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1. § 

Á                       

(1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

felsőoktatási törvény) továbbá a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 13.§ (1) alapján Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: 

BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával (továbbiakban: GTK) hallgatói 

jogviszonyban álló hallgatókra (továbbiakban: hallgatók) terjed ki. 

(2) A szabályzat célja, hogy egyértelműen rögzítse a GTK ösztöndíjosztás elveit és folyamatát. 

Ennek köszönhetően egyértelműen meghatározható minden tanulmányi ösztöndíjra jogosult 

hallgató ösztöndíjátlagához a tanulmányi ösztöndíj összege. 

(3) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az ösztöndíjosztás menetét a 

Térítési és juttatási szabályzat 10. § szabályozza. 

2. § 

            b        h      

(1) Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, 

mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű 

képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek tanulmányi 

eredményük alapján. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjra karonként legalább a hallgatói normatíva kari létszámarány alapján 

számolt összegének 60%-át kell felhasználni. 

(3) Tanulmányi ösztöndíjban karonként az (1) pont szerinti hallgatók legfeljebb 50%-a 

részesíthető. 

(4) Tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamra adható. 

(5) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésékor a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba 

(továbbiakban: HHCS) kell sorolni a mindenkor érvényes Homogén Hallgatói Csoportok 

című szabályzat szerint. 

(6) A tanulmányi ösztöndíjhoz rendelkezésre álló keretösszeget az (5) pont figyelembevételével a 

HHCS-k között a Kari Hallgatói Képviselet által meghatározott elvek alapján kell szétosztani. 

(7) A tanulmányi ösztöndíj összegét az előző aktív félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell 

megállapítani, hogy a HHCS-ken belül 

a) törekedni kell a (3) bekezdés szerinti feltétel HHCS-k közötti arányos elérésére; 

b) a legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen; 
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c) az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a 

hallgatói norma 5%-át. 

(8) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex vagy a korrigált kreditindex 

lehet, amelyek közül az adott HHCS esetén alkalmazott mutatószámot a Kari Hallgató 

Képviseletek határozzák meg a tanév kezdéséig. A hallgatókat HHCS-nként az előző aktív 

félév tanulmányi eredménye szerint kell rangsorolni. Ettől eltérően az első megkezdett 

félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja 

a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi pontok száma. 

(9) A Kari Hallgatói Képviseletek kari elosztás további elveit a tanév kezdetéig, az eljárás 

menetét és határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak kezdetéig 

meghatározzák, és nyilvánosságra hozzák honlapjukon. 

(10) Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató első megkezdett félévében 

tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. 

(11) Más felsőoktatási intézményből, illetve az Egyetemen belül más karról, szakról, képzési 

formából nappali tagozatra átvett, az előző félév(ek)ben külföldi részképzésen részt vett, 

illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát újra aktívvá tévő hallgató tanulmányi eredménye 

megállapításának módjáról a kari elosztási elvek meghatározását megelőzően az illetékes Kari 

Tanulmányi Bizottságnak kell rendelkeznie. 

(12) Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

(13) A tanulmányi ösztöndíjról információs csatornáin keresztül az illetékes Kari Hallgatói 

Képviselet ad tájékoztatást. 

(14) A tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén valamennyi 

jogviszonyra tekintettel külön-külön elnyerhető juttatás azzal a kivétellel, hogy egyazon 

tanulmányi teljesítmény után csak egyszer nyerhető el tanulmányi ösztöndíj. Amennyiben egy 

hallgató egyazon tanulmányi teljesítményt több képzésen is beszámíttat, ezen kreditpontok 

ösztöndíjindexébe csak azon a képzésen számítanak be, melyen az adott eredményt korábban 

érte el (együttes teljesítés esetén az eredményt a korábban létesített jogviszony 

ösztöndíjindexében kell figyelembe venni). 

3. § 

A   K           v   

(1) Az ösztöndíj kiosztása két részre bontható. Először szakcsoportok és HHCS-k kerülnek 

kialakításra, majd ezekhez az alábbiakban ismertetett módon kell hozzárendelni a kiosztható 

keretet. A HHCS-k és szakcsoportok kialakítását a GTK HK által kiadott, mindenkor 

érvényes Homogén Hallgatói Csoportok kialakítása című szabályzat tartalmazza. 
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(2) Az egy csoportra jutó keretösszeg meghatározását a hallgatói normatíva összege, valamint az 

érvényes TJSZ alapján az Oktatási Bizottság vezetőjének javaslata alapján a GTK HK végzi. 

Ez a folyamat két részre bontható: 

a) A keretösszeg szakcsoportok közötti felosztása. 

b) A szakcsoportokon belül a HHCS-kre jutó összeg meghatározása. 

(3) A kiosztható keretösszeg 97%-át a legalább 2,00-ás ösztöndíj átlagú hallgatók létszámával 

arányosan kell kiosztani a szakcsoportok között. A csoportoknál fennmaradó 3%-ok közös 

tartalékot képeznek a tévesen megállapított átlagok nyomán szükségessé váló változtatások 

fedezésére. 

(4) Az egyes szakcsoportokon belül az egyes HHCS-kre az alábbi képlet alapján kerül 

kiszámításra a kiosztható összeg – itt is csak a 2,00-ás ösztöndíjátlag felettieket számba véve: 

      
∑     

 

 

∑  ∑     
 

  

 

 

       

ahol: 

hhcsk: az adott HHCS-re jutó keretösszeg 

ÖI: ösztöndíjindex 

n: HHCS-ben lévő hallgatók száma 

m: szakcsoporton belül kialakított HHCS-k száma 

szcsk:  szakcsportra jutó keretösszeg 

(5) A tanulmányi ösztöndíj számításakor 3 paramétert kell választani, amely alapján az 

ösztöndíjfüggvény felírható. Ezek alapján egy ÖI ösztöndíjindexet elért hallgató havi 

ösztöndíja 0 Ft, ha ÖI < minatlag, egyébként pedig az alábbi képlet alapján adódó összeg: 

                (    (
       

             
)  (           )) 

ahol: 

ÖI: ösztöndíjindex 

minatlag: az az ösztöndíjátlag, mely alatt az adott HHCS-ban nem jár ösztöndíj 

min: az ösztöndíj minimális értéke 

max:  az 5,00 átlagra érvényes ösztöndíj összege 

(6) Az ösztöndíjosztási elvek célja, hogy az 5,00 átlag feletti ösztöndíj növekedést kisebb 

mértékben díjazza, így az ÖI változó 5,00 felett degresszív és a következők szerint alakul: 

   

{
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A leírtak értelmében tehát 5,00 ösztöndíj átlagnál megtörik az egyenes, és 6,00 ösztöndíj átlagig 

2/3-os meredekséggel, majd 6,00 ösztöndíj átlag után 1/3-os meredekséggel növekszik. 

(7) Az ösztöndíjosztás kialakításánál a függő változókat az alábbiak szerint kell megválasztani: 

a) minatlag: a csoportbeli hallgatók maximum 50%-a essen a határ feletti tartományba 

b) min: A hallgatói normatíva 5%-a, százasra kerekítve 

c) max: az Excel célérték keresőjével úgy kell meghatározni, hogy a hallgatói csoportra jutó 

keretösszeg teljes egészében kiosztásra kerüljön. 

(8) Az ösztöndíjosztás tekintetében kivételt képeznek az adott félévben felvett mesterszakos 

hallgatók, akik esetében a TJSZ 10.§ (8) értelmében a felvételi pontok figyelembevételével 

osztható ösztöndíj, mely 0-45 pontos skálán mozog. A felvételi pontok 9-cel történő osztása 

után ugyanúgy kezeljük a kapott értékeket, mint az ösztöndíj átlagokat. 

(9) Amennyiben a GTK valamely szakán átvétellel jogviszonyt szerző hallgató az átvétel 

félévében a szorgalmi időszak 2. hetének végéig jelzi ösztöndíjigényét az oktatas@gtkhk.hu 

címre elküldött - az előző szakján teljesített átlagairól szóló igazolást tartalmazó - levélben, 

úgy az Oktatási Bizottság besorolja az általa teljesített tantárgyak alapján a hozzá legközelebb 

álló HHCS-ba. A fenti határidő jogvesztő. 

4. § 

A            í       

(1) A Hallgatói Képviselet a TJSZ-nek megfelelően honlapján közzéteszi az osztási elveket, teljes 

részletességgel. 

(2) A Hallgatói Képviselet a honlapján Neptun kód alapján lekérdezhetővé teszi a megállapított 

ösztöndíjösszegeket, és a hozzá tartozó ösztöndíjátlagot. Továbbá elérhetővé teszi az osztást 

végző Excel fájlt, melyből a személyi adatokat előzetesen törölni kell. A lista megjelenésekor 

az Oktatási Bizottság elnöke levelet ír a HK-info és a kari tanulmányi levelezőlistára, 

melyben felhívja a figyelmet az eredmény elérhetőségére. 

(4) Rosszul megállapított felvételi ponttal kapcsolatban mesterképzés esetén a Hallgatói 

Képviseletnél lehet fellebbezni hivatalos igazolás bemutatásával. Első félévüket passzív 

félévvel kezdő mesterképzéses hallgatók esetén csak akkor van lehetőség az első aktív 

félévben ösztöndíj kifizetésére, ha a hallgató hivatalos igazolással igazolja a felvételi 

eljáráskor szerzett felvételi pontjait. Ekkor az adott féléves felvételi pontokhoz viszonyítva 

állapítható meg az ösztöndíj összege. 

(5) Fellebbezni az ösztöndíj átlag eltérésekor a KTH-ban a Hivatal által meghirdetett időszakban 

lehet. A döntés ellen, ettől eltérő esetben, fellebbezésnek nincs helye. 

mailto:oktatas@gtkhk.hu

