
Hallgatói juttatások és térítések  

 

A Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságán (továbbiakban: HSZI) belül működik a Hallgatói 

Juttatások Osztálya (HJO), melynek feladatai közé tartozik egyes hallgatói juttatások 

folyósítása.  

 

A hallgatóknak sokféle forrásból juttathatnak ösztöndíjat, nem csak a HJO-n keresztül. Érdemes 

figyelni az adott kar honlapját, és a különböző pályázati honlapokat, ösztöndíjosztó 

alapítványok, szervezetek honlapjait.  

 

A következőkben röviden kitérünk azokra az ösztöndíjakra, melyeket már rögtön az első 

félévben is igényelhettek. Ilyen például az Alaptámogatás, melyre minden első éves, állami 

ösztöndíjas hallgató pályázhat, és aki megfelel az alábbi feltételeknek: az Alaptámogatást 

olyanok igényelhetik, akik fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, 

hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, 

félárvák, árvák, illetve azok a hallgatók, akik nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak. Az 

elnyert ösztöndíj alapképzésen 64 260 forint, mesterképzésen 96 390 forint egyszeri támogatást 

jelent. 

 

Szintén az állami ösztöndíjas hallatók számára elérhető juttatás a Rendszeres- és a Rendkívüli 

Szociális Ösztöndíj, melyeknek elnyeréséhez egyénileg kell a hallgatónak pályázatot 

benyújtania, és az elbírálás során kifejezetten a hallgató szociális hátterét veszik figyelembe. 

Az összegek igen változók lehetnek az adott hallgató szociális helyzetétől függően, az ezzel 

kapcsolatos pontos információk beszerzéséhez javasoljuk az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

(EHK) honlapján található pályázati kiírás átolvasását: https://szoc.sc.bme.hu/ 

 

Ugyancsak már az első félévtől kezdve pályázható a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer is, melynek feltételeiről az adott települési önkormányzatnál 

érdemes érdeklődni, ugyanis a programban részt vevő önkormányzatok listája évről évre 

változik. 

 

A későbbi félévekben pedig az egyetemi évek alatt nyújtott teljesítményed alapján számos 

további ösztöndíjlehetőséget kínál az intézmény: legyen szó tanulmányi, tudományos, sport 

vagy közéleti teljesítményről. Ahhoz, hogy minden aktuális ösztöndíjról megfelelő időben 

értesülhess, javasoljuk az Egyetemi Hallgatói Képviselet, a HSZI, valamint az adott kar 

honlapját folyamatosan figyelemmel kísérni, ugyanis a pályázati lehetőségek zöme ezen 

felületeken lesz megtalálható. Részletesebb felvilágosítást az egyes ösztöndíjtípusokkal 

kapcsolatban a tanulmányi tanácsadók adhatnak, az ő elérhetőségeiket pedig itt találod: 

http://ehk.bme.hu/oktatas/tantanacsadas  

 

Tanulmányaid során azonban sor kerülhet arra is, hogy különböző díjakat kell fizetned bizonyos 

szolgáltatásokért, illetve valamilyen mulasztásért. Ez utóbbiakkal kapcsolatos összefoglaló 

jogcímeket és összegeket, valamint az ösztöndíjakkal kapcsolatos intézményi 

részletszabályokat a mindenkori hatályos Térítési és Juttatási Szabályzatban találhatod. 
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