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RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ  
 
A Rendszeres szociális ösztöndíj célja a hátrányos helyzetű hallgatók anyagi körülményeinek javítása, 
jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. Az ösztöndíjban teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók 
részesülhetnek a Térítési és Juttatási Szabályzat szerint. Az ösztöndíj havi rendszerességgel, egy 
félévben 5 alkalommal kerül folyósításra. Jelentkezni az ösztöndíjra a Műegyetemi Egységes Pályázati 
és Elbírálási Rendszeren (MŰEPER) keresztül lehet. Az oldalon minden szükséges információt 
megtalálhattok(pontozási elvek, milyen szükséges igazolásokra van szükség, határidők, segédletek). A 
részletes pontozási elveket a TJSZ 3. számú melléklete tartalmazza. A „Dokumentumok” menüpont 
alatt elérhető a szükséges igazolások listája, illetve számos segédlet és igazolásminta a leadás 
megkönnyítése érdekében. A szükséges igazolások feltöltése mellett, azokat a regisztrációs időszak és 
az első szorgalmi hét során, személyesen is be kell mutatnod az illetékes Kari Hallgatói Képviseletnél. 
 

ALAPTÁMOGATÁS  
 
Az Alaptámogatás olyan szociális ösztöndíj, amely kifejezetten az elsőévesek segítésére jött létre. Az 
Alaptámogatás egyszeri juttatás, összege alapképzésben és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók 
esetén 83.300 forint. Alaptámogatásban a 51/2007. Korm. Rendeletben meghatározott I. vagy II. 
rászorultsági csoportba tartozó hallgató részesülhet, aki Rendszeres szociális ösztöndíjban is 
részesülhet. További feltétel az ösztöndíjjal kapcsolatban, hogy első alkalommal jelentkezz be aktív 
félévre az adott képzési szinteden. (Tehát egyetemi tanulmányaid első félévét kezd meg. Ha korábban 
jártál már más egyetemre, akkor abban az esetben nem vagy jogosult az ösztöndíjra pályázni.) A 
szükséges igazolások feltöltése mellett, azokat a regisztrációs időszak és az első szorgalmi hét során, 
személyesen is be kell mutatnod az illetékes Kari Hallgatói Képviseletnél. 
 

SZOCIÁLIS ALAPÚ KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY IGÉNYLÉS 
 
Az elsőéves hallgatók kollégiumi felvétele túlnyomórészt szociális alapon történik. A pályázathoz a 
KEFIR jelentkezés mellett (kefir.bme.hu) szükséges a szociális helyzeted teljes körű igazolása is, 
melyhez a szükséges igazolásokat a MŰEPER-be kell feltöltened. A szükséges dokumentumok listája 
egy az egyben megegyezik a Rendszeres szociális ösztöndíjhoz szükséges igazolásokkal. Bővebben 
tájékozódhatsz az Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB: ehk.bme.hu/eszb) és MŰEPER oldalán, illetve 
mindenképpen tekintsd át a TJSZ 3. számú mellékletét és az Igazoláslistát is. A szükséges igazolások 
feltöltése mellett, azokat a regisztrációs időszak és az első szorgalmi hét során, személyesen is be kell 
mutatnod az illetékes Kari Hallgatói Képviseletnél. 

https://kefir.bme.hu/
http://www.ehk.bme.hu/eszb
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RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 

  
A Rendkívüli szociális ösztöndíj célja a hallgató szociális helyzetében fellépő váratlan romlás anyagi 
mérséklése. A Rendkívüli szociális ösztöndíj egyszeri juttatás, melyre a félév közben bármikor és 
bármennyiszer lehet pályázni, amennyiben több esemény is indokolja ezt, de eseményenként csak 
egyszer lehet pályázni.. A részletes információk megtalálhatóak az Egyetemi Szociális Bizottság 
honlapján (ehk.bme.hu/eszb) a „Pályázatok” menüpontban. 
  
Sok sikert kívánok Nektek az egyetemi tanulmányaitokhoz! Kérdések felmerülése esetén pedig bátran 
keressetek akár engem a szoc@bmeehk.hu e-mail címen, vagy a karotok szociális ügyeivel foglalkozó 
hallgatói képviselőjét! Az Egyetemi Hallgatói Képviselet, a Kari Hallgatói Képviseletek és az Egyetemi 
Szociális Bizottság készségesen áll rendelkezésetekre problémáitok, kérdéseitek megválaszolásában!  
 
 

Üdvözlettel,  
 

 
 Dáni Eszter 

 
Szociális juttatási referens – Egyetemi Hallgatói 
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