
 
 

 

 
 

Szociális alapon adható juttatások 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 
Rendszeres Szociális Ösztöndíj: 

 

Jogosult hallgatók: 
Szociális ösztöndíjban részesülhetnek az egyetem azon hallgatói, akik teljes idejű alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, doktori képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesznek részt; vagy akik 
tanulmányaikat államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdték meg és az 
adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag 
támogatott képzésben való részvételre. 
A pályázat célja, a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi 
körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes hallgatók a Szociális 
Bizottság által meghatározott összeget kapnak havi rendszerességgel, egy szemeszter időtartamára. 

 
 

Alaptámogatás: 
 

Jogosult hallgatók: 
Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói jogviszonyt 
létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával leadott pályázata alapján jogosult, 
amennyiben az a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási 
Szabályzatában (www.sc.bme.hu honlapon megtalálható) meghatározott két rászorultsági csoport 
valamelyikébe tartozik, és a szociális ösztöndíj pályázaton elérte a minimum ponthatárt. (A 
rászorultsági csoportokról bővebb információ a Diákközpont honlapján is található, a hallgatói 
csoportok között.) 
A pályázat célja a szociálisan rászoruló nappali tagozatos, első aktív félévükre beiratkozott BSc-s, 
MSc-s és osztatlan képzésben részt vevő egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb 
tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes pályázók egyösszegű támogatást kapnak: 

• BSc és osztatlan: a hallgatói normatíva 50%-a (59 500 Ft) 
• MSc: a hallgatói normatíva 75%-a (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 az Egyetemi Hallgatói Képviselet dönt. 
 
 

 

http://www.sc.bme.hu/


 
 

 

 
 

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 határideje 2015 . február 3. éjfél! 

Ezen az oldalon a Letöltések menüpont alatt megtalálható a Szociális támogatásokhoz 
szükséges igazolások rendje című tájékoztató jellegű dokumentum, amely részletesen taglalja az 
érvényes pályázatok kritériumait, az igazolandó körülményeket és az ezekhez kapcsolódó beszerzendő 
igazolásokat. 

 
Egyéb információ a szociális alapon adható juttatásokról  

 

További kérdésekkel az alábbi személyekhez lehet fordulni (ajánlott a megfelelő kar képviselőjét 
keresni): 

 
Somogyi József Egyetemi Hallgatói Képviselet somogyi.jozsef@sc.bme.hu 

Sárik Veronika Építőmérnöki Kar sarik.veronika@vpk.bme.hu 

Nagy Edit Gépészmérnöki Kar nagyeditke93@gmail.com 

Jászberényi Tünde Építészmérnöki Kar juttatas@epiteszhk.bme.hu 

Traxler Balázs Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar traxler.balazs@vegyeszhk.hu 

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

Gődér Nikoletta Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar goder.nikoletta@kozlekkar.hu 

Ágner Dorina Természettudományi Kar szoc@wigner.bme.hu 

Kiss Gabriella Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar jutter@gtkhk.hu 
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