
 

 

Juttatás 

  

Tanulmányi ösztöndíj 

Tanulmányi ösztöndíjban minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 

államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan 

képzésben részt vevő hallgató jogosult a tanulmányi teljesítménye alapján. Ennek 

meghatározási módjait a BME Térítési és Juttatási Szabályzata tartalmazza 

(röviden: TJSZ). Karunkon a tanulmányi teljesítmény mérésére a 

teljesítményindexet használjuk, melynek képletét szintén a TJSZ tartalmazza és a 

következőképpen néz ki:  

 

ahol a súlyszám a tantárgyat felvett hallgatók számának és a tantárgy 

kreditértékének szorzata. Az érdemjegy a hallgató által a tantárgyból elért 

érdemjegyet, az érdemjegyek összege a tantárgyat teljesített hallgatók által elért 

érdemjegyek összegét jelenti. 

A teljesítményindex meghatározása (a TVSZ alapján) mindig az előző féléves 

teljesítmény alapján történik, így Ti, gólyaként az első félévetekben még nem 

részesülhettek tanulmányi ösztöndíjban, mivel még nincsen előző féléves 

tanulmányi eredményetek. 

A tanulmányi ösztöndíj havi gyakorisággal kiutalásara kerülő juttatás, amelyben 

az ösztöndíjra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet. Ez az egyetlen 

olyan hallgatói juttatás, amelyre nem kell pályáznotok – a teljesítményindexek 

meghatározását és a tanulmányi ösztöndíj kiosztását a Hallgatói Képviselet 

minden félév elején automatikusan elvégzi. Az előző félévekben a tanulmányi 

ösztöndíj legmagasabb értéke közel 41500 Ft/hónap volt, míg a legkevesebb 

6000 Ft/hónap, amelyet a hallgatók a félév során 5 alkalommal kaptak meg. 

Rendszeres Szociális ösztöndíj 

Rendszeres szociális ösztöndíjra minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező,  

teljes idejű képzésben részt vevő hallgató jogosult, aki államilag támogatott, 
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illetve állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait 

államilag támogatott képzési formában kezdte és az adott szakon megkezdett 

féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való 

részvételre. Ez az ösztöndíj pályázás útján nyerhető el, így már Ti is 

részesülhettek benne az első aktív félévetek során, amennyiben pályázatot adtok 

le az ösztöndíj elnyerésére. A rendszeres szociális ösztöndíj odaítélésének alapja 

a szociális helyzet, amely az egyetemileg egységes rendszeren keresztül, a 

megadott igazolások leadásával és bemutatásával kerül felmérésre. Az ösztöndíj a 

félév során havi rendszerességgel, összesen 5 alkalommal kerül kiutalásra, 

legkisebb összege 6000 Ft/hónap, a maximális összege pedig 34000-40000 

Ft/hónap körüli összeg általában. Az ösztöndíjjal kapcsolatos minden fontos 

információt megtalálhattok a BME Egységes Szociális Rendszerének felületén, a 

https://szoc.sc.bme.hu/oldalon. 

Rendkívüli Szociális ösztöndíj 

Rendkívüli Szociális ösztöndíj a Rendszeres szociális ösztöndíjra minden aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű képzésben részt vevő hallgató 

jogosult, aki államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas képzési formában 

vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte és 

az adott szakon megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag 

támogatott képzésben való részvételre, továbbá akinek a szociális hátterében 

váratlan negatív változás következett be, továbbá a leadott pályázata elfogadásra 

kerül. Ezen juttatás a rendszeres szociális ösztöndíjjal ellentétben egyszeri 

juttatás, amely az első félévtől kezdődően bármikor igényelhető a megfelelő 

igazolások mellékelésével. A rendkívüli szociális ösztöndíj legmagasabb összege 

100 000 Ft. 

Alaptámogatás 

Alaptámogatásban minden államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas 

hallgató részesülhet képzési szintenként az első aktív félévében. A támogatás 

célja a beiratkozás utáni költségek terheinek csökkentése a szociálisan rászoruló 

hallgatók számára. Az alaptámogatás elnyerésének több feltétele is van: 

pályázatot kell leadni az egyetem Egységes Szociális Rendszerén keresztül, el kell 

érni az egyetem Szociális Bizottsága által meghatározott minimum pontszámot, 

valamint (a TJSZ-ben meghatározott) rászorultsági csoportba kell tartoznia a 

pályázónak. 
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Közösségi ösztöndíj 

A Közösségi ösztöndíj egy olyan Egyéb intézményi ösztöndíj, amit a Hallgatói 

Képviselet a közéletben aktívan részt vevő hallgatók számára oszt ki minden 

félévben a hallgató teljesítménye alapján. Erre minden aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű képzésben részt vevő hallgató jogosult, aki 

a félévek végén egyénileg, vagy csoporton belül (öntevékeny kör, 

rendezvényszervező csoport) pályázik rá.   
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