
Tanulmányi UsztöndIjosztási elvek a 
KözlekedésmérnUki és Jarmümernoki Karon 

1. A Tanulmányi osztondIj odaItêlésével kapcsolatosan a Budapesti Müszaki es 

Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki es Jarmümernoki 
Kar Hallgatoi Kepviselete (KJK HK) a TérItési es Juttatasi Szabályzat (TJSZ) által 
meghatarozott elveket veszi figyelembe, amelyek a következOk: 

a. Tanulmányi ösztöndIjban az allamilag tamogatott teijes idejü 
alapképzésben, mesterkêpzésben, egyseges osztatlan képzésben, fóiskolai 
szintü képzésben, egyetemi szintü képzésben vagy felsOfokü 
szakképzésben részt vevO hallgatok részesUlhetnek tanulmanyi 
eredményuk alapján. 

b. Tanulmányi ösztöndIjban karonként a TJSZ 24. (1) pont szerinti hallgatok 
legfeljebb 50%-a részesIthetó. 

c. Tanulmányi ösztöndIj egy f 616 idOtartamra adható. 
d. A tanulmányi ösztöndIj odaltélésekor a hallgatokat homogen hallgatOi 

csoportokba kell sorolni a TJSZ 23.§ szerint 

e. A tanulmányi ösztöndIj odaItélésének alapja a kreditindex és a korrigalt 
kreditindex lehet. 

f. FelsOoktatási intézménybe elsO alkalommal beiratkozó hallgato elsO 
megkezdett félévében tanulmányi ösztöndIjban nem részesulhet. 

g. A tanulmányi ösztöndIj osszeget az elózO akflv fêlév tanulmányi 
eredménye alapján ügy kell megállapItani, hogy a homogen hallgatoi 
csoportokon belul 
i. a legnagyobb es legkisebb osszegü ösztöndIj közötti hányados legalabb 

3 legyen, amelytól - alapos indokkal - a Kari Tanulmányi Bizottsag 
engedelyevel el lehet térni; 

ii. az egyes hallgatoknak megállapItott tanulmányi ösztöndIj havi 
osszegenek el kell ernie a hallgatoi normativa 5%-at. 

h. A tanulmányi ösztöndIjról iriformációs csatornáin keresztül az illetékes 
Kari Hallgatoi Képviselet ad tájékoztatást. 
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2. A Tanulmányi ösztöndIj feltételeinek megallapItasa a TJSZ szerint elOIrt 
Homogen HallgatOi Csoportokba (HHCS) sorolva történik, melynek alapelvei 

a következOk: 

a. A TJSZ vonatkozásában a hallgatOk tanulmányi teljesItményének 
egymashoz mért értékeléséhez a hallgatOkat homogen hallgatOi 
csoportokba kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szOl. 

b. A HHCS-k kialakItásakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonlO 
tanulmányi kotelezettseg alapján szerzett tanulmányi eredményeket 
mérjenek össze. Az Igy kialakItott HHCS-kban a tanulmanyi ösztöndIjra 
jogosultak minimális létszáma 5 fO. EttOl eltérni - alapos indokkal - a Kari 
Tanulmányi Bizottsag külön engedelyevel lehet. 

c. HHCS kialakIthatO szakonként, évfolyamonként, specializáciOnként, 

szakirányonként, 	mellékspecializáciOnként, 	müveltsegteruletenkent, 
modulonként, ismeretkörOnként, agazatonkent, egyeb önállO tantervi 
egysegenkent vagy adott kredit mennyiseget teljesftett csoportonkent, 
illetve ezek kombináciOjaként. 

d. A HHCS-k kialakftásának mOdját - a Karl Tanulmányi Bizottsag 
véleményének figyelembevételével - a Kari HallgatOi Képviseletek 
határozzák meg, es hozzák nyilvánosságra honlapjukon legkesObb az adott 
félévet megelOzO szorgalmi idöszak kezdeteig. 

e. A HHCS-k meghatarozasat követöen 5 munkanapon belül azok kialakItási 
rendjérOl a kari hallgatOi önkormanyzat tájékoztatja a HSZI igazgatOjat. 

3. A KJK HK által - a Kari Tanulmányi Bizottsag véleményének 
figyelembevetelevel - megállapItott, visszavonásig érvényben lévO HHCS 
felosztás a következO: 

(1) Egy csoportot alkotnak az MSc képzésben elsO aktIv félévuket kezdO hallgatOk 

(2) Egy csoportot alkotnak az MSc képzésben legalabb második aktIv félévuket 

kezdO hallgatOk 

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

vevO, legalabb második aktIv félévüket megkezdo hallgatOk 

(4) Egy csoportot alkotnak BSc képzésben, jármflmérnök szakon részt vevO, 

legalabb második aktIv félévüket megkezdO hallgatOk 
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(5) Egy csoportot alkotnak BSc képzésben, logisztikai mérnok szakon részt vevO, 

legalabb második aktIv félévüket megkezdo hallgatok 

4. A KJK HK által - a Kari Tanulmányi Bizottsag véleményének 
figyelembevetelevel - megallapItott, visszavonasig érvényben lévO tanulmányi 
ösztöndIjosztási elvek a következOk: 

a. A lehetO legtobb hailgato kapjon ösztöndIjat. 

b. A legkisebb átlaghoz tartozO ösztöndij ne haladja meg az elOIrt minimumot 
(hallgatoi normatIva S%-a). 

c. Differenciáljon az átlagok között: 
i. A legkisebb átlag környékén osztályközönként lassan emelkedjen az 

ösztöndIj. 
ii. A haligatok létszámának változása es az atlag elérésének valOszInusege 

szerint változzon az osztalyközönkénti pénznövekmény. 
iii. A rendelkezésre állO adatok alapján a hallgatokat egymashoz 

viszonyItva csak egy megoldas adOdjon az osztálykozok szerinti 
pénznövekmenyek arányaira. 

d. A hallgatoi normatIva tanulmányi ösztöndIjra fordItott része a homogen 
hallgatoi csoportok között a csoportok elOzO félévben megszerzett összes 
kredit-je alapján kerüljön szétosztásra. 

5. A KJK HK által - a Kari Tanulmányi Bizottsag véleményének 
figyelembevetelevel - megállapitott, visszavonasig érvényben lévO tanulmányi 
ösztöndijosztás során alkalmazott mutatOszamok a következOk: 

a. A 3. bekezdésben (2), (3), (4) es (5) számU homogen hallgatOi csoporton 

belül a korrigalt kreditindex mutatOszám alkalmazásával történik a 
tanulmányi ösztöndijosztas. 

b. A 3. bekezdésben (1) számmal jelölt homogen hallgatOi csoport tanulmányi 
ösztöndfjának odaItélése a TJSZ 24. § (6) pontja alapján, a felvételi pontszám 
alkalmazásával történjk. 

Budapest, 2020. augusztus 31. 
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