háztartásban élő 

személyeknek névvel, születési dátummal. Az Okmányiroda, a Polgármesteri 

Hivatal, illetve a Kormányablak ehhez egy kérelmet kér előzetesen, melyen az egy 

háztartásban élők adatai és aláírásai szerepelnek. Célszerű ezt a kérelmet előre 

beszerezni. A Kormányablaknál elfogadott kérelmet a 4. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

 Családi állapot igazolása:  

● Árva: Halotti Anyakönyvi Kivonat(ok) másolatai  

● Nagycsaládos: Polgármesteri Hivatal vagy Okmányiroda igazolása az egy 

háztartásban élőkről Kiskorú testvér esetén: gyermekenként születési anyakönyvi 

kivonat másolatai; Tanuló testvér esetén: 16. életévét még be nem töltött személy 

esetén anyakönyvi kivonat másolatával helyettesíthető, 16. életévét betöltött 

személy esetén a 2021/2022-es tanév diákigazolvány matricájával helyettesíthető 

(szükséges a diákigazolvány mindkét oldalát lefénymásolni); Vele egy 

háztartásban élő munkanélküli személy: Munkaügyi központ eredeti három 

hónapnál nem régebbi igazolása, vagy a hozzátartozónak a jegyző által 

hitelesített nyilatkozata. Eredeti kereseti igazolások (Három hónapnál nem 

régebbi keresetről szóló igazolás)  

● Ápolási díjra jogosult: Az illetékes jegyző által kiállított igazolás az ápolási díj 

megállapításáról és annak összegéről.  

● Halmozottan hátrányos helyzetű: a jegyző által kiállított igazolás és a szülők 

vagy eltartók – a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulását is tartalmazó 

– nyilatkozatát az iskolai végzettségükről.  

● Fogyatékossággal élő: A fogyatékosságról szóló, a fogyatékosság típusa szerinti 

illetékes Országos Látás‐, Hallás‐, Mozgás és Beszédvizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás másolata és szakorvosi igazolás  

● Félárva: Halotti Anyakönyvi Kivonat másolata  

● Hátrányos helyzetű: a helyi / települési önkormányzat jegyzője által kiállított 

igazolás.  

● Pályázó eltartója egyedülálló: Válás esetén hivatalos bírósági határozat 

másolata, szülők különélése esetén hivatalos önkormányzati igazolás (nem 

azonos a „Polgármesteri igazolás az egy háztartásban élőkről” 

formanyomtatvánnyal), ha a felsorolt esetek egyike sem áll fenn két független 

tanú által hitelesített nyilatkozat az érintett felektől. A nyilatkozatnak 
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tartalmaznia kell a nyilatkozattevő és a két tanú alábbi adatait: születési hely és 

idő, anyja neve, lakcím; továbbá mindhárom fél aláírását. 

● Pályázó önfenntartó: A polgármesteri hivatal (vagy okmányiroda, vagy járási 

hivatal) igazolása az egy háztartásban élőkről és a saját jövedelméről szóló 

hivatalos kimutatás (diákszövetkezeti kereseti igazolás, NAV által kiállított 

igazolás másolata, munkáltató igazolása (eredeti)). A pályázó köteles igazolni, 

miből tartja el magát! Irreálisan alacsony jövedelem megadása esetén szintén 

nem adható pont. 

Egészségügyi állapot 

● Betegségek: Egy évnél nem régebbi BNO kóddal ellátott SZAKORVOSI  

igazolás a folyamatos kezelésről. A különböző „népbetegségekre” (allergia, 

lúdtalp, gerincferdülés stb.) pont nem adható, csak igazoltan súlyos mértékű 

esetekben. 

Egy háztartásban élők havi nettó jövedelme 

● Munkavállaló: Munkáltató által kiállított, bélyegzővel és aláírással ellátott 

eredeti 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás vagy az előző 6 havi nettó 

átlagkeresetéről szóló eredeti jövedelemigazolás.  

● Vállalkozók: Vállalkozók esetén a NAV által kiállított eredeti vagy 

elektronikusan hitelesített (egyedi vonalkóddal ellátott) igazolás fogadható el!  

● Őstermelő: Őstermelői igazolvány és NÉBIH értékesítési betétlap fénymásolata 

● Segélyben nem részesülő munkanélküli: Az aktuális helyzetet igazoló 

Munkaügyi Központ vagy (nem regisztrált munkanélküliek esetében) az 

Önkormányzat által kiállított három hónapnál nem régebbi eredeti igazolás a 

munkanélküliségről és a jövedelem hiányáról vagy a munkanélküli segély vagy 

jövedelem pótló támogatás megszüntetéséről.  

● Segélyben részesülő munkanélküli: A Munkaügyi Központ vagy az 

Önkormányzat által kiállított, három hónapnál nem régebbi igazolás 

fénymásolata a munkanélküliségről és a munkanélküli segély vagy jövedelem 

pótló támogatás összegének meghatározásáról.  

● Háztartásbeli: A háztartásbeli személy által tett eredeti, 1 hónapnál nem régebbi 

nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik. 

A dokumentumot 2 független tanúnak kell hitelesíteni, valamint tartalmaznia kell 

a nyilatkozattevő és a két tanú alábbi adatait: születési hely és idő, anyja neve, 

lakcím; továbbá mindhárom fél aláírását. 

● Rokkantnyugdíjas: Rokkantságot megállapító határozat másolata, valamint a 

rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének 

igazolása. Amennyiben a nyugdíj banki átutaláson keresztül jut el a jogosulthoz, 

úgy hivatalos banki igazolás szükséges a folyósított összegről.  

● Nyugdíjas: Nyugdíjas igazolvány és nyugdíjszelvény (3 hónapnál nem régebbi) 

másolatai. Amennyiben a nyugdíj banki átutaláson keresztül jut el a jogosulthoz, 

úgy hivatalos banki igazolás szükséges a folyósított összegről.  

● Kiskorú: Születési Anyakönyvi Kivonat másolata.  

● Tanuló: 16. életévét még be nem töltött személy esetén anyakönyvi kivonat 

másolatával helyettesíthető, 16. életévét betöltött személy esetén a 2021/2022-es 



10 
 

tanév diákigazolvány matricájával helyettesíthető (szükséges a diákigazolvány -

mindkét oldalát lefénymásolni). 

4. Kérelem leadása 

a.) HaTáR kitöltése 

 

 
● Az igényelt támogatás megjelölése. Amennyiben nem történik meg, a kívánt 

támogatás megjelölése utólag nem jelölhető meg, nem igényelhető.  

● A lakhatási támogatás igényléséhez szükséges igazolás: az egy háztartásban 

élőkről szóló önkormányzati (vagy okmányiroda) igazolás. 

● A kitöltés a szülő adataitól kezdődik, majd be kell jelölni az igényelni kívánt 

támogatásokat, majd a családi állapot és fogyatékosság fül alatt kiválasztani, ami 

aktuális a hallgatóra. (Lásd: Fogalomtár).  

● A pályázó állandó lakóhelyének távolsága Győrtől fület a rendszer 

automatikusan generálja, azon változtatni a hallgató nem tud.  
 

Jó tudni: Ha az őszi félévre igényelsz Rendszeres Szociális Támogatást mindenképpen 

jelöld be ezt a lehetőséget, így ősszel csak újra kell nyomtatnod a kitöltött adatlapot és 

leadni. (Ez abban az esetben lehetséges, ha államilag támogatott, nappali képzésben 

tanulsz.) 

Ha bizonytalan vagy, hogy felvesznek kollégiumba, jelöld be a Lakhatási támogatást is, 

hiszen ezen támogatás a nem kollégista és nem Győr vonzáskörzetében lakó államilag 

finanszírozott képzésben tanuló nappali tagozatos hallgatóknak szól.  

Költségtérítés-mérséklést azon hallgatók igényelhetnek, akik nem állami, de nappali 

tagozatos képzésben tanulnak.  
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● A pályázó és vele egy háztartásban élő személyek betegségei fülnél, 

mindenképpen be kell írni a BNO kódot, ami a betegséghez kapcsolódó 

igazoláson megtalálható.  

● Népbetegségekre csak indokolt esetben adható pont, kivéve a családtagok 

betegségeinél, ott nem jár rá pont.  

 

Jó tudni: Saját betegségre összesen 7 pont , míg az egy háztartásban élő tagok 

betegségeire maximum 4 pont adható.  

 

● A pályázóval közös háztartásban élők előző havi nettó jövedelme fület logikusan 

kell kitölteni.  

● A nem magyar forintban (HUF) kifejezett jövedelmet feltüntető igazolás esetén, 

a pályázó köteles az igazoláson szerepeltetett valutának a pályázat végleges 

mentése napján érvényes MNB szerinti középértékkel kiszámolt jövedelem teljes 

értékét rögzíteni a pályázati adatlap megfelelő táblázatában. 

 

Jó tudni: Ha a munkáltató 3 havi jövedelemigazolást ad, a jövedelmek átlagát kell 

venni!  
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b.) Véglegesítés 

● Miután minden papír rendben van, és rendben rögzítésre került a rendszerben, 

utána következik a végleges mentés. Ehhez szükséges bepipálni a Büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy….. kezdetű mondatot, majd a 

Végleges mentés gomb.  

 
 

 

Jó tudni: Csak akkor érdemes véglegesíteni, ha minden rendben van. Ha esetleg, 

még valami hiányzik, akkor csak az állapot mentésére kattints!  

 

Jó tudni: Ha véglegesen mentettél, de hibát vélsz felfedezni a rendszerben 

rögzítettekben, az EHÖK elnöke vagy az EHÖK Szakfeladati alelnöke indokolt esetben 

fel tudja oldani a pályázatodat (csak a rendszer végleges lezárása előtt!). Kérjük, ezt e-

mailben jelezzétek a hatar@sze.hu e-mail címen.  

  

mailto:hatar@sze.hu
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c.) Aláírások 

● Az alábbi táblázatban a Pályázónak mindenképpen alá kell írni a megfelelő 

aláírás mezőt, viszont a háztartásban élőknek csak akkor szükséges, ha a 

pályázathoz rájuk vonatkozó orvosi igazolást csatoltak.   

 

 

 

● Miután véglegesen mentetted, a kinyomtatott dokumentumon alá kell írni!  

 

 
  

 

 



14 
 

● Ezen kívül a pályázónak és családtagjainak az adatvédelmi nyilatkozatot is alá 

kell írnia. Mindenki aláírása szerepeljen rajta, aki a pályázatban is fel van 

tüntetve, illetve az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szerepel. Ha 

kiskorú helyett a törvényes képviselő írj alá a GDPR részt, szükséges feltüntetni 

a kiskorú nevét és mellé a törvényes képviselő aláírását. Ahány kiskorú, 

annyiszor szükséges aláírni a törvényes képviselőnek!   

 

  

 

 Pályázó neve (3-szor) 

Egy háztartásban élők/ 

hozzátartozók aláírása! 



15 
 

 

5. Pontszámok kiírása a HaTáR-ban 

a. Leadás 

● Az elsős hallgatók Kollégiumi jelentkezésekor postai úton szükséges eljuttatni a 

pályázatot és az igazolásokat részünkre. (Postai cím: SZE HÖK; 9026 Győr, 

Egyetem tér 1. ÚT 106; Jelige: „Kollégiumi jelentkezés”) 

 

Jó tudni: A HÖK munkatársa által a HaTáR-ban történő pontszám véglegesítéséig a 

HÖK által közölt minden pályázattal kapcsolatos információ kizárólag tájékoztató 

jellegű. A pályázat kitöltése és a megfelelő igazolások benyújtása a pályázó felelőssége. 

b. Bírálás 

● A bírálás a leadási időszak végétől 4 napon belül megtörténik.  

c. Rögzítés 

● A pontszám rögzítése a HaTáR rendszerben a pályázati adatlap leadási 

időszakának végétől számított 4 napon belül történik meg.  

 

Ha bármi kérdésed van, illetve elakadtál valahol, írj nyugodtan a hatar@sze.hu e-mail 

címre. 

mailto:hatar@sze.hu
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1.számú melléklet – Nyilatkozat minta 

Nyilatkozat minta 

(A tanú nem lehet egy háztartásbeli!) 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott …………………………… (szül. hely, idő ………………, Anyja neve: 

……….. sz.ig.: ………….. lakcím: …………….…………………..) nyilatkozom, 

hogy …………………………………(ide kell pontosan leírni, hogy miről 

nyilatkozol)…………………………….. 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam leírtak a 

valóságnak teljes mértékben megfelelnek. 

 

 

 

Győr, 201__. __.__.     ……………………….. 

Aláírás 

 

 

 

 Tanú 1 Tanú 2 

Név   

Lakcím   

Anyja neve   

Születési hely, idő   

Személyigazolványszám   

Aláírás   
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2.számú melléklet - Fogalomtár 

Fogalomtár 

A hallgató szociálisan rászorultnak tekintendő a Rendelet és a Törvény előírásai szerint, ha 

● Fogyatékossággal élő: vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki - 

fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve 

aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai 

segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy - munkaképességét legalább 

67%‐ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még 

legalább egy évig fennáll.  

● Halmozottan hátrányos helyzetű: Halmozottan hátrányos helyzetű a hallgató, ha 

hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - 

az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás 

alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető 

szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola 

nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, 

vagy akit tartós nevelésbe vettek.  

● Családfenntartó: az a hallgató, - akinek legalább egy gyermeke van, - aki a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

ápolási díjra jogosult.  

● 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 minimálbér összegét, vagy - 

legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja.  

● Árva: Árva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele 

egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője 

elhunyt és nem fogadták örökbe.  

● Hátrányos helyzetű: Hátrányos helyzetű a hallgató, ha a hallgatói jogviszony 

létesítésének (beiratkozás) időpontjában huszonötödik életévét nem töltötte be és 

középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a 

jegyző védelembe vette, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 

folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy 

állami gondozott volt. 

● Félárva: Félárva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és 

nem fogadták örökbe. 

● Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt 

meg azon hallgatónak, akinek 18 éves koráig: - mindkét szülője, illetőleg a 

felügyeletet gyakorló szülők meghalt, vagy mindkét szülője, illetőleg a 

felügyeletet gyakorló szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy 

szünetel és - erről a tényről az illetékes gyámhatóság határozatot hozott. 
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3.számú melléklet – Igazolások  

Igazolások 

● Egy háztartásban élőkről szóló igazolás:  
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EREDETI 
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● Árva és félárva:  

Halotti anyakönyvi kivonat másolata.  

 

  

MÁSOLAT 
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● Halmozottan hátrányos helyzetű:  
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● Fogyatékossággal élő:  
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● Pályázó eltartója egyedülálló:  

 
(A határozat végén szükséges a pecsét és az aláírás!!)  
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● Munkavállaló:  
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● Vállalkozók:  
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● Őstermelő:  
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● Segélyben nem részesülő munkanélküli:  
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● Segélyben részesülő munkanélküli:  
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● Rokkant nyugdíjas:  
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● Nyugdíjas:  
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● Kiskorú:  

Születési Anyakönyvi Kivonat másolata.  
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● Tanuló:  

Jogviszony igazolás tanuló testvér esetén:  
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4.számú melléklet – Egy háztartásban élőkről szóló igazoláshoz 

kérelem  
 


