
 

 
 

Juttatási-térítési tájékoztató 

Kedves újdonsült Hallgató!  

Ez a tájékoztató az elkövetkezendő egyetemi életeddel kapcsolatos pénzügyi dolgokba kíván 

betekintést nyújtani. Megtudhatod belőle, hány állami ösztöndíjas félév áll rendelkezésedre, 

milyen ösztöndíjakban részesülhetsz, hogyan jelentkezhetsz első félévedben kollégiumba, 

vagy milyen díjakat kell fizetned pótlások, illetve mulasztások esetén.  

Általános tudnivalók:  

 Finanszírozási státusz:  

Finanszírozás alapján megkülönböztetünk önköltséges, illetve állami 

(rész)ösztöndíjas hallgatókat. 

 A hallgatók állami ösztöndíjas és önköltséges képzés közötti átsorolása:  

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzés közti besorolás jelenleg egy 

tanév időtartamára szól. Az átsorolás feltételeiről a Térítési és Juttatási Szabályzat 

(TJSZ)  7/A. § (4)-es bekezdésében és a Tanulmányi és Vizsga Szabályzat  (TVSZ) 74. 

paragrafusában olvashatsz. 

A TJSZ-t a www.hszi.bme.hu oldalon a Juttatások menüponton belül a 

Szabályzatok részen érhetitek el, a TVSZ a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) 

oldalán a Szabályzatokon belül található. 

 Támogatási időszak:  

Az állami ösztöndíjas képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő összesen 12 

félév, de legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzési idő. Tehát BSc  

http://www.hszi.bme.hu/
http://kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/


 

 
 

képzésben legfeljebb 7+2 félév a rendelkezésre álló támogatási időszak. A BSc 

képzésen fel nem használt állami ösztöndíjas féléveket az MSc képzésben lehet 

hasznosítani.  

Ha a hallgató nem tudja befejezni tanulmányait az adott támogatási idő alatt, 

akkor önköltséges formában folytathatja tanulmányait, azonban a diploma 

megszerzésére legfeljebb a képzési idejének a másfélszerese vehető igénybe, tehát 

11 félév. Aki ennyi idő alatt nem szerzi meg diplomáját, azt az egyetem elbocsájtja. 

 A hallgatók részére nyújtott támogatások:  

A hallgatók számára adható juttatásokat két nagy csoportra oszthatjuk:  

 szociális alapú ösztöndíjak, és 

 teljesítmény alapú ösztöndíjak.  

Juttatások: 

Teljesítmény alapú ösztöndíjak: 

 Tanulmányi ösztöndíj:  

Tanulmányi ösztöndíjban a kar tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatóinak 

legfeljebb 50%-a részesíthető. Ez a mi karunkon azt jelenti, hogy általában 2,5-2,7-

es ösztöndíjindextől lehet ösztöndíjat kapni, aminek az összege havonta kb. 6.000 

Ft-tól 35.000 Ft-ig terjed, bár ez minden félévben változik a hallgatók 

teljesítményétől függően. A tanulmányi ösztöndíj összegét az előző aktív félév 

tanulmányi eredménye alapján kell megállapítani. Tehát az első félévben senki 

sem kaphat tanulmányi ösztöndíjat, de ha jó tanulmányi eredménnyel rendelkezel, 

akkor a tavaszi félévben már járhat. 

 



 

 
 

 Az ösztöndíjindex megállapítására szolgáló képlet: 

ö𝑠𝑧𝑡ö𝑛𝑑í𝑗𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =
∑  (𝑚𝑒𝑔𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑝𝑜𝑛𝑡 ∗  é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦)

30
 

 Közéleti ösztöndíj:  

Ezt az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, azok a hallgatók részesülhetnek 

Közéleti ösztöndíjban, akik kiemelkedő közéleti tevékenységet végeznek. Főként a 

kari közösség számára hasznos öntevékeny körökben, illetve a Hallgatói Képviselet 

bizottságaiban végzett munkáért ítéli oda a Kari Hallgatói Képviselet (HK). A 

pályázatot a HK írja ki és a körvezetők segítségével bírálja el. 

 Szakmai ösztöndíj: 

Szakmai ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik a mintatantervben 

meghatározott követelményeken kívül szakmai, vagy tudományos tevékenységet 

végeztek. Ez a tevékenység lehet publikáció, kari/intézményi/országos/nemzetközi 

verseny, TDK munka, szakkollégiumi tevékenység, stb. A pályázatot a Kari Hallgatói 

Képviselet írja ki, a bírálása oktatókból álló bizottsággal együtt történik. 

Szociális alapú ösztöndíjak:  

 Rendszeres Szociális ösztöndíj:  

A tanulmányi ösztöndíjjal ellentétben ez nem alanyi jogon járó juttatás. A 

hallgatók szociális helyzetének megítélésére Szociális Bizottság működik. Az 

ösztöndíjra pályázni kell az Egységes Szociális Rendszerben, amit a 

https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon lehet megtenni. Bejelentkezés után a Pályázatok 

fülre kattintva kezdheted el a pályázat kitöltését. Először be kell jelölni, hogy 

melyik támogatásokra kívánsz pályázni, majd a saját és a veled egy háztartásban  

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


 

 
 

élők szükséges adatait kell kitöltened. A rendszer jelzi, ha valamilyen igazolás is 

szükséges, melyeknek a beszkennelt példányait fel kell töltened. A szükséges 

igazolások listáját és a pontozási rendszert a https://szoc.sc.bme.hu/letoltesek 

oldalon nézheted meg. Ugyanitt igazolásmintákat is találsz. 

Szociális ösztöndíjra már az első félévben is lehet pályázni, tehát ha szeretnél 

kapni, akkor ezen az oldalon tudsz regisztrálni. A pályázat leadásának határidejéről 

később lesz információ a https://szoc.sc.bme.hu/ oldalon a hírek között, illetve a 

kozlekkar.hu weblapon. 

 Alaptámogatás:  

Alaptámogatásra azok a hallgatók tudnak pályázni, akik az adott képzésre 

első alkalommal iratkoznak be. Tehát kifejezetten titeket, elsősöket érintő 

támogatásról van szó, amire a Rendszeres Szociális ösztöndíj pályázat 

leadásakor tudsz jelentkezni. Csupán annyit kell tenned, hogy a Szociális 

ösztöndíj mellett a rendszerben bejelölöd (pipálod) az Alaptámogatást is. Ez a 

juttatás egyszeri, és annak a hallgatónak jár, aki a TJSZ 15. § (5-6) bekezdésében 

meghatározott valamelyik rászorultsági kategóriába tartozik, valamint szociális 

helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult.  

 Rendkívüli szociális támogatás:  

A támogatás igénylésére abban az esetben van lehetőség, ha a családon belül 

váratlanul olyan esemény következett be, mely negatívan befolyásolta az egy 

háztartásban élők anyagi helyzetét. A pályázat bármikor leadható a félév során, 

elbírálását a Szociális Bizottság végzi. Ilyen eset lehet pl. egy eltartó váratlan 

halála.  

https://szoc.sc.bme.hu/letoltesek
https://szoc.sc.bme.hu/
http://www.kozlekkar.hu/


 

 
 

Az Egységes Szociális Rendszer és a Kollégiumi Felvételi Rendszer:  

 

Azon elsőéves hallgatóknál, akik először létesítenek jogviszonyt a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karral, a felvételi rangsorolás elsősorban 

szociális helyzet alapján történik. A férőhelyek 85%-a kizárólag szociális helyzet 

alapján nyerhető el. A fennmaradó helyekre az elsőéves hallgatókat a felvételi pontok 

szerint rangsoroljuk. Tehát, aki akár egy pontot is kap a rendszeres szociális pályázaton 

a TJSZ 2. számú melléklete alapján, annak érdemes pályáznia ebben a formában is, a 

meghirdetett határidőig.  

A rendszer által kért igazolások beszkennelt példányait fel kell töltened a rendszerbe, 

ezek alapján kerül megállapításra, hogy ki jogosult kollégiumi férőhelyre. Aki férőhelyet 

kap, annak szeptember elején be kell mutatnia az igazolások eredeti példányát a 

szociális ösztöndíj igazolásainak beszedésekor. Erről információt augusztus végén, a 

www.kozlekkar.hu oldalon olvashatsz. Amennyiben ez adott határidőig nem történik 

meg, vagy az adatok valótlanságára derül fény szeptemberben, a pályázó utólagosan 

kizárásra kerülhet a kollégiumból.  

FIGYELEM! 

Aki szociális támogatást, illetve alaptámogatást is szeretne kapni, az már most is 

bejelölheti azokat a kollégiumi jelentkezésnél, így egyúttal arra is leadja már a 

pályázatát. Ha kollégiumi férőhelyet szeretnél, ne felejts el regisztrálni a Kollégiumi 

Felvételi Rendszerben sem, a http://kefir.bme.hu/ címen! Csak akkor elfogadható a 

jelentkezésed, ha ebben a rendszerben is leadtad a pályázatodat.  

 

https://szoc.sc.bme.hu/letoltesek
http://www.kozlekkar.hu/
http://kefir.bme.hu/


 

 
 

 

Térítések:  

A hallgatók bizonyos helyzetekben térítéseket kötelesek fizetni az egyetem részére. 

Közös bennük, hogy minden térítést a NEPTUN rendszeren keresztül kell kiegyenlíteni. 

Minden hallgató számára az egyetem létrehoz egy egyéni gyűjtőszámlát. Az egyéni 

gyűjtőszámla nem tévesztendő össze a lakossági folyószámlával, a kettő független 

egymástól. Banki átutalással az egyéni gyűjtőszámlára kell egy összeget befizetni, amely 

a későbbi befizetéseknél fedezetként szolgál majd.  

Az átutalásnál az alábbi paramétereket kell megadnia a hallgatóknak:  

 Jogosult neve: Neptun gyűjtő számla 

 Jogosult bankszámla száma: 10032000 - 01425279 – 01120008 

(Külföldről történő utalás esetén: HU97 1003 2000 0142 5279 0112 0008 ) 

 A közlemény rovatban a következő formában kell feltüntetni  

NEPTUN-kódot: NK-XXXXXX (ahol XXXXXX a hallgató NEPTUN-kódja),  

A befizetett összeg az átutalási megbízás leadása után bankoktól függően kb. 2-3 

munkanap után kerül az egyéni gyűjtőszámlára. Ha a közlemény rovatban nem 

megfelelő adatokat ad meg a hallgató, akkor az összeget néhány napon belül 

visszautalják arra a bankszámlaszámra, amelyről a befizetést kezdeményezték. Az 

egyéni gyűjtőszámlán rendelkezésedre álló összeg a NEPTUN rendszer Pénzügyek 

menüjének Tranzakciós lista almenüjében tekinthető meg. Az egyéni gyűjtőszámláról 

folyószámlára visszautalni szintén ebben a menüben lehet. 

  

http://www.kth.bme.hu/neptun/
http://www.kth.bme.hu/neptun/


 

 
 

 Önköltség:  

Az önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatóknak önköltségi díjat 

kell fizetni. Ezt a dékán határozza meg azzal, hogy a felvételi tájékoztatóban közzé  

teszi azt. Az aktuálisan fizetendő díj összegét megtalálod a KTH honlapján.  

Az önköltség összege csökkenthető is, a dékáni utasításban meghatározott 

mértékben. 

 Kollégiumi térítési díj:  

A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatók kollégiumi díjat kötelesek fizetni, 

melynek összege jelenleg 9320 vagy 11650 Ft/hó. Ez attól függ, hogy hány fős 

szobában kapsz elhelyezést. Ha kétfős szobába kerülsz, akkor 11.650 Ft/hó, ha 

három- vagy négyszemélyes szobába, akkor 9.320 Ft/hó. A kollégiumi díjat a 

NEPTUN rendszeren keresztül kell befizetni a Pénzügyek menüpont Befizetés 

almenüjében. Késedelmes befizetés esetén a rendszer mindenkor 1400 Ft 

különeljárási díjat ír ki. 

 Különeljárási és térítési díjak:  

A tanulmányaid során jelentkezhető költségek közül CSAK a legfontosabbak: 

zárthelyi dolgozat újbóli pótlásáért, ismétlő javítóvizsgáért, vizsgáról való 

igazolatlan távolmaradásért fizetned kell pótdíjat, az otthoni feladat késedelmes 

leadásáért, valamint nem első alkalommal felvett tantárgyak esetén szintén 

köteles vagy téríteni az egyetem felé. A különeljárási díjakról bővebben a  Kancellári 

utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról című dokumentumban, illetve 

egyszerűsítve az EHK táblázatában olvashatsz. 

 

https://www.kth.bme.hu/page/128/#mennyi_kolts
http://kozlekkar.hu/wp-content/uploads/2016/01/3_2015_DU_koltsegterites_csokkenteserol.pdf
https://hszi.bme.hu/juttatasok/szabalyzatok/hallgatok-altal-fizetendo-egyeb-dijak/
https://hszi.bme.hu/juttatasok/szabalyzatok/hallgatok-altal-fizetendo-egyeb-dijak/
http://ehk.bme.hu/letoltesek/Oktatas/KED.pdf


 

 
 

Ha bármilyen további kérdésed merülne fel, vagy segítségre van szükséged, írj bátran a 

lovei.dorottya@kozlekkar.hu címre, igyekszem gyorsan válaszolni. 

Üdvözlettel: 

Lövei Dorottya Rebeka 

Juttatási-térítési felelős 

BME KJK HK 

 

 

mailto:lovei.dorottya@kozlekkar.hu

