Hallgatói juttatások és térítések
Juttatások
A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságán (röviden: HSZI) működik egy olyan szervezeti alegység, ami a
hallgatóknak folyósított juttatásokkal, valamint a kollégiumi férőhelyek és térítési díjak ügyintézésével
foglalkozik, ez a Hallgatói és Kollégiumi Juttatások Osztálya (HKJO).
A hallgatók számos különböző forrásból részesülhetnek ösztöndíjakban, ezeknek csak egy része tartozik
az Egyetemhez, vannak olyan ösztöndíjak is, amiket különböző szervezetek, alapítványok, vagy akár
önkormányzatok folyósítanak.
A HKJO azokkal az ösztöndíjakkal foglalkozik, amelyek valamilyen formában az Egyetemen keresztül,
központilag kerülnek kiutalásra. Ilyenek például az Alaptámogatás, a Rendszeres és Rendkívüli szociális
ösztöndíjak, tanulmányi ösztöndíj vagy a Bursa Hungarica ösztöndíj, de ezekről később részletesebben
olvashattok. A Karok által folyósított, illetve a különböző szervezetektől elnyerhető támogatásokról és
ösztöndíjakról az adott szervezet vagy szervezeti egység honlapjáról tájékozódhattok, így érdemes ezeket
is figyelemmel követni.
A HKJO legfőképpen az ösztöndíjakkal kapcsolatos „háttér” feladatokat és adminisztratív munkákat
végzi, ezért szorosan együttműködik a Hallgatói Képviseletekkel és néhány esetben más szervezetekkel
is, amelyek a pályázat kiírásáért és elbírálásáért felelnek.
Ebben a dokumentumban csak azokat az ösztöndíjakat mutatjuk be részletesen, amikkel már a
beiratkozásotok után találkozhattok és nektek kell pályázatot benyújtani az elnyerésükhöz.
Az Egyetem különös figyelmet fordít a szociálisan rászoruló hallgatók támogatására, így több ösztöndíj
is létezik, amit megpályázhattok. Kifejezetten a frissen felvett hallgatók iskolakezdésének
megkönnyítésére szolgál az Alaptámogatás, amelyet megigényelhet minden első féléves állami
ösztöndíjas hallgató, akinek a szociális helyzete megfelel bizonyos követelményeknek (fogyatékossággal
élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
hallgató, családfenntartó, nagycsaládos, félárva, árva hallgató, illetve azok a hallgatók, akik nagykorúságuk
előtt gyámság alatt álltak). Ez egy egyszeri ösztöndíj, aminek összege alap- és osztatlan képzésen 83 300
Ft, mesterképzésen 124 950 Ft.
Ezen kívül a rászoruló hallgatókat egész képzésük alatt támogathatja az egyetem a Rendszeres szociális
ösztöndíjjal, amit minden félév elején kell megpályázni. Ez egy havi rendszerességgel folyósított
ösztöndíj, aminek összege igen változó lehet, de minimum 8 330 Ft. A pályázaton csak olyan hallgatók
vehetnek részt, akik a tanulmányaikat állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg, az elbíráláskor
pedig kizárólag a szociális hátterüket veszik figyelembe. Az ösztöndíjjal kapcsolatban a
https://szoc.sc.bme.hu/ weboldalon találsz további információkat, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban
pedig keresd a Hallgatói Képviselet juttatásokkal, ösztöndíjakkal vagy szociális támogatással foglalkozó
tagjait.
Az Egyetem akkor is a hallgatók segítségére siet, ha valamilyen esemény következtében hirtelen romlik a
hallgató anyagi vagy szociális helyzete, akkor is, ha egyébként nem jogosult Rendszeres szociális
ösztöndíjra. Ebben az esetben érdemes megpályázni a Rendkívüli szociális ösztöndíjat, amely egyszeri

segítséget nyújthat egy nehéz időszakban. Ennek az ösztöndíjnak az egyedisége, hogy nem csak állami
ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak rá, hanem önköltséges hallgatók is igénybe vehetik. A pályázással
kapcsolatban további információkat találsz az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) honlapján vagy
kérdéseddel fordulhatsz az EHK Szociális referenséhez.
Szintén a hallgatók szociális körülményei alapján igényelhető, de nem az egyetemen megpályázandó a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, amire az állandó lakcím szerinti település
önkormányzatánál lehet pályázni (a pályázatot online és papír alapon is be kell nyújtani), további
információk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján találhatók.
Későbbi félévekben a különböző tanulmányi, tudományos, szakmai, sport és közéleti teljesítmények
elismerésére és ösztönzésére számos különböző ösztöndíjat kaphattok. Ezek közül a legfontosabb a
Tanulmányi ösztöndíj, aminek kiosztása karonként eltérő elvek szerin működik. Az viszont minden
esetben igaz, hogy az ösztöndíjat nem kell megpályázni, csak állami ösztöndíjas hallgatók jogosultak rá és
az összege legalább 8 330 Ft. A további ösztöndíjakról a Hallgatói Képviseletektől és a honlapjukról
szerezhettek információt.
Térítések
Tanulmányaitok során az is előfordulhat, hogy bizonyos egyetemi szolgáltatások után vagy elmulasztott
kötelességek miatt térítési díjat kell fizetnetek. Ilyen díj lehet a kollégiumi díj, illetve a kollégium kiegészítő
szolgáltatásainak díja, valamint a Külön eljárási díjak, amit általában a tanulmányi kötelezettségek
elmulasztása von maga után. Az ezzel kapcsolatos részletes információkat és szabályozást a mindenkor
hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) tartalmazza, ami a HSZI honlapján érhető el.

