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A KözlekedésmérnökiésJárm�mérnöki Kar

Tanulmányi Bizottságának Határozata

Tanulmányi ösztöndíjosztási elvek a Közlekedésmérnöki és

Járm�mérnöki Karon a 2022/23. tavaszi félévre

1. A Tanulmányi ösztöndíj odaitélésével kapcsolatosan
a BudapestiMúszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésménöki és Jármúmérnöki

Kar Hallgatói Képviselete (KJKHK) aTéritési és JuttatásiSzabályzat(TJSZ)átal

meghatározottelveket veszi figyelembe, amelyek a következ�k:

államilag
a. Tanulmányi

alapképzésben,mesterképzésben,egységesosztatlan képzésben,f�iskolai

szintú képzésben, egyetemi szint� képzésben vagy felsõfokú

szakképzésben részt vev� hallgatók részesülhetnek

eredményük alapján.

b. Tanulmányi ösztöndfbankaronkénta TJSZ 24.S (1)pont szerinti hallgatók

legfeljebb 50%-a részesithet�.

C. Tanulmányi ösztöndjegy félév idõtartamra adható.

d. A tanulmányi öszt�ndj odaitélésekor a halgatókat homogén hallgatói

csoportokbakell sorolni a TJSZ 23.S szerint

e. A tanulmányi ösztöndj odaitélésének alapja a kreditindex és a korrigált

kreditindex lehet.

ösztöndjban támogatott teljes idej�az

tanulmányi

f.Felsõoktatásiintézménybe els� alkalommal beiratkozó hallgató els�

megkezdett félévében tanulmányiösztöndíjban nem részesülhet.

8 A tanulmányi ösztöndý összegét az elóz� aktív félév tanulmányi

eredménye alapján úgy kell megállapitani, hogy a homogén hallgatoi

Csoportokonbelül

i. az egyes hallgatóknak megállapított tanuimányi ösztönd havi

összegénekel kell érnie a hallgatói normatíva5%-át.

h. A tanulmányi ösztöndífról információs csatornáin keresztül az illetekes

Kari Hallgatói Képviselet ad
tájékoztatást.
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2A Tanulmányi ösztöndíj feltételeinek megállapítása a TJSZ szerint el�írt

Homogén Hallgatói Csoportokba (HHCS) sorolvatörténik, melynek alapelvei

a következ�k:

a. A TJSz vonatkozásában a hallgatók tanulmányi teljesítményének

egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén hallgatói

csoportokbakell sorolni. A besorolás egy adottfélévre szól.

b. A HHCS-k kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló

tanulmányi kötelezettség alapján szerzett tanulmányi eredményeket

mérjenek össze. Az így kialakított HHCSkban a tanulmányi ösztöndira

jogosultak minimálislétszáma5f�. Ett�l elténi -alaposindokkal-a Kari
Tanulmányi Bizottság külön engedélyévellehet.

HHCS kialakíitható szakonként, évfolyamonként, specializációnként,

szakirányonként, mellékspecializációnként, m�veltségterületenként,

modulonként, ismeretkörönként, ágazatonként, egyéb önáló tantervi

egységenként vagy adott kredit mennyiséget teljesített csoportonként,

illetveezekkombinációjaként.

d. A HHCSk kialakításának módját
- a Kari Tanulmányi Bizottság

véleményének figyelembevételével
- a Kari Hallgatói Képviseletek

határozzákmeg,és hozzák nyilvánosságra honlapjukon legkésöbbazadott

félévet megelózó szorgalmiidószakkezdetéig.
e. A HHCS-k meghatározásátkövet�en 5munkanapon belül azok kialakitási

rendjér�l a kari hallgatói önkormányzat tájékoztatja a HSZI igazgatóját

3.A KJK HK által a Kari Tanulmányi Bizottság véleményének

figyelembevételével
-
megállapított HiHCS felosztás a 2022/23.tavaszi felévre

a következ�:

(1) Egy csoportot alkotnakazMSc képzésben els� aktiv félévüket kezd� hallgatók

(2) Egy csoportot alkotnak az MSc képzésben legalább második aktiv felévüket

kezd� hallgatók

(3) Egy csoportot alkotnak BSc képzésben,közlekedésmérnökmérnök szakon részt

vevo, legalább második aktív félévüket megkezdó hallgatók

4)Egy csoportot alkotnak BSc képzésben, járm�mémök szakon részt vevó,

legalább második aktív félévüket megkezd� hallgatók
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(5)Egy csoportot alkotnak BSc képzésben,logisztikai mérnök szakon részt vevó,

legalább második aktív félévüket megkezd� hallgatók

4. A KJK HK által
- a Kari Tanulmányi Bizottság véleményének

figyelembevételével
-

megállapított tanulmányi ösztöndíjosztási elvek a

következ�k:

a. A lehet� legtöbb hallgató kapjon ösztöndijat

b. A legkisebb átlaghoz tartozó ösztöndij ne haladja meg azel�írt minimumot

(hallgatói normatíva5%-a).

C. Differenciáljon azátlagok között:

i. A legkisebb átlag környékén osztályközönkéntlassan emelkedjen az

ösztöndij.

i. A hallgatók létszámánakváltozása és azátlag elérésének valószínúsége

szerint változzon az osztályközönkénti pénznövekmény 5,00 korrigált

kreditindexig, míg 5,00 feletti értékek esetén az osztályközönkénti

pénznövekmény változása kisebbmérték� legyen.

ii. 5,00-ás korrigált kreditindexhez tartozó ösztöndj összegea maximális

korrigált kreditindexhez tartozó összeg legalább 80%-a legyen.

d. A hallgatói normatíva tanulmányi ösztöndíjra fordított része a homogén

hallgatói csoportok között a csoportok el�zó félévbenmegszerzettösszes

kreditje alapján kerüljön szétosztásra.

Kari Tanulmányi Bizottság véleményének5. A KJK HK

figyelembevételével megállapított tanulmányi ösztöndíjosztás során

alkalmazottmutatószámok a 2022/23.tavaszi félévre akövetkezók:

által a

a. A 3.bekezdésben (1)számmal jelölt homogén hallgatói csoport tanulmányi

ösztöndíijának odaítélése a TJSZ 24.§(6) pontja alapján, a felvételi pontszám

alkalmazásával történik.

b. A 3. bekezdésben
(2), (), (4) és (5) számú homogén hallgatoi esoportor

belül a TJSZ 24. S (7) pontja alapján korrigált kreditindex mutatószám

alkalmazásával történik a tanulmányiösztöndíjosztás.
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6. A Térítési és Juttatási Szabályzat24.8 8) pontja alapján az elózó felév(ek)ben

ktulfoldirészképzésbenrészt vett hallgatók tanulmányiösztöndfját a KJK HK -
a Kari Tanulmányi Bizotság egyetértésével

-a hallgató Közlekedésmérniökiés

Jármúmérnöki Karon utolsó aktv félévében elért
teljesítménye alapján

határozza meg.

7. A Téritési és Juttatási Szabályzat24. 8) pontja alapján azon hallgatók

tanulmányi ösztöndíját, akik folytatólagos hallgatói jogviszony mellet

képzésüketazonosszakon,de megváltozotttanterv szerint
folytatják, vagy más

felsóoktatási intézményból, illetve az Egyetemen belul más karról, szakról

jelentkeznek át, a KJK HK - a Kari Tanulmányi Bizottság egyetértésével a
tantervváltás/átjelentkezés félevébenoly módon határozzameg, mintha nem
történt volna átjelentkezés megváltozotttantervre vagy másik szakra,azaz az
elözó aktív tanulmányifélévét is ajelenlegi képzésen teljesítette volna.

Budapest,2022. szeptember4.
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