Kollégiumi Bizottság
Kollégium Igazgató: Nemoda Ferenc
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR, BUDAPEST
Cím: 1086 Budapest, Mária utca 7.
Tel.: +36-1-252-1270 Fax: +36-1-252-1270
E-mail: kollegium@ybl.szie.hu

Kitöltési útmutató a jelentkezési táblázathoz:
A táblázatot NAGYBETŰKKEL töltsék ki. A táblázat összes pontjának kitöltéséhez
segítséget nyújt az alábbi kitöltési útmutató, ide értve a megfelelő szövegek és formátumok
használatát
is.
Mindenkinek kötelezően kitöltendő adatok:


Személyes adatok:
o Név: a személyazonosító igazolványban szereplő teljes név, több utónév esetén az
összes, NAGYBETŰKKEL írva
pl.: KOVÁCS GÉZA
o Neptun azonosító: az intézménytől kapott 6 jegyű azonosító kód. Első éves
hallgatóknak, amennyiben még nem kaptak az intézménytől, abban az esetben
kérjük az adott helyre a „NINCS” szót beírni és későbbiekben e-mailben pótolni a
hiányosságot.
o Állampolgársága: A személyazonosító igazolványában szereplő állampolgárság,
NAGYBETŰKKEL írva
pl.: MAGYAR
o Születési hely: A személyazonosító igazolványában szereplő születési hely,
NAGYBETŰKKEL írva
pl.: DEBRECEN
o Születési idő: A személyazonosító igazolványában szereplő születési idő, az alábbi
formátumban: 1993.01.01
o Édesanya leánykori neve: a személyazonosító igazolványban szereplő teljes név,
több utónév esetén az összes, NAGYBETŰKKEL írva
pl.: KOVÁCS MARGIT BORBÁLA
o Telefonszám: az alábbi formátumban: 0630/1234567
o e-mail cím: azt az e-mail címet adja meg, amit valóban használ, hogy az értesítést
mihamarabb megkaphassa. Itt nem kell betartani a nagybetűvel kitöltést.
o Szociális helyzet: amennyiben ez fennáll, kérjük az alábbiakat feltüntetni ebben a
pontban:
 ÖNELLÁTÓ – amennyiben a hallgatónak jegyzői igazolása van arról, hogy
önellátó.
 ÁRVA, FÉLÁRVA – akinek az egyik vagy mindkét szülője elhunyt, illetve állami
gondozásban nevelkedett.
 ELVÁLT SZÜLŐK – akinek a szüleinek szülei elváltak, és erről bírósági végzéssel
rendelkeznek.
 NAGYCSALÁDOS – azok a hallgatók, ahol legalább három kiskorú, vagy
tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy van a családban.
 NORMÁL – akinek a szülei nem váltak el, nem árva- félárva, nem
nagycsaládos, és nem önellátó. A szüleivel él egy háztartásban.
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EGYÉB – Azok a hallgatók, akik az előzőekben felsoroltak közül egyik
kategóriába sem tartoznak. Ebben az esetben kérjük szociális helyzetének
leírását a lenti „Szociális helyzet „EGYÉB” kategória esetnél” pontnál.

A jelenlegi kollégistáknak nem kell kitölteni az alábbi mezőket:
 Lakóhely adatai:
o Irányítószám: A Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványban szereplő lakóhely
irányítószáma
o Település: A Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványban szereplő lakóhely
településneve pl.: DEBRECEN
o Utca, házszám: A Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványban szereplő lakóhely utca és
házszáma az alábbi formátumban: KERTÉSZ GÉZA UTCA 7
o Távolsága Bp.től: lakóhelyének távolsága Budapesttől, egész km-re kerekítve.



Tartózkodási hely adatai.
o Irányítószám: A Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványban szereplő tartózkodási hely
irányítószáma
o Település: A Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványban szereplő tartózkodási hely,
településneve pl.: DEBRECEN
o Utca, házszám: A Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolványban szereplő tartózkodási hely
utca és házszáma az alábbi formátumban: KERTÉSZ GÉZA UTCA 7
o Távolsága Bp.től: tartózkodási helyének távolsága Budapesttől, egész km-re
kerekítve.

Amennyiben a lakóhelye és tartózkodási helye megegyezik, abban az esetben, ezt a rovatot
hagyja üresen.


Egy háztartásban élők száma:
o Abban az esetben, ha a hallgató lakóhelye és tartózkodási helye eltér egymástól,
abban az esetben a tartózkodási hely településének jegyzője által kiállított, egy
háztartásban élőkről szóló igazolásban szereplő személyek száma.
o Abban az esetben, ha a hallgató lakóhelye és tartózkodási helye megegyezik, abban
az esetben a lakóhely hely településének jegyzője által kiállított, egy háztartásban
élőkről szóló igazolásban szereplő személyek száma.
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Jövedelmek:
o Eltartók: A név oszlop alá kérjük felsorolni az eltartó személyek nevét, foglakozás
oszlopba az adott személy foglakozását NAGY BETŰKKEL írva. A jövedelem oszlopba
kérjük feltüntetni az adott személy jövedelemigazolásban szereplő havi jövedelmét
az alábbi formátumban pl.: 21867
o Eltartottak: A név oszlop alá kérjük felsorolni az eltartott személyek nevét, foglakozás
oszlopba az adott személy foglakozását NAGY BETŰKKEL írva. A jövedelem oszlopba
kérjük feltüntetni az adott személy jövedelemigazolásban szereplő havi jövedelmét
az alábbi formátumban pl.: 21867
o Egy főre jutó jövedelem: ide kérjük beírni az adott háztartás egy főre jutó
jövedelmét, melynek számítása úgy történik, hogy az összes jövedelmet (ami
tartalmazza az eltartottak jövedelmét is egy háztartáson belül) leosztom az adott
háztartásban élő számával (azzal is, akinek nincs jövedelme).



Tanulmányi adatok:
o Képzési szint: Alapképzés esetén kérjük beírni: BSC. Mesterképzés esetén kérjük
beírni MSC.
o Szak: mindenki a saját szakának megfelelően az alábbit írja be: ÉPÍTÉSZMÉRNÖK,
ÉPÍTŐMÉRNÖK, MŰSZAKI MENEDZSER, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
o Tagozat: mindenki a saját tagozatának megfelelően az alábbit írja be: NAPPALI,
LEVELEZŐ
o Finanszírozási forma: mindenki a saját finanszírozási formájának megfelelően az
alábbit írja be: ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES, KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
MENTES
o Hányadik félévre iratkozott be: annak a félévnek a száma, amire hivatalosan a
Neptun rendszeren beiratkozott.
o Előző félévben felvett kreditek száma: a Neptun rendszer Tanulmányok rovatában
szereplő adott kreditszám. Elsős jelentkezőknek 0.
o Előző félévben teljesített kreditek száma: a Neptun rendszer Tanulmányok
rovatában szereplő adott kreditszám. Elsős jelentkezőknek 0.
o Összesen felvett kreditek száma: a Neptun rendszer Tanulmányok rovatában
szereplő adott kreditszám. Az összes, eddig ebben az intézményben felvett kreditek
száma.
o Összesen teljesített kreditek száma: a Neptun rendszer Tanulmányok rovatában
szereplő adott kreditszám. Az összes, eddig ebben az intézményben teljesített
kreditek száma.



Szociális helyzet „EGYÉB” kategória esetén: abban az esetben, ha a hallgató szociális
helyzete egyik felsorolt kategóriába sem tartozik, akkor kérjük, itt írja le szociális helyzetét. A
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kitöltést NAGYBETŰVEL tegye meg. Akinek a szociális helyzete nem az EGYÉB kategóriába
tartozik, hagyja üresen.









Családi helyzet: röviden írja le, hogy miért szeretne kollégiumot, mik azok az esetleges
tényezők amik az előbbiekben megadott adatokból nem derülnek ki, illetve nem
egyértelműek. A kitöltést NAGYBETŰVEL tegye meg.
Egyetemmel kapcsolatos közösségi tevékenységei: ha az egyetemi évei alatt résztett
valamilyen kulturális, tanulmányi, közösségi rendezvényen, illetve segített azok
lebonyolításában azt itt írja le. pl.: NTDK, TDK, NYÍLTNAP, MUM, MAKARÓNI VERSENY,
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK. A kitöltést NAGYBETŰVEL tegye meg.
Elhelyezéssel kapcsolatos kérések: itt kérjük feltüntetni a kollégiumi szobákkal kapcsolatos
esetleges kéréseket. Ez nem jelenti azt, hogy azt a szobát kapja meg. A kitöltést
NAGYBETŰKKEL tegye meg.
Amennyiben kollégiumi férőhelyben részesülök, azt igénybe veszem:
o IGEN: Ha a Kollégiumi bizottság döntése alapján felvételt nyer a kollégiumba,
beköltözik a megadott időpontban, és egész félévben a kollégium lakója lesz. (Abban
az esetben, ha itt IGEN-t ír be beküldéskor, de a tájékoztatóban megadott határidőig
e-mailben jelzi, hogy nem kíván élni a kollégiumi férőhellyel, úgy vesszük, mintha
NEM-et írt volna.)
o NEM: Ha a Kollégiumi bizottság döntése alapján felvételt nyer a kollégiumba, de ezzel
nem kíván élni, nem szükséges lemondania a kollégiumot. Felhívjuk figyelmét, hogy
ez esetben Lakhatási Támogatásban sem részesülhet!

