
Kapják: a GFE minden nappali tagozatos hallgatója 

Tárgy: Szociális alapon megítélt juttatások kérvényeinek kezelése a Gál Ferenc Egyetemen 
 

Tisztelt Hallgató! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy a Gál Ferenc Egyetem hallgatói milyen eljárásban kérhetnek 

szociális helyzetükre tekintettel ösztöndíjat, illetve kollégiumi elhelyezést. 

 „A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről” szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. § 4. pontja szerint Egyetemünknek tanulmányi félévenként 

egyszer minősíteni kell azon hallgató szociális helyzetét, akik szociális ösztöndíjra, a kollégiumi 

felvételre, valamint minden más rászorultsági alapú juttatásra pályáznak. 

Egyetemünk a fenti előírás teljesítésének érdekében a Neptun tanulmányi rendszer kérvénykezelő 

moduljában teszi elérhetővé a „Szociális helyzetfelmérési kérelem” nevű űrlapot, amely folyamatosan 

benyújtható. Ezt a kérelmet minden olyan hallgató benyújthatja, aki:  

 állami ösztöndíjas finanszírozású,  

 nappali tagozatos képzésben tanul, 

 a kérelem benyújtásakor aktív féléves státusszal rendelkezik. 

A „Szociális helyzetfélmérési kérelem” akkor fogadható be, ha a kérelmező hiánytalanul kitöltötte az 

űrlapot, valamint ahhoz minden előírt mellékletet csatolt pdf, vagy jpg, illetve jpeg kiterjesztésű 

állományként, olvasható minőségben.  

Az így benyújtott kérelem teszi lehetővé a hallgató szociális helyzetének felmérését, ami az  51/2007. 

(III. 26.) kormányrendelet értelmében alapfeltétele az alábbi juttatások és szolgáltatás igénylésének: 

a) rendszeres szociális ösztöndíj, 

b) alaptámogatás (kizárólag a 2021/2022. tanév általános eljárásában felvettek számára), 

c) rendkívüli szociális ösztöndíj, 

d) kollégiumi elhelyezés. 

Tehát a felsorolt juttatások, illetve a kollégiumi elhelyezés elnyerése érdekében az első lépés a 

„Szociális helyzetfélmérési kérelem” benyújtása a Neptun rendszeren keresztül. Aki ezt a 2021. évben 

már megtette, még egyszer ne töltse ki és küldje be, csak akkor ha a család anyagi helyzetében 

változás történt. 

Csak ezt követően, tehát a „Szociális helyzetfélmérési kérelem” benyújtása után pályázhatóak a fenti 

juttatások és a kollégium elhelyezés. Ezek megpályázása a Neptun rendszerben elérhető 4 féle kérvény 

benyújtásával lehetséges. A kérvényeknek tartalmazniuk kell a szociális helyzet felmérésének 

érdekében beadott kérvény azonosítóját és benyújtásának dátumát. A kérvények benyújtási időkorlátja 

kérvényenként különbözik:  

- A rendszeres szociális ösztöndíj és az alaptámogatás iránti kérelem  

 a tavaszi félévben február 25-ig,  

 az őszi félévben szeptember 25-ig nyújtható be.  

- A rendkívüli szociális ösztöndíj-, ill. a kollégiumi szolgáltatás igénylése folyamatosan 

kérelmezhető.  

A fenti juttatásokon túlmenően Egyetemünkön pályázható a „Kari szakmai, tudományos, sport és 

közéleti ösztöndíj” is a nappali tagozatos hallgatóknak, amihez nem kell „Szociális helyzetfelmérési 

kérelmet” beadni. Ezeknek a kari ösztöndíjaknak a benyújtási határideje a tavaszi félévben február 25., 

az őszi félévben szeptember 25.  

A kérelmek elbírálását a kari keretek közt működő Kari Diákjóléti Bizottságok (KDJB) végzik. A 

pályázók az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a kari munkatárshoz fordulhatnak: 



 

a) Pedagógiai Karon:  

• Kari DJB mentor: Feifrik Zoltán (feifrik.zoltan@gfe.hu), tanulmányi előadó, kollégium vezető 

 

b) Teológiai Karon:  

• Kari DJB mentor: Vági Judit (tabi.judit@gfe.hu), tanulmányi főelőadó  

 

c) Egészség- és Szociális Tudományi Karon:  

• Kari DJB mentor: Gróhné Cseke Zsuzsanna Éva (to.eszk@gfe.hu), tanulmányi főelőadó 

 

d) Gazdasági Karon:  

• Kari DJB mentor: Krajcsó Andrea (krajcso.andrea@gfe.hu), tanulmányi főelőadó 

 
 

Üdvözlettel: 

 

Kovács Katalin s.k. 

oktatási igazgató 

 

Gál Ferenc Egyetem 

6720 Szeged, Dóm tér 6. 

oktatasi.igazgato@gfe.hu 
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