A BME Építőmérnöki Kara gondol a vidéki
középiskolásokra is!
Az abcug.hu 2018. január 11-én megjelent riportja szerint behozhatatlan hátránnyal
indulnak a vidéki egyetemisták a fővárosiakkal szemben. A riport szereplői arról
számolnak be, hogy a szülői háztól távol, komolyabb családi támogatás nélkül
választaniuk kell a munka és a diákhitel között, esetleg mindkettőre szükségük van a
megélhetéshez. A tanulás melletti munka hátráltatja a kutatómunkát és rontja a
tanulmányi eredményt, a diákhitel visszafizetése pedig megnehezíti a pályakezdést. Ezzel
szemben a fővárosi hallgatók vagy otthon élnek a tanulmányaik ideje alatt, vagy bármikor
hazaköltözhetnek, ha nem sikerül fizetni az albérletet.
Építő 250 ösztöndíjprogram
A BME Építőmérnöki Karának dolgozói, ahogy valószínűleg a legtöbb fővárosi egyetem
munkatársai tapasztaltak hasonló nehézségeket a vidéki hallgatók mindennapi életébe
belelátva. Többek között ez indította útjára az #építő250 ösztöndíjprogramot.
Az #építő250 ösztöndíjprogram mindenki számára elérhető, felvételi és tanulmányi
eredményhez kötött. Mivel a program pályázati alapon működik, valószínűleg a kevesebb
családi támogatást kapó hallgatók motiváltabbak lesznek abban, hogy teljesítsék a
program által előírt követelményeket és pályázzanak. Ez elősegítheti, hogy vissza nem
térítendő anyagi támogatáshoz jussanak anélkül, hogy a tanulás helyett munkára
fordítanák az energiáikat. Ráadásul az #építő250 ösztöndíj a Kar tanulmányi ösztöndíja
MELLETT is elnyerhető, vagyis jó tanulmányi eredmény esetén mindkét programban
pénzhez juthatnak a hallgatók. A kari tanulmányi ösztöndíj maximuma ebben a félévben
körülbelül 25.000 forint volt.
Néhány adat a hallgatók anyagi lehetőségeiről
A BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságának felmérésében a 2015-ben felvett hallgatók
önkéntes alapon nyilatkoztak az anyagi helyzetükről. Eszerint az alapképzésben tanulók
átlagosan 56.000 forint támogatásból/bevételből élnek meg havonta, a hallgatók 39.6 %-a
30 és 60.000 forint közötti összeget kap vagy keres, 22.8 %-uk pedig kevesebb mint
30.000 forintot. Számottevő különbség mutatkozik a BSc és az MSc képzésben tanulók
munkajövedelme között, míg az egyetemi évek elején ez átlagosan kevesebb mint 7.000
forint, még az átlagos támogatásoknál és ösztöndíjaknál is alacsonyabb, addig az MSc-s
hallgatók esetében ez több mint tízszer annyi, 70.000 forint fölött van.
Az elmúlt évek felmérései alapján a hallgatók 35-40%-a gondolja azt, hogy a családja
átlagos anyagi helyzetű, 15-20%-uk pedig azt, hogy átlag alatti.
Miért érdemes vidéki hallgatóként a BME Építőmérnöki Karát választani?
A 2017/2018-as tanévben 400 hallgató jelentkezett kollégiumba, majd néhányan
visszaléptek, mert más lakhatási lehetőséget találtak, így MINDEN JELENTKEZŐ
KOLLÉGISTA LETT. A Kar legtöbb hallgatója a Vásárhelyi Pál Kollégiumban lakik, ami az
öntevékeny hallgató körök állandó helyszíne, emellett nagyon közel van az egyetem
épületeihez, így praktikus és színes a kollégiumi élet.
A kollégiumi díj a VPK-ban az államilag támogatott hallgatóknak havi 11.650 forint.

Emellett az #építő250 ösztöndíj abban segít, hogy a hallgatók az anyagi okok miatti nem
szakmai munka helyett a tanulásra koncentráljanak, hiszen a mintatanterv szerinti
haladást és a jó tanulmányi eredményeket honorálja, akár havi 50.000 forint ösztöndíjjal.
Mire költ egy vidékről Budapestre költözött egyetemista?
Sokan oldják meg a napi étkezések egy részét otthonról hozott meleg étellel. Az egyetem
közelében üzemelő menzán 830 forint egy kétfogásos ebédmenü.
Egy átlagos árfekvésű szupermarketben 219 forint 1 kg kenyér; 279 forint 15 dkg párizsi,
299 forint 25 dkg margarin és nagyjából 300 Ft 3 db paprika (szezontól függően).
Egy budapesti havi BKK bérlet 3450 forint.
Egy 100 km-es utazásra jogosító MÁV vonatjegy 930 Ft (ez kilométer-arányosan
növekszik).
A kollégium ára havonta 11.650 Ft.
A kollégiumi bulik olcsóbbak mint a budapesti szórakozóhelyek.
Vagyis az egyetem környéki lehetőségeket, a havi BKK bérletet, heti hazautazást vidékre,
napi egy meleg és egy hideg étkezést nagyjából számolva 50.000 forint alatt kihozható a
visszafogott budapesti élet, amit az #építő250 ösztöndíj teljes egészében fedez. Vagyis
azok a vidéki hallgatók, akik a szintek eléréséhez elegendő energiát tesznek a tanulásba,
akár pénzbeli szülői támogatás nélkül, némi otthonról hozott étellel meg tudják oldani a
budapesti hétköznapokat. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyenlő esélyekkel indulnak
anyagi értelemben, mint a fővárosi, szülőknél élő egyetemisták. Annyiban viszont
könnyebbséget jelent, hogy az #építő250 ösztöndíj a tanulást jutalmazza, vagyis arra
motiválja a hallgatókat, hogy munka helyett inkább az iskolai feladatokra koncentráljanak.
Nagyjából így néz ki a havi kiadási oldal:
Lakhatás kollégiumban:
Étkezés:
Hazautazás:
Szórakozás:
Könyvek/tanszerek:
BKK diákbérlet:

11.650
35.000
4.000
5.000
3.000
3.450

Összesen:

62.100

Ideális esetben a havi bevételi oldal:
#építő250 ösztöndíj:
Tanulmányi ösztöndíj:

50.000
20.000

Összesen:

70.000

