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1. §  

Általános rendelkezések  

(1) Jelen szabályzat a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), 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 tanulmányi ösztöndíjosztás elveit és 

folyamatát.  

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

Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 24. § szabályozza.  

2. §  

Egyetemi szabályzati háttér  

(1) Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő 

hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet, oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított 

tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő 

összeget.  

(2) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónapra) adható.  

(3) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba (továbbiakban: 

HHCS) kell sorolni a TJSZ 23. § szerint.  

(4) Az első alkalommal beiratkozó hallgató az alapképzés első megkezdett félévében tanulmányi 

ösztöndíjban nem részesülhet.  

(5) A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi teljesítését kell 

figyelembe venni. A tárgyfélévet megelőző félév, vagy félévek szünetelése a tanulmányi ösztöndíj 

jogosultságból nem kizáró ok. Ez esetben az utolsó aktív félév tanulmányi eredményét kell 

figyelembe venni.  

(6) Első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj 

odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi vizsgán elért pontok 

száma, vagy a BME Felvételi szabályzat 15. § (1) bekezdés szerinti felvételi összpontszáma, vagy 

ezek kombinációja lehet. 

(7) A tanulmányi ösztöndíj mértékének meghatározásához az előző aktív félév alapján számított 



ösztöndíjindex szolgál, mely a Vhr. szerinti kreditindex, vagy a korrigált kreditindex.  

(8) A kari hallgatói képviselet a kari elosztás további elveit (beleértve a más felsőoktatási intézményből, 

illetve az Egyetemen belül más karról, szakról, képzési formából nappali tagozatra átvett, az előző 

félév(ek)ben külföldi részképzésen részt vett hallgató tanulmányi eredménye megállapításának 

módjáról), az eljárási szabályokat, határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak 

kezdetéig meghatározza, és a KTB egyetértése után nyilvánosságra hozza honlapján.  

(9) A tanulmányi ösztöndíj elbírálásához szükséges anonimizált adatokat a KTH közreműködésével a 

Kancellária adja át a kari hallgatói képviselet részére.  

(10) A tanulmányi ösztöndíjat a kari hallgatói képviselet koordinálja, bírálja el, dönt, és ad róla 

tájékoztatást.  

(11) A tanulmányi ösztöndíj eredményét a kari hallgatói képviselet a döntést követő 5 munkanapon belül 

honlapján hozza nyilvánosságra. Az eredménynek tartalmaznia kell HHCS-nként az 

ösztöndíjindexet és a hozzá tartozó ösztöndíj összegét.  

(12) A tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén valamennyi jogviszonyra 

tekintettel külön-külön elnyerhető juttatás azzal a kitétellel, hogy egyazon tanulmányi teljesítmény 
után csak egyszer nyerhető el tanulmányi ösztöndíj.  

(13) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíjra 

történő pályázatból.  

(14) A jelen paragrafusban foglalt ösztöndíjjal kapcsolatos ügyekben elsőfokon a Hallgatói és 

Doktorandusz Önkormányzat jár el.  

3. §  

A GTK osztási elvei  

(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. 

(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 maximum 99%-át a legalább 2,00-ás ösztöndíjindexű hallgatók létszámával 



arányosan kell kiosztani a szakcsoportok között. A csoportoknál fennmaradó minimum 1%-ok 

közös tartalékot képeznek a tévesen megállapított átlagok nyomán szükségessé váló változtatások 

fedezésére.  

(4) Az egyes szakcsoportokon belül az egyes HHCS-kre a legalább 2,00-ás ösztöndíjindexű hallgatók 

létszámával arányosan kell kiosztani a kiosztható keretösszeget.  

(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 ösztöndíjindex, 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:  

 

A leírtak értelmében tehát 5,00 ösztöndíjindexnél megtörik az egyenes, és 6,00 ösztöndíjindexig 2/3-os 

meredekséggel, majd 6,00 ösztöndíjindex után 1/3-os meredekséggel növekszik.  

(7) Az ösztöndíjosztás kialakításánál a függő változókat az alábbiakra törekedve kell megválasztani: 

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

b) min: A hallgatói normatíva minimum 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 adott félévben mesterszakon az első aktív félévüket megkezdő hallgatók nem részesülhetnek 

tanulmányi ösztöndíjban.  

(9) Korábbi BME GTK-n teljesített eredményekkel rendelkező,  újrafelvételt nyert hallgató, 

képzésének első aktív félévében részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, az előző aktív félévének 



tanulmányi eredményei alapján, amennyiben ugyanarra a szakra nyert felvételt, mint ahol az 

eredményét szerezte. 

4. §  

A rendszer nyíltsága  

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

részletességgel.  

(2) A Hallgatói Képviselet a döntést követő 5 munkanapon belül az eredményeket a honlapján 

nyilvánosságra hozza. Az eredménynek tartalmaznia kell az ösztöndíjindexet, a HHCS 

azonosítóját, valamint a megítélt ösztöndíj összegét.  

(3) Fellebbezni a harmadik kifizetési időpontot követően - a TJSZ-ben foglaltak alapján- van lehetőség 

a Neptun rendszerében leadott 026-os Ösztöndíj felülvizsgálati kérelem leadásával. 


