
 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 61. 

 Hallgatói Önkormányzat Telefon: +36 1 463-3836 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu, info@bmeehk.hu 
 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, 
ALAPTÁMOGATÁS, 

KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS ÉS 
RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ  

KEDVES ELSŐÉVES HALLGATÓK! 

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 az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSZ) szerint. Az elnyert ösztöndíj havi 
rendszerességgel, egy félévben 5 alkalommal kerül folyósításra, megpályázása félévenként történik. 
Jelentkezni az ösztöndíjra a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (MŰEPER - 
https://mueper.bme.hu/) keresztül lehet. Ezen a felületen kerül közzétételre minden, a pályázással 
kapcsolatos hirdetmény, tájékoztató. A “Dokumentumok” menüpont alatt a pályázati kiírás, a hivatalos 
Igazoláslista a beszerzendő dokumentumokról és a pontrendszer is megtalálható. Emellett a pályázást 
megkönnyítő segédletek, igazolásminták, nyilatkozatminták is szerepelnek itt, amiket bátran 
használhattok a pályázás során. A részletes pontozási elveket a TJSZ 3. számú melléklete tartalmazza. 
A szükséges igazolásokat az elektronikus benyújtás mellett a regisztrációs időszak és az első szorgalmi 
hét során személyesen is be kell mutatni az illetékes Kari Hallgatói Képviseletnél. Az elnyert támogatás 
nagysága a pályázaton elért pontszám függvényében eltérő lehet, havi 15.000 forinttól 70.000 forint 
maximális összegig. 

ALAPTÁMOGATÁS  

Az Alaptámogatás olyan szociális támogatás, amely kifejezetten az elsőévesek segítésére jött létre. Az 
Alaptámogatás egyszeri juttatás, elnyerhető fix összege alapképzésben és osztatlan képzésben részt 
vevő hallgatók esetén 83.300 forint, mesterképzést kezdő hallgatók esetén 124.950 forint. 
Alaptámogatásban a 51/2007. Korm. Rendeletben meghatározott I. vagy II. rászorultsági csoportba 
tartozó hallgató részesülhet, aki a Rendszeres szociális ösztöndíjat érvényesen megpályázza és elnyeri 
az adott félévben. További feltétel az ösztöndíjjal kapcsolatban, hogy első alkalommal jelentkezz be 
aktív félévre az adott képzési szinten, államilag támogatott finanszírozási formában. (Tehát egyetemi 
tanulmányaid első félévét kezd meg. Ha korábban jártál már más egyetemre, akkor abban az esetben 
csak akkor vagy jogosult az ösztöndíjra, ha azt önköltséges formában végezted.) A szükséges 
igazolásokat az elektronikus benyújtás mellett a regisztrációs időszak és az első szorgalmi hét során 
személyesen is be kell mutatni az illetékes Kari Hallgatói Képviseletnél. 

  



 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 61. 

 Hallgatói Önkormányzat Telefon: +36 1 463-3836 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu, info@bmeehk.hu 
 

 

SZOCIÁLIS ALAPÚ KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY IGÉNYLÉS 

Az Egyetemen lehetőséged van szociális alapon kollégiumi férőhelyet igényelni, férőhely pályázat 
benyújtásával. A pályázathoz a KEFIR jelentkezés mellett (https://kefir.bme.hu/) szükséges a szociális 
helyzet teljes körű igazolása is, melyet a Rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének leadásával a 
MŰEPER felületén lehet megtenni. A benyújtandó dokumentumok listája így tulajdonképpen 
megegyezik a Rendszeres szociális ösztöndíjhoz szükséges igazolásokkal. A szociális pályázat leadásáról 
bővebben az Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB - ehk.bme.hu/eszb) és MŰEPER oldalán 
tájékozódhattok. A szükséges igazolásokat az elektronikus benyújtás mellett a regisztrációs időszak és 
az első szorgalmi hét során személyesen is be kell mutatni az illetékes Kari Hallgatói Képviseletnél 
ahhoz, hogy a szociális alapon szerzett kollégiumi férőhely érvényes maradjon.  

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ 

A Rendkívüli szociális ösztöndíj célja a hallgatók 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 egy 
igénylést lehet benyújtani. A részletes információk a pályázás módjáról, a pontozási rendszerről és a 
szükséges igazolásokról megtalálhatóak az Egyetemi Szociális Bizottság honlapján 
(http://ehk.bme.hu/eszb) a „Pályázatok” menüpontban. 

Sok sikert kívánok Nektek az egyetemi tanulmányaitokhoz! A szociális támogatásokkal kapcsolatos 
kérdések felmerülése esetén bátran keressetek bennünket 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: 

Egyetemi Hallgatói Képviselet 


