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1. §
Egyetemi szabályzati háttér

(1) A Szabályzat [BME Térítési és Juttatási Szabályzat] (továbbiakban: TJSZ) vonatkozásában a
hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén
hallgatói csoportokba (továbbiakban: HHCS) kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szól.

(2) A HHCS-k kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi
kötelezettség alapján szerzett tanulmányi eredményeket mérjenek össze. Az így kialakított
HHCS-kban a tanulmányi ösztöndíjra jogosultak minimális létszáma 5 fő. Ettől eltérni –
alapos indokkal – a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: KTB) külön engedélyével
lehet.

(3) HHCS kialakítható szakonként, évfolyamonként, specializációnként, szakirányonként,
mellékspecializációnként, műveltségterületenként, modulonként, ismeretkörönként,
ágazatonként, egyéb önálló tantervi egységenként vagy adott kredit mennyiséget teljesített
csoportonként, illetve ezek kombinációjaként.

(4) A HHCS kialakításának módját – a KTB véleményének figyelembevételével – a kari hallgatói
képviseletek határozzák meg, és hozzák nyilvánosságra honlapjukon legkésőbb az adott
félévet megelőző szorgalmi időszak kezdetéig.

(5) A HHCS-k meghatározását követően 5 munkanapon belül azok kialakítási rendjéről az kari
hallgatói önkormányzat tájékoztatja a HSZI igazgatóját.

2. §
Homogén Hallgatói Csoportok kialakításának elvei

(1) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének és a kollégiumi férőhelyosztás tanulmányi pontszámának
meghatározásához elengedhetetlen feltétel a HHCS-k meghatározása.

(2) A HHCS-kat a szakcsoportok és a hallgatók által szerzett kreditek szerint kell elkülöníteni. Az
így kialakított struktúra szerint a szakcsoportokon belül HHCS-k kerülnek kialakításra.

(3) A szakcsoportok meghatározása alap- és mesterképzésen a képzési típushoz kapcsolódik.

(4) Amennyiben egy HHCS létszáma nem éri el a TJSZ szerinti minimális 5 főt, akkor ezen csoport
egy vele csak a teljesített kreditek számában különböző HHCS-vel vonható össze.

3. §



Szakcsoportok a GTK-n

A következő szakcsoportokat különböztetjük meg:

a) Kommunikáció és médiatudomány alapszakos képzési programok

szakcsoportja (továbbiakban: KM)

b) Üzleti közgazdaságtani alapszakos képzési programok szakcsoportja (továbbiakban: KG)

c) Műszakimenedzser alapszakos képzési programok szakcsoportja (továbbiakban: MM)

d) Pszichológia MA képzési programok szakcsoportja (továbbiakban: PszichoMA)

e) Regionális és környezeti gazdaságtan MSc képzési programok szakcsoportja

(továbbiakban: RGMSc)

f) Műszaki Menedzser MSc képzési programok szakcsoportja (továbbiakban: MMMSc)

g) Kommunikáció és médiatudomány MA képzési programok szakcsoportja (továbbiakban:

KMMA)

h) Pénzügy MSc képzési programok szakcsoportja (továbbiakban: PénzügyMSc)

i) Vezetés és szervezés MSc képzési programok szakcsoportja (továbbiakban: VSZMSc)

4. §
Homogén Hallgatói Csoportok a GTK-n

(1) A HHCS szerinti bontás az őszi és a tavaszi félévben a megszerezhető kreditek száma miatt

eltérő.

(2) A HHCS-kba a kumulált megszerzett kreditek alapján kerülnek besorolásra a hallgatók.

(3) Az alapszakok KM szakcsoportján belül a KHK a következő HHCS-kat határozta meg:

a) Őszi félévben:

● 0 kredit
● 01-65 kredit
● 66 vagy több kredit

b) Tavaszi félévben:

● 0 kredit
● 01-35 kredit
● 36-100 kredit
● 101 vagy több kredit

(4) Az alapszakok MM szakcsoportján belül a KHK a következő HHCS-kat határozta meg:



a) Őszi félévben:

● 0 kredit
● 01-70 kredit
● 71-130 kredit
● 131-190 kredit
● 191 vagy több kredit

b) Tavaszi félévben:

● 0-35 kredit
● 36-100 kredit
● 101-160 kredit
● 161 vagy több kredit

(5) Az alapszakok KG szakcsoportján belül a KHK a következő HHCS-kat határozta meg:

a) Őszi félévben:

● 0 kredit
● 01-70 kredit
● 71-130 kredit
● 131-169 kredit
● 170 vagy több kredit

b) Tavaszi félévben:

● 0-35 kredit
● 36-100 kredit
● 101-160 kredit
● 161 vagy több kredit

(6) A mesterszakok PszichoMA és RGMSc szakcsoportjain belül a KHK a következő HHCS-kat

határozta meg:

a) Őszi félévben:

● 0 kredit
● 01 vagy több kredit

b) Tavaszi félévben:

● 0-35 kredit
● 36 vagy több kredit

(7) A mesterszakok MMMSc, KMMA, PénzügyMSc és VSZMSc szakcsoportjain belül a KHK a

következő HHCS-kat határozta meg:

a) Őszi félévben:



● 0 kredit
● 01-70 kredit
● 71 vagy több kredit

b) Tavaszi félévben:

● 0-35 kredit
● 36-90 kredit
● 91 vagy több kredit

A KHK a homogén hallgatói csoportok kialakítását elfogadta 2022. január 30-án.


