
 

 

 

 

Szociális alapon adható juttatások  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj:  
 
Jogosult hallgatók:  

Szociális ösztöndíjban részesülhetnek az Egyetem azon hallgatói, akik államilag támogatott 
teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű 
képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben vesznek részt. A pályázat 
célja, a szociálisan hátrányos helyzetű államilag támogatott, nappali tagozatos egyetemi 
hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. Nyertes 
hallgatók a Szociális Bizottság által meghatározott összeget kapnak havi rendszerességgel, egy 
szemeszter időtartamára, melynek mértéke a rászorultság függvényében kb. 6 000 – 24 000 Ft 
között változik. 

 

Alaptámogatás:  
 
Jogosult hallgatók:  

Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói 
jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával leadott kérelmére 
jogosult, amennyiben az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási 
Szabályzatában (www.sc.bme.hu honlapon megtalálható) meghatározott két rászorultsági csoport 
valamelyikébe tartozik, és ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja egy megfelelő szociális ösztöndíj 
pályázat leadásával. (A rászorultsági csoportokról bővebb információ a Diákközpont honlapján is 
található, a hallgatói csoportok között.) A pályázat célja a szociálisan rászoruló államilag 
támogatott, nappali tagozatos elsős BSc-s, MSc-s egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek 
javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes pályázók egyösszegű támogatást 
kapnak. 
 
Az alaptámogatás összege:  
 

• teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben 
hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói normatíva 50%-a (jelenleg 59 500 
Ft),  

• teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy esetén a hallgatói 
normatíva 75%-a (jelenleg 89 250 Ft).  

 

 

A szociális ösztöndíjak elbírálása 

  

 
Az Egyetemen a szociális ösztöndíjakat Kari Hallgatói Képviseletek bírálják el, egységes 

pontrendszer és elvek alapján, a vonatkozó törvények figyelembe vételével (Ezen pontrendszer 
megtalálható a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási 
Szabályzatának 2. mellékletében).  

Szociális ösztöndíjat elbírálásának végeredményéről a Egyetemi Hallgatói Képviselet dönt.  



 

 

 

 

Jelentkezés a szociális pályázatra 

  
 

Szociális alapon adható juttatásokra elektronikus úton kell jelentkezni a 
https://szoc.sc.bme.hu honlapon! A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra, illetve az 
alaptámogatásra az elektronikus jelentkezés utolsó határideje 2013. augusztus 30. éjfél!  

Ezen az oldalon megtalálható a részletes kitöltési útmutató, valamint egyéb fontos 
tudnivalók a szociális ösztöndíjakról. A rendszer által generált - beszerzendő igazolások- listája 
tájékoztató jellegű, minden esetben a honlapon a „Letöltések” menüpont alatt található – 
Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez – című dokumentum 
alapján kerülnek a pályázatok elbírálásra. 

Fontos, hogy a kollégiumi jelentkezéshez is szükséges ezen a honlapon történő 
regisztráció! A hallgatók szociális helyzetének felmérése a kollégiumi férőhely pályázathoz ezen 
adatok alapján történik  majd. Aki kollégiumba jelentkezik, annak a  Kari  Hallgatói  Képviselete 
által megadott jelentkezési határidő a szükséges igazolások, dokumentumok feltöltésének határideje. 
 
A kiírásnak megfelelő kollégiumi férőhely pályázatokhoz szükséges:  
 

- elektronikus jelentkezés a https://szoc.sc.bme.hu oldalon is (valamint a Kari Hallgatói 
Képviselet által megadott feltételeknek is eleget kell tenni) 

- a kiírásnak megfelelő pályázat leadása,  
- határidők betartása,  
- szükséges igazolások, dokumentumok feltöltése a honlapra. 
- A dokumentumok feltöltésének módjáról pontos tájékoztatás található a 

https://szoc.sc.bme.hu oldalon. 
 
A kiírásnak megfelelő rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatokhoz szükséges:  
 

- elektronikus jelentkezés a https://szoc.sc.bme.hu oldalon 
- a kiírásnak megfelelő pályázat leadása,  
- határidők betartása,  
- szükséges igazolások, dokumentumok feltöltése, illetve leadása személyesen a megadott 

időpontokban megfelelő Kari Hallgatói Képviseleteknél (a pontos időpontok később kerülnek 
majd meghirdetésre a https://szoc.sc.bme.hu oldalon).  

https://szoc.sc.bme.hu/
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Egyéb információ a szociális alapon adható juttatásokról  
 
 
További kérdésekkel az alábbi személyekhez lehet fordulni (ajánlott a megfelelő kar képviselőjéhez 
fordulni): 
  

Rátóti János  Egyetemi Hallgatói Képviselet  ratoti.janos@sc.bme.hu 

Nagy Renáta Építőmérnöki Kar  nagy.renata@vpk.bme.hu 

Nagy Edit  Gépészmérnöki Kar  nagyeditke93@gmail.com 

Kelemen Krisztina Építészmérnöki Kar  juttatas@epiteszhk.bme.hu 

Kovács Viktor  Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar  kovacs.viktor@vegyeszhk.hu 

Varga Éva Árnika Villamosmérnöki és Informatikai Kar  varga.eva.arnika@vik.hk 

Vörös Márton  Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  voros.marton@kozlekkar.hu 

Czirók Emese  Természettudományi Kar  szoc@wigner.bme.hu 

Müllner Bianka Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar jutter@gtkhk.hu 

 




