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1.
1.1.

1.2.

Az ösztöndíjra jogosultak köre
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
(BME GTK) ösztöndíjat hirdet azoknak a jelenlegi és leendő hallgatóinak, akik a(z)
1.1.1.

2017/2018. tanév 1. (őszi) félévében a BME GTK gazdálkodási és menedzsment,
nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, műszaki menedzser vagy
kommunikáció és médiatudomány (nappali tagozatú) alapképzési szakjai egyikén
hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek (ami egyúttal a BME GTK-n az első hallgatói
jogviszonyuk is).

1.1.2.

Amennyiben volt korábbi felsőoktatási tanulmányokhoz kötődő hallgatói
jogviszonyuk, akkor előző felsőoktatási tanulmányaik során (ideértve az 1.1.1. pontban
felsorolt képzéseket is) mindösszesen legfeljebb csak két passzív félévük volt; és

1.1.3.

az ösztöndíj igénylésének félévében az 1.1.1. pontban felsorolt, ösztöndíjra jogosító
képzésén folyamatos hallgatói jogviszonyuk és aktív tanulmányi félévük van.

Abban az esetben, ha az 1.1 pontban foglaltaknak megfelelő hallgató más magyarországi
felsőoktatási képzésben folytatott tanulmányokat, az ösztöndíj programba belépés feltétele, a 4.2.
pontban foglalt előírás alól abban az esetben mentesül a más képzésén teljesített féléveivel
összeszámítása alól, ha
1.2.1. igazolja, hogy más képzésen nem áll hallgatói jogviszonyban, és
1.2.2. az ösztöndíjra jogosító képzésen a kérelme benyújtását megelőzően már legalább két
félévet teljesített, és
1.2.3. egyébként mindenben megfelel az ösztöndíj igénylés adott félévre vonatkozó
feltételeinek.
Az Ösztöndíjas az erre vonatkozó igazolásokat az ösztöndíj igényléssel együtt nyújtja be.
Amennyiben az Ösztöndíjas a fenti feltételeket maradéktalanul teljesíti, az ösztöndíj programba
az ösztöndíjra jogosító képzésén érvényes mintatanterve szerinti megfelelő sorszámú
tanulmányi félévre léphet be.
Azok a hallgatók, akik 2016 őszi félévében dékáni engedélyt kértek az ösztöndíj valamely
feltétele alóli kivételért, a dékáni döntés feltételei szerint jogosultak a továbbiakban is részt
venni, vagy belépni az ösztöndíj programba.

2.
2.1.
3.

Az ösztöndíj típusa
Az ösztöndíj szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj jogcímen kerül folyósításra.
Az ösztöndíj összege és folyósítása

3.1.

Az ösztöndíjat a BME GTK az ösztöndíj folyósításának tanulmányi félévében felvett tantárgyak
kreditszáma alapján folyósítja az adott félévben azt igénylő, és a feltételek maradéktalan
teljesítése alapján jogosult hallgatónak, figyelemmel – a jelen dokumentum egyéb feltételein
túlmenően – a 6. fejezetben foglaltakra is.

3.2.

Ösztöndíj az ösztöndíjra jogosító képzésen felvett, az ösztöndíj feltételeknek megfelelő, összesen
legfeljebb a mintatanterv szerinti összes kredit (180 vagy 210 kredit) erejéig, de tanulmányi
félévente legfeljebb 36 kredit után fizethető. A képzés mintatanterve szerinti 210 (180) kreditet
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csökkenti, és ösztöndíjra már nem jogosít a hallgató által az ösztöndíj igénylésének tanulmányi
félévét megelőzően már felvett tantárgy kreditje (függetlenül attól, hogy arra ösztöndíj folyósítás
történt-e). Ez nem érinti azt, hogy az ösztöndíj folyósítást megelőző félév(ek)ben felvett és
teljesített tantárgyakat a későbbi tanulmányi félév(ek) ösztöndíj jogosultsága feltételei
megállapításánál – a súlyozott átlag számítása során – figyelembe kell venni. Szabadon
választható tantárgyak esetén (beleértve ebbe a Széleslátókör-tantárgycsoportba tartozó
tantárgyakat is) e pontot azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mintatanterv szerint
szükséges kreditértéken felül felvett szabadon választható tantárgyak kreditértékével nem
csökkentjük a még igénybe vehető ösztöndíjra jogosító kreditek számát. (Azaz érdeklődésüknek
megfelelő bármennyi szabadon választható tantárgy felvehető a mintatantervben előírt
kreditmennyiségen felül is, függetlenül attól, hogy a Kar nem fizet erre ösztöndíjat, még
Széleslátókör-tantárgycsoportba tartozó tantárgy esetén sem. Ezek levonásából tehát hátrány
nem éri az ösztöndíjra jogosult hallgatót, ez azonban nem érinti az ösztöndíj szempontjából a
szabadon választható tantárgyakkal kapcsolatos egyéb szabályok alkalmazását.)
3.3.

A BME GTK – az egyéb feltételek maradéktalan teljesülése esetén – ösztöndíjat kizárólag az
ösztöndíjra jogosító képzés mintatanterve szerinti kötelező, kötelezően választható
tantárgyak első felvétele, valamint szabadon választható tantárgyak esetén a Széleslátókör
tantárgycsoportból (szintén első alkalommal) történő felvétele esetén fizet. A tantárgy
(bármikori) nem teljesítése esetén a tantárgy újra felvételére ösztöndíj nem vehető igénybe.
Amennyiben a hallgató 2017/2018 tanév őszi félévét megelőzően szabadon választható
tantárgyat vett fel, azok kreditértékét le kell vonni a mintatanterv szerinti szabadon választható
tantárgyak kreditértékből. A Széleslátókör tantárgycsoportba tartozó tantárgyra ösztöndíjat
igényelni csak a 2017/2018 tanév őszi félévét megelőzően felvett szabadon választható
tantárgyak kreditértéke és a mintatanterv szerinti szabadon választható kreditérték különbsége
erejéig lehet.

3.4.

Ha a hallgató az adott félévben az első alkalommal felvett, egyébként ösztöndíjra jogosító
tantárgyak felvételével átlépi a tanulmányi félévre ösztöndíjjal támogatható legfeljebb 36
kreditet, a 36 kredit fölötti kreditekre ösztöndíjra nem jogosult, és az ily módon ösztöndíjra az
adott félévben már nem jogosító kreditek után a későbbiekben sem igényelhet ösztöndíjat.

3.5.

Az ösztöndíj összege kreditenként aktív (jogosult) tanulmányi félévente
3.5.1. a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel,
valamint a műszaki menedzser alapképzéseken az ösztöndíj folyósítás félévében felvett
kreditszám x 6000 Ft
3.5.2. kommunikáció és médiatudomány alapszakon az ösztöndíj folyósítás félévében felvett
kreditszám x 2700 Ft.

3.6.

Az ösztöndíj folyósítására az adott aktív tanulmányi félévre vonatkozó követelmények
teljesítésének határidőben történő igazolása alapján,
3.6.1. önköltséges hallgatók esetén a tanulmányi félév negyedik hónapjában (november,
április)
3.6.2. állami ösztöndíjas hallgatók esetén a tanulmányi félév szorgalmi időszakának végéig
kerül sor.

3.7.

A hallgató az adott aktív tanulmányi félévre előírt jogosultsági feltételeket kizárólag az
ösztöndíjra jogosító képzésén felvett tantárgyakkal teljesítheti. Más képzésen teljesített kreditnek
a BME TVSZ szerinti eljárásrendben teljesítettként befogadása nem jelenti egyúttal azt is, hogy

Oldal 3 / 15

a hallgató ösztöndíjra is jogosult ezután a kredit után. (Az ösztöndíj feltételeként ilyen kredit
csak kivételesen, külön dékáni engedély alapján fogadható el.)
3.8.

Abban az esetben, ha az ösztöndíjas valamely félévben nem igényli az ösztöndíjat, vagy annak
feltételeit nem teljesíti, az adott tanulmányi félévre ösztöndíj nem illeti meg. Az ily módon kieső
félév(ek)re jutó ösztöndíj összege később nem vehető igénybe, az arra való jogosultságát a
hallgató elveszti.

3.9.

Az ösztöndíj kizárólag abban az aktív félévben vehető igénybe, amely félévben a hallgató azt
igényelte, és amelyikre vonatkozó feltételeket teljesítette, feltéve, hogy – a hallgató bármely
képzésén valamennyi korábbi aktív tanulmányi félévét is beleértve – ez az aktív félév
sorszámában megegyezik a mintatanterv szerinti megfelelő sorszámú tanulmányi félévvel.

4.

Az ösztöndíj folyósításának általános feltételei

4.1.

Az ösztöndíj igénylése tanulmányi félévenként történik; az alábbi általános, illetve az ugyancsak
alábbiak szerinti témákban kiadásra kerülő Dékáni Utasítás(ok)ban foglalt – tovább részletező
(aktuális) – részletes feltételeket teljesítők számára a feltételek vizsgálata alapján a folyósítás
automatikus. A Kar a benyújtott igénylés vizsgálata alapján tájékoztatja a hallgatót, hogy a
feltételeket teljesítette-e, vagyis az adott félévben jogosult-e az ösztöndíjra.

4.2.

Az ösztöndíj odaítélésének általános feltételei az ösztöndíj igénylőjének soron következő aktív
féléve és az ösztöndíjra jogosító képzése szerint adottak előre. (Pl. ha az 1.1. pontban
foglaltaknak megfelelő hallgató – a bármely intézménynél és képzésben a – felsőoktatási
tanulmányai során a negyedik aktív félévét kezdi meg, akkor az ösztöndíjra jogosító képzés
negyedik aktív félévre vonatkozó követelményeknek kell megfeleljen ahhoz, hogy ösztöndíjra
jogosult legyen.) Az ösztöndíj programba az 1.1. pontban foglalt feltéteket teljesítő hallgatók
tehát bármely félévben beléphetnek és ösztöndíjra lehetnek jogosultak, illetve az adott
tanulmányi félévre elveszthetik az ösztöndíjra jogosultságukat, amennyiben annak adott félévi
feltételeit nem teljesítik (ilyenkor a jogosultságuk szünetel).

4.3.

A soron következő aktív félév és az ösztöndíjra jogosító képzés szerinti általános – a képzési
követelményeken túlmutató – feltételek főbb csoportjai a következők (minden esetben az adott
félévi követelmények mindegyikének teljesítése szükséges):
4.3.1. Felvételi és érettségi eredményekkel kapcsolatos követelmények (csak az első három
aktív félévre vonatkozóan);
4.3.2. Angol nyelvismerettel és nyelvoktatási eredményekkel, továbbá idegen nyelven
teljesített tantárgyakkal kapcsolatos követelmények.
Az idegen nyelven meghirdetett kötelező, kötelezően választható és idegen nyelvi
tantárgyak listáját az indításuk tervezet tanulmányi félévével e dokumentum 1. számú
melléklete tartalmazza.
Amennyiben egy angol nyelven meghirdetett kötelező tantárgyhoz előadás és gyakorlat
(szeminárium, stb.) is tartozik, akkor az ösztöndíj jogosultság szempontjából angol nyelvű
teljesítésnek a tantárgy mindkét kurzusa idegen nyelven történő teljesítése számít.
A 2017/2018. őszi félévében 4. vagy a feletti mintatanterv szerinti aktív tanulmányi
félévüket megkezdők esetén
4.3.2.1. a 2017/2018. őszi félév ösztöndíjának a Kommunikáció I. kötelezően választható
blokkban szereplő English for Economic and Social Sciences tantárgy előzőleg
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történt teljesítése kivételével az idegen nyelven felvett és teljesített kreditek még
nem feltételei.
4.3.2.2. 2017/2018. tavaszi félévében az English for Economic and Social Sciences
tantárgyon felül további legalább egy angol nyelven oktatott kötelező tantárgy
teljesítése a feltétel.
4.3.2.3. Ezt követően az általános szabályok szerint kell felvenni és teljesíteni az angol
nyelven oktatott tantárgyakkal kapcsolatos követelményt.
A fentiektől eltérően, az angol nyelvű tantárgyak folyamatos, felmenő rendszerű
indulására tekintettel:
4.3.2.4. Az ösztöndíj szempontjából az angol nyelvi követelmény teljesítéséhez az adott
tantárgy angol nyelven meghirdetésének tanulmányi félévét megelőzően már
teljesített azonos tantárgyakat nem kell angol nyelven ismételten teljesíteni. Ha
ezen felül nincs olyan további, az ösztöndíjigénylést megelőző félévig bezárólag
a mintatanterv szerinti kötelező és még nem teljesített tantárgy, amelyet az
ösztöndíj igénylés félévéig angolul is teljesíthetett volna, az angol nyelvi
követelményt az adott félév ösztöndíjához teljesítettnek kell tekinteni.
4.3.2.5. Ha a hallgató a tantárgyat olyan félévben teljesíti, amely tanulmányi félévben a
tantárgy már angol nyelven is meghirdetésre kerül, akkor az ösztöndíj
jogosultság szempontjából az angol nyelvű oktatáshoz kapcsolódó követelmény
csak az angol nyelven történő tantárgyteljesítéssel teljesíthető.
4.3.2.6. Ha egyes angol nyelvű tantárgy(ak) későbbi indulása okán az ösztöndíjigénylés
félévénél meghatározott angol nyelvi követelmény az ösztöndíjigénylés félévét
megelőző tanulmányi félévig a 4.3.2.5 szerint csak részben teljesíthető, akkor a
követelmény megegyezik a teljesíthető résszel.
4.3.2.7. Az itt rögzítettek az English for Business and Communication I. és II. szaknyelvi
(idegen nyelvi) kurzusokra is megfelelően alkalmazandók azokban az esetekben,
ahol e tantárgyakra vonatkozó követelményt állapít meg e dokumentum. (Vagyis
e tantárgyak adott félévben csak abban az esetben és annyiban feltételei az
ösztöndíjra jogosultságnak, ha azok legkésőbb a feltétel teljesülése
ellenőrzésének félévét megelőző félévben meghirdetésre kerülnek.)
4.3.2.8. A hallgató az English for Business and Communication I. és II. szaknyelvi
tantárgyakat az idegen nyelvi támogatási egységei terhére is teljesítheti.
Amennyiben a rendelkezésére álló egységeket a hallgató a tantárgy teljesítéséig
már felhasználta, a tantárgyak az általános szabályok szerinti térítés ellenében
teljesíthetők. Tekintettel arra, hogy a jelen ösztöndíj program feltételei szerint e
két tantárgy kreditérték nélküli kritérium tantárgy, ösztöndíjra nem jogosít, az
ösztöndíj összegének számítása során e tantárgyakat figyelmen kívül kell
hagyni.
4.3.3. Az ösztöndíjra jogosító képzésben az adott félévig teljesített kötelező és kötelezően
választható tantárgyak összes teljesített kreditjei számára és az azokból számolt
(kreditekkel) súlyozott tanulmányi átlagra vonatkozó követelmények.
4.3.4. Az ösztöndíj programhoz rendelt Széleslátókör Tantárgycsoportból minimálisan
teljesített kreditek számára vonatkozó követelmény. A Széleslátókör Tantárgycsoport
tantárgyait a BME GTK a honlapján (www.gtk.bme.hu) a regisztrációs hét kezdetéig teszi
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közzé, amely tantárgylistát Dékáni Utasítás módosíthat. A 2016/17. őszi félév előtt
teljesített szabadon választható tantárgyakat a Széleslátókör tantárgycsoport részeként
teljesített tantárgyaknak kell tekinteni.
4.3.5. Tudományos és/vagy hallgatói közéleti szerepvállalásra vonatkozó követelmények
(amelyek elfogadható körét Dékáni Utasítás a 4.13.6, 4.14.6, 4.15.6. pontban foglaltakhoz
képest bővítheti). Az itt megjelölt követelményt legkorábban a 2017/2018. tanév tavaszi
félévében kell teljesíteni.
4.4.

Az egyes tanulmányi féléveknél az ösztöndíjra jogosult hallgató felelőssége, hogy a
tantárgyfelvétel során olyan tantárgyakat vegyen fel és teljesítsen, amelyekkel teljesíti az
ösztöndíjra jogosultság következő féléve feltételeiből a teljesített tantárgyak körére,
kreditértékére és eredményére vonatkozó előírásokat.

4.5.

A BME GTK fenntartja a jogot a képzések mintatantervének módosítására, amelyet a
www.gtk.bme.hu oldalon tesz közzé. A módosítás a már megkezdett azon félévre, amelynek a
regisztrációs hete lezárult annak közzétételekor, nem eredményez változást a soron következő
tanulmányi félév ösztöndíj jogosultságára vonatkozó követelményeinek a teljesítendő
tantárgyakhoz kötődő részében. (Vagyis az ösztöndíj folyósításához a változás meghirdetését
közvetlenül követő tanulmányi félévben a tantárgyak teljesítése elfogadható a módosítás előtti
mintatanterv szerint is.)

4.6.

Azon hallgatók esetén, akik valamely tanulmányi félévüket tanulmányi célú mobilitási program
keretében külföldi felsőoktatási intézménynél teljesítik, a külföldön teljesített krediteknek az
ösztöndíj céljára, annak feltételei teljesítésére történő elismerésére vonatkozó szabályokat a
BME GTK dékánja Dékáni Utasítással állapítja meg.

4.7.

A 4.8-4.15. pontban foglalt mintatanterv szerint teljesített kreditekre vonatkozó követelményeket
a hallgató az 1.1. pontban meghatározott, a hallgatónak az ösztöndíjra jogosító képzésén
felvett és teljesített kreditekkel teljesítheti. Az ösztöndíjra jogosító képzésen kívül teljesített
kreditek csak kivételesen fogadhatók el az ösztöndíj jogosultság feltételei teljesítése
szempontjából, melynek feltételeiről Dékáni Utasítás rendelkezik. A BME GTK rögzíti, hogy az
ösztöndíj feltételei teljesítésének vizsgálatához a más képzésen teljesített kreditek elfogadása
vagy elutasítása különbözik a BME TVSZ-ben a tanulmányi követelmények teljesítésének
elfogadása érdekében a Kari Kreditátviteli Bizottság eljárásától és vizsgálatától. A Kari
Kreditátviteli Bizottság támogató döntése a kredit tanulmányi követelmény teljesítéseként
elismeréséről nem jelenti egyúttal az ösztöndíjra való jogosultság feltételének teljesítését is. Ez
utóbbiról a hallgató írásbeli kérelmére külön döntést kell hozni az erre vonatkozó Dékáni
Utasítás alapján.
Az egyes félévekre vonatkozó követelmények

(az adott félévi ösztöndíjra jogosultsághoz az adott félévre vonatkozó feltételek mindegyikét
teljesíteni kell)

4.8.

Az ösztöndíj igénylése és odaítélése szempontjából általános, minden félévre vonatkozó
jogosultsági feltételek:
4.8.1.

az ösztöndíj igénylőjének ösztöndíjra jogosító képzése az 1.1. pont szerinti; és

4.8.2.

az ösztöndíj igénylőjének tanulmányait tekintve – a felsőoktatásban valamennyi
korábbi és jelenlegi képzésének valamennyi aktív tanulmányi félévét is beleszámítva –
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az ösztöndíj igénylésekori aktív tanulmányi félévének sorszáma megegyezik az
ösztöndíjra jogosító képzésen a mintatanterv szerinti, sorszámában megfelelő
aktív tanulmányi félév sorszámával 1 (a hallgató bármilyen képzésen teljesített
korábbi tanulmányai aktív féléveiből csak az 1.2 pont szerint lehet aktív tanulmányi
féléveket figyelmen kívül hagyni);

4.9.

4.8.3.

(A második félévtől kezdődően) az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterv
szerinti közvetlenül megelőző féléve végéig kötelező és kötelezően választható
tantárgyak összes kreditjének legalább 80%-át és legfeljebb 10 kredit
elmaradással teljesítette, és e teljesített tantárgyak kreditekkel súlyozott (görgetett)
tanulmányi átlaga eléri a 3,00-át, állami ösztöndíjas finanszírozási formában
tanulók esetén a 4,00-át. Amennyiben a 80% számítása nem egész számú kreditet ad
ki, a feltétel a legközelebbi magasabb egész számú kredittel teljesíthető2.

4.8.4.

Az ösztöndíj igénylés aktuális aktív félévére – az ösztöndíjra jogosultságot adó
képzés kötelező, kötelezően választható tantárgyai vagy az ösztöndíj program
Széleslátókör tantárgycsoport tantárgyak közül – legalább 24 kreditet véglegesen
felvett (figyelemmel a 3.3 és a 4.3.4. pontban foglaltakra is).

4.8.5.

A következő félévi ösztöndíj jogosultság fenntartása érdekében javasolt továbbá a
tantárgyfelvételnél figyelemmel lenni a következő félévi jogosultságnál már
teljesítettként előírt egyes követelményekre is.

A tanulmányok első aktív félévére vonatkozó további követelmények:
4.9.1. Az 1.1.1. pont szerinti képzések egyikére állami ösztöndíjas képzési formára nyert felvétel
esetén legalább 460 pont, önköltséges képzési formára nyert felvétel esetén legalább 400
pont felvételi pontszám elérése.
4.9.2. C1 szintű (felsőfokú) angol nyelvvizsgával rendelkezik; vagy
B2 szintű (középfokú) angol nyelvvizsgával (vagy annak megfelelő emelt szintű érettségi
eredménnyel) és 75% feletti eredményű közép vagy 55% feletti eredményű emelt szintű
matematika vagy fizika érettségi eredménnyel rendelkezik.

4.10. A tanulmányok második aktív félévére vonatkozó további követelmények:
4.10.1.

Teljesítette az első aktív félére vonatkozó felvételi – 4.9.1 és 4.9.2. pont –
követelményeket.

4.11. A tanulmányok harmadik aktív félévére vonatkozó további követelmények:
4.11.1.

Teljesítette az első aktív félére vonatkozó felvételi – 4.9.1. és 4.9.2. pont –
követelményeket.

1

Az ösztöndíj programba a mintatanterv szerinti bármely tanulmányi félévben lehetséges a belépés. Az ösztöndíj
jogosultsághoz azonban az ösztöndíjra jogosító képzés mintatanterve szerinti annyiadik tanulmányi félévre
vonatkozó követelményeket kell maradéktalanul teljesíteni, ahány aktív tanulmányi féléve volt a hallgatónak
összesen a felsőoktatásban (beleszámítva az ösztöndíj igénylésekori aktív tanulmányi félévet is). Például, ha. a
hallgató két tanulmányi félévet már teljesített az ösztöndíjra jogosító képzésen, akkor a mintatanterv szerinti
harmadik aktív tanulmányi félévében beléphet a programba, feltéve, hogy a mintatanterv szerinti harmadik
tanulmányi félévi ösztöndíj folyósításhoz előírt feltételeket teljesítette. Másik példa: a hallgató más képzésen két
aktív tanulmányi félévet már teljesített, amikor a BME ösztöndíjra jogosító képzésére nyer felvételt. Ez esetben
akkor szerezhet ösztöndíj jogosultságot, ha az ösztöndíjra jogosító képzésen a mintatanterv szerint e kettő
félévvel növelt sorszámú mintatanterv szerinti félévre előírt feltételeket teljesíti.
2
Pl. amennyiben a mintatanterv szerinti 80% 24,8 kredit, a következő félévi ösztöndíjhoz a teljesített
kreditminimum 25 kredit, (27,2 kredit esetén 28 kredit, 25,6 kredit esetén 26 kredit).
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4.11.2.

Teljesítette az English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tantárgyat.

4.12. A tanulmányok negyedik aktív félévére vonatkozó további követelmények:
4.12.1.

Angol felsőfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

4.12.2.

Teljesítette az English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tantárgyat.

4.12.3.

Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterv szerinti harmadik félév végéig
kötelező tantárgyak közül legalább egyet angol nyelvű kurzuson teljesített
(figyelemmel a 4.3.2. pontnál írottakra is).

4.12.4.

Az ösztöndíj program Széleslátókör tantárgycsoportjából legalább 3 kreditet teljesített
(figyelemmel a 4.3.4. pontban foglaltakra is).

4.13. A tanulmányok ötödik aktív félévére vonatkozó további követelmények:
4.13.1.

Angol felsőfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

4.13.2.

Teljesítette az English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tantárgyat.

4.13.3.

Teljesítette English for Business and Communication I. vagy II. szaknyelvi kurzust. (Ez
a feltétel 2018/2019-es tanévben lép érvénybe, azaz első alkalommal a 2018/2019-es
tanév őszi félévének pályázati követelményei teljesítése ellenőrzése során kerül
ellenőrzésre, figyelemmel a 4.3.2.7 és 4.3.2.8 pontokban foglaltakra is.)

4.13.4.

Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterv szerinti negyedik félév végéig
kötelező tantárgyak közül legalább három (kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szakon kettő) tantárgyat angol nyelvű kurzuson teljesített (figyelemmel a
4.3.2 pontban foglaltakra is).

4.13.5.

Az ösztöndíj program Széleslátókör tantárgycsoportjából legalább 6 kreditet teljesített
(figyelemmel a 4.3.4. pontban foglaltakra is).

4.13.6.

Igazoltan (az elmúlt négy félév során) – figyelemmel a 4.3.5. pontban foglaltakra is –

4.13.6.1. részt vett kari Tudományos Diákköri Konferencián, vagy
4.13.6.2. legalább 1 féléven keresztül aktív szakkollégiumi tag volt (a feltétel teljesülését
szakkollégium vezetője írásban igazolja), vagy
4.13.6.3. legalább 1 féléven keresztül aktív tagja volt a kari Hallgatói Képviseletnek, kari
Mentorgárdának, kari Instruktorgárdának, a kari Rendezvényszervező
Csoportnak, vagy a BME Hallgatói Külügyi Testület alszervezetei
valamelyikének (a feltétel teljesülését az adott szervezet/alszervezet vezetője
írásban igazolja), vagy
4.13.6.4. legalább egy féléven keresztül aktívan részt vett a kari kommunikációt támogató
szakmai csoportban (a feltétel teljesülését GTK Press szerkesztőség vezető
írásban igazolja).
4.14. A tanulmányok hatodik aktív félévére vonatkozó további követelmények:
4.14.1.

Angol felsőfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

4.14.2.

Teljesítette az English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tantárgyat.

4.14.3.

Teljesítette English for Business and Communication I. és II. szaknyelvi kurzust. (Ez a
feltétel 2018/2019-es tanévben lép érvénybe, azaz első alkalommal a 2018/2019-es

Oldal 8 / 15

tanév őszi félévének pályázati követelményei teljesítése ellenőrzése során kerül
ellenőrzésre, figyelemmel a 4.3.2.7 és 4.3.2.8 pontokban foglaltakra is.)
4.14.4.

Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterv szerinti ötödik félév végéig
kötelező tantárgyak közül legalább öt (kommunikáció és médiatudomány alapképzési
szakon négy) tantárgyat angol nyelvű kurzuson teljesített (figyelemmel a 4.3.2.
pontban foglaltakra is).

4.14.5.

Az ösztöndíj program Széleslátókör tantárgycsoportjából legalább 9 kreditet teljesített
(figyelemmel a 4.3.4. pontban foglaltakra is).

4.14.6.

Igazoltan (az elmúlt öt félév során) – figyelemmel a 4.3.5. pontban foglaltakra is –

4.14.6.1. részt vett kari Tudományos Diákköri Konferencián, vagy
4.14.6.2. legalább 1 féléven keresztül aktív kari szakkollégiumi tag volt (a feltétel
teljesülését szakkollégium vezetője írásban igazolja), vagy
4.14.6.3. legalább 1 féléven keresztül aktív tagja volt a kari Hallgatói Képviseletnek, kari
Mentorgárdának, kari Instruktorgárdának, a kari Rendezvényszervező
Csoportnak, vagy a BME Hallgatói Külügyi Testület alszervezetei
valamelyikének (a feltétel teljesülését az adott szervezet/alszervezet vezetője
írásban igazolja), vagy
4.14.6.4. legalább egy féléven keresztül aktívan részt vett a kari kommunikációt támogató
szakmai csoportban (a feltétel teljesülését GTK Press szerkesztőség vezető
írásban igazolja).
4.15. A tanulmányok hetedik aktív félévére vonatkozó további követelmények (a kommunikáció
és médiatudomány szak kivételével, ahol a hetedik aktív félévre már nem igényelhető
ösztöndíj):
4.15.1.

Angol felsőfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.

4.15.2.

Teljesítette az English for Economic and Social Sciences angol szaknyelvi tantárgyat.

4.15.3.

Teljesítette English for Business and Communication I. és II. szaknyelvi kurzust. (Ez a
feltétel 2018/2019-es tanévben lép érvénybe, azaz első alkalommal a 2018/2019-es
tanév őszi félévének pályázati követelményei teljesítése ellenőrzése során kerül
ellenőrzésre, figyelemmel a 4.3.2.7 és 4.3.2.8 pontokban foglaltakra is.)

4.15.4.

Az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterv szerinti hatodik félév végéig
kötelező tantárgyak közül legalább ötöt angol nyelvű kurzuson teljesített (figyelemmel
a 4.3.2. pontban foglaltakra is).

4.15.5.

Az ösztöndíj program Széleslátókör tantárgycsoportjából legalább 12 kreditet teljesített
(figyelemmel a 4.3.4. pontban írottakra is).

4.15.6.

Igazoltan (az elmúlt hat félév során) – figyelemmel a 4.3.5. pontra is –

4.15.6.1. részt vett kari Tudományos Diákköri Konferencián, vagy
4.15.6.2. legalább 1 féléven keresztül aktív kari szakkollégiumi tag volt, vagy
4.15.6.3. legalább 1 féléven keresztül aktív tagja volt a kari Hallgatói Képviseletnek,
kari Mentorgárdának, kari Instruktorgárdának, a kari Rendezvényszervező
Csoportnak, vagy a BME Hallgatói Külügyi Testület alszervezetei
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valamelyikének (a feltétel teljesülését az adott szervezet/alszervezet vezetője
írásban igazolja);
4.15.6.4. legalább egy féléven keresztül aktívan részt vett a kari kommunikációt támogató
szakmai csoportban (a feltétel teljesülését GTK Press szerkesztőség vezető
írásban igazolja).
5.

Az ösztöndíj folyósítás további, az adott képzésre egyedileg vonatkozó részletes feltételei

5.1.

Az adott ösztöndíjra jogosító képzésben az ösztöndíj teljesítéséhez szükséges, az adott képzésre
egyedileg jellemző esetleges további részletes feltételeket (így különösen, de nem kizárólag a
teljesítendő tantárgyak pontos arányát) Dékáni Utasítás állapíthat meg, amelyet a BME GTK a
honlapján tesz közzé.

5.2.

A BME GTK fenntartja a jogot, hogy a 4.8-4.15. pontban foglalt feltételeket az adott képzésre
vonatkozó tapasztalatok alapján az ott rögzített százalékos értékek és súlyozott átlagok
vonatkozásában módosítsa. Ennek érdekében a BME GTK jogosult arra, hogy a mintatanterv
szerint az adott félévhez tartozó tantárgyak sajátosságainak, kreditértékének megfelelően az ott
rögzített 80%-os kreditmértéket pontosítsa. A BME GTK ugyancsak jogosult arra, hogy az egyes
tantárgyak hallgatók általi teljesítésének átlagaira tekintettel, az adott félévi ösztöndíj
jogosultsághoz előírt súlyozott átlagot az ösztöndíjas hallgatók számára kedvezően módosítsa.

5.3.

A BME GTK kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy egyes tantárgyak nem feltétlenül
indulnak minden félévben.

6.
A hallgatóknak azonos, vagy hasonló célból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos
szabályok
6.1.

A BME GTK az önköltséges hallgatóknak az ösztöndíjat kifejezetten az önköltségből fakadó, a
hallgatót terhelő kötelezettségek csökkentéséhez nyújtja. Erre tekintettel a hallgató az adott
tanulmányi félévre vonatkozó pályázata benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a pályázat aktuális
félévére (vagy félévére is) tekintettel az egyetemen kívüli jogi személyek, szervezetek
támogatják-e a hallgatót, vagy finanszírozzák-e részben vagy egészben a képzése költségeit (és
ha igen, mekkora összegben). E kötelezettség független attól, hogy mi ennek a pontos
feltételrendszere vagy jogi formája, vagy attól, hogy azt a támogató a BME-re utalja, vagy
közvetlenül a hallgatónak fizeti ki. E kötelezettségbe minden olyan támogatás, juttatás
beleszámít, amelyet az egyetemtől különböző jogi személy, szervezet a hallgató tanulmányi
kötelezettségeire, hallgatói jogviszonyára tekintettel nyújt, és vonatkozási ideje részben vagy
egészben megegyezik az ösztöndíj tanulmányi félévével. Ilyenek minősül különösen (de nem
kizárólag)
6.1.1. munkáltató, más harmadik jogi személy, szervezet által (át)vállalt és általa megfizetett
önköltség(rész);
6.1.2. más jogi személyek, szervezetek részéről az ösztöndíjra jogosító képzéshez kapcsolódó
tanulmányi vagy szakmai, tudományos tevékenységre tekintettel nyújtott támogatás akár
ösztöndíj, akár más jogcímen /ideértve pl. a kiválósági jellegű ösztöndíjakat/;
6.1.3. az intézménynek utalt Diákhitel2.

6.2.

A 6.1. pontban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók az Egyetem bármely más
szervezeti egysége, vagy képviselője által meghirdetett támogatás, ösztöndíj esetén, amelyről
célja szerint megállapítható, hogy részben vagy egészben a hallgató tanulmányi, és/vagy
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szakmai, tudományos, közéleti tevékenységével függ össze (ide nem értve a Kar Kiváló
Hallgatója ösztöndíjat, köztársasági ösztöndíjat). A 6.1. pontban foglaltak nem vonatkoznak a
hallgatók szociális helyzetére, kollégiumi elhelyezésére vagy lakhatási támogatására a
felsőoktatásról szóló jogszabályok szerinti állami, hallgatói célú normatív alapú támogatásokra.
6.3.

Amennyiben a fenti támogatások együttes értéke meghaladja a hallgató által az igénylés
tanulmányi félévében fizetendő teljes önköltségnek az e félévben első alkalommal felvett
kreditekre számított ösztöndíj összegével csökkentett részét (azaz a fenti támogatás/ok/
meghaladjá/k/ a hallgató által önköltségként az ösztöndíj összegével csökkentett mértékű,
pénzügyileg teljesítendő részt), az ösztöndíj féléves összegét csökkenteni kell az alábbiak szerint
számított összeggel
Rész mutatószám (1) = kötelező és kötelezően választható tantárgyakból a pályázati félévet
megelőző félévig a mintatanterv szerint eddig előírt tantárgyakból
1.
teljesített kreditérték és
2.
előírt összes kreditérték
hányadosának százalékrangja, ahol a százalékrang
a)

felső értéke (100%-a) a pályázati félévet megelőző félévig a mintatanterv szerint előírt
kötelező és kötelezően választható tantárgy együttes kreditértéke,

b)

alsó értéke (50%-a) a pályázati félévet megelőző félévig a mintatanterv szerinti kötelező
és kötelezően választható tantárgyak közül a „BME GTK 400+ Ösztöndíj Program
részletes feltételei” szerint a pályázat érvényességéhez előírt minimum kreditmennyiség.

Rész mutatószám (2) = a pályázati félévet megelőző félévig a mintatanterv szerinti kötelező és
kötelezően választható tantárgyak közül teljesített tantárgyak súlyozott tanulmányi átlagának
5,00-val történő osztásával kapott szám százalékrangja, ahol a százalékrang
a)

felső értéke (100%-a) 5,00,

b)

alsó értéke (50%-a) a pályázati félévet megelőző félévig a mintatanterv szerinti kötelező
és kötelezően választható tantárgyakból önköltséges hallgatók esetén 3,00, állami
ösztöndíjas hallgatók esetén 4,00.

Teljesítménymutató = Részmutatószám (1) és Részmutatószám (2) átlaga
Levonási mutató = 100%-ból kivonva Teljesítménymutató
Levonás mértéke = az összes kapott egyéb, BME GTK 400+ ösztöndíjon kívüli támogatásból
kivonva az önköltség fix díjrészét (kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgatók
esetén 120.000,- Ft-ot, állami ösztöndíjas hallgatók esetén pedig 0-t), és az így kapott pozitív)
különbség megszorozva a Levonási mutatóval.
6.4.

Az ösztöndíjra jogosult hallgató tudomásul veszi, hogy nem vehet fel Diákhitel2-t az általa
fizetendő önköltségnek az ösztöndíjjal támogatott részében. Ellenkező esetben annak teljes
összege levonásra kerül az ösztöndíjból. A hallgató az ösztöndíj igényléssel egyidejűleg
nyilatkozik e feltétel teljesítéséről is.

6.5.

A fentiek az állami ösztöndíjas hallgatókra azzal alkalmazandók, hogy esetükben a teljes
támogatási összegre kell elvégezni a 6.3. pontban írt számítást, és ennek eredménye szerint
csökkent a BME GTK 400+ ösztöndíj összege.

6.6.

A pályázatot benyújtó hallgató külön további nyilatkozat nélkül, a pályázata benyújtásával
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a GTK 400+ Ösztöndíj pályázata benyújtását
követően válik jogosulttá a jelen pont hatálya alá tartozó juttatásra (pl. ezt követően bírálják el a
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kérelmét, vagy kötnek vele szerződést), azt a 400plusz@gtdh.bme.hu e-mail címre
haladéktalanul bejelenti. Ezen túlmenően az ösztöndíj pályázata benyújtásával együtt azt is
vállalja, hogy az esetlegesen eddigre számára már folyósított GTK 400+ ösztöndíj más általi
támogatással érintett megfelelő részét 15 napon belül visszafizeti. Amennyiben a BME GTK
tudomást szerez arról, hogy a hallgató a bejelentési (illetve visszafizetési) kötelezettségének nem
tett eleget, a hallgatót jogosult kizárni az ösztöndíjprogramból, és a jogosulatlan ösztöndíj iránti
követelését érvényesíteni, továbbá az eset körülményeitől függően más jogi eljárásokat
kezdeményezni.
6.7.

Az e fejezet szerinti, az ösztöndíjat csökkentő gyakrabban előforduló, fent nem nevesített
esetleges további támogatásokról Dékáni Utasítás rendelkezik.

6.8.

Amennyiben a fenti Dékáni Utasítás nem tartalmazza, a hallgató az ösztöndíjpályázata
benyújtása előtt, legkésőbb az ösztöndíj pályázat benyújtási határidejét megelőző 10. napig
állásfoglalást kérhet arról, hogy a számára nyújtott támogatás vagy más által átvállalt
önköltség(rész) a jelen pont hatálya alá tartozik-e, illetve ugyanebben a határidőben írásban
kérelmezheti a fentiekben külön nem nevesített támogatás mentesítését a fenti előírások alól. Az
állásfoglalás kérést a 400plusz@gtdh.bme.hu e-mail címre küldött, az alábbiakat tartalmazó
levelében kérheti:
a)
b)
c)
d)

neve, Neptun kódja;
valamennyi más támogatásának célja, megnevezése, mértéke;
az állásfoglalás kéréssel érintett támogatás célja, megnevezése, mértéke;
az állásfoglalás kéréssel érintett támogatás, önköltség(rész) átvállalás, pályázat szerződése,
szerződéstervezete.

7. Az ösztöndíjszerződés megkötése, az ösztöndíj igénylésének eljárásrendje
7.1.

A BME GTK az ösztöndíj feltételeit teljesítő hallgatóval – az ösztöndíj szabályos igénylése
esetén – ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj szerződés megkötésére azon tanulmányi félévben
kerül sor, amikor a hallgató első alkalommal teljesíti az ösztöndíj folyósítás valamely tanulmányi
félévére vonatkozó feltételt. (Ez alól kivétel, ha a BME GTK él a 9.3. pontban foglalt jogával, és
a feltételeket korábban nem teljesítő hallgatók számára az ösztöndíjrendszerbe újonnan belépés
lehetőségét kizárja, vagy az ösztöndíj nyújtását megszünteti.)

7.2.

Az ösztöndíjszerződés megkötése az ösztöndíj folyósításának előfeltétele. Az ösztöndíjszerződés
megkötését követő félévekben az ösztöndíj folyósítására a hallgató igénylése alapján kerül sor,
amennyiben a hallgató igazolta az adott félévi ösztöndíj jogosultságára vonatkozó feltételek
teljesítését.

7.3.

Az ösztöndíj igénylése és az ösztöndíj szerződés megkötése folyamatáról, határidőiről, és a
kötelezően alkalmazandó formanyomtatványok iratmintáiról Dékáni Utasítás rendelkezik, amely
a www.gtk.bme.hu honlapon a regisztrációs hét kezdetéig közzétételre kerül.

7.4.

A BME GTK előírhatja a dokumentumok elektronikus felületen keresztül történő benyújtását is
a papír alapú igénylés és igazolások helyett, vagy mellett is.

8. Az ösztöndíjra jogosultság megszűnése
8.1.

Az ösztöndíjra jogosultság véglegesen megszűnik (az ösztöndíj szerződés külön felmondása
nélkül is):
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8.1.1. a mintatanterv szerinti képzési félévszám felett megkezdett aktív félévre (figyelembe véve
a hallgató valamennyi korábbi aktív tanulmányi félévét is, bármely felsőoktatási
intézmény bármely képzését teljesítette is);
8.1.2. a felsőoktatási tanulmányok során a harmadik passzív félévet követően;
8.1.3. ha az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjjal érintett képzésén megszünteti a hallgatói
jogviszonyát, vagy az bármely oknál fogva megszűnik.
8.2.

Az ösztöndíjas hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a nyújtott ösztöndíj
BME által viselendő közterhei a BME számára többletköltséget okozóan változnának meg, a
BME nevében a BME GTK jogosult az ösztöndíj szerződést azonnali hatállyal felmondani és az
ösztöndíj további folyósítását megszüntetni. Írásbeli felmondásnak minősül a BME tanulmányi
rendszerén (Neptunon) keresztül küldött üzenet is.

9. Jogfenntartások
9.1.

A jelen dokumentumban máshol külön szabályozott eseteken kívül is, a BME GTK fenntartja a
jogot, hogy az ösztöndíj program hosszú idejére tekintettel a tapasztalatok alapján az ösztöndíj
folyósítás feltételeit az ösztöndíj célját nem érintve (akár csak egyes, ösztöndíjra jogosító
képzésekre vonatkozóan) egyoldalúan módosítsa, illetve az egyes feltételeket tekintve a feltételt
és/vagy annak teljesítése módját pontosítsa. A módosítás következtében a hallgató kötelezettsége
csak úgy tehető terhesebbé, ha a módosult feltétel olyan időben közzétételre kerül, hogy annak
alapján a hallgató a soron következő tanulmányi félévre vonatkozó ösztöndíj jogosultsága
követelményének teljesítéséhez azt figyelembe tudja venni.

9.2.

A módosított feltételeket a BME GTK Dékáni Utasításként a honlapján teszi közzé.

9.3.

A BME GTK fenntartja a jogot továbbá, hogy az erre a célra rendelkezésre álló forrásoktól
függően
9.3.1. a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévében már az 1.1.1. pontban meghatározott alapképzések
valamelyikén ezt megelőző időben létrejött hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók
esetén, vagy
9.3.2. azon hallgatók esetén, akik az 1.1. pontban foglalt feltételeknek megfelelnek, de
ösztöndíjra jogosultságot ösztöndíjra jogosító képzésükön aktív félévben még nem
szereztek, vagy az ösztöndíj jogosultságuk bármely oknál fogva szünetel,
az ösztöndíjat a még meg nem kezdődött félévvel kezdődően megszüntesse.

9.4.

Amennyiben a hallgatónak bármilyen lejárt fizetési kötelezettsége van, a BME GTK vagy az
Egyetem bármely szervezeti egysége, amellyel szemben a tartozás fennáll, jogosult (de nem
köteles) az ösztöndíj terhére beszámítás útján érvényesíteni a követelését. E jog gyakorlása
esetén
9.4.1. állami ösztöndíjas hallgató esetén a lejárt tartozáson felüli összeg kerül átutalásra az
Ösztöndíjas hallgató Neptunban megjelölt bankszámlájára.
9.4.2. önköltséges hallgató esetén a tartozás összege az ösztöndíjból levonásra kerülhet.

9.5.

A hallgató tudomásul veszi, és ösztöndíj igénylése benyújtásával külön további nyilatkozat
nélkül hozzájárul, hogy a 6. pont szerinti esetben, amennyiben harmadik személy az
ösztöndíjprogramot anyagilag támogatja, vagy a saját támogatását/ösztöndíját az egyetem
közreműködésével nyújtja, a támogatás elszámolása/ellenőrzése során a hallgató azonosításához

Oldal 13 / 15

szükséges személyes, és az ösztöndíj/támogatás szempontjából releváns tanulmányi
teljesítményére vonatkozó adatokat a folyósítandó ösztöndíj összegének megállapítása, a
támogatás elszámolása, és szabályos felhasználása ellenőrzése érdekében a jogszabály szerint
arra jogosultakon felül a támogató személynek illetve szervezetnek átadja.
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Melléklet
Angol nyelven meghirdetésre kerülő mintatanterv szerint kötelező és kötelezően
választható tantárgyak, a meghirdetés várható félévével

Tantárgy neve
English for Economic and Social Sciences

Képzés neve
GM, NG, PSZ, MM, KM

Félév (félév)
2016. tavasz

Marketing alapjai

GM, NG, PSZ, MM

2016. ősz

Pszichológia

GM, NG, PSZ, MM, KM

2016. ősz

Számvitel alapjai

GM, NG, PSZ, MM

2016. ősz

Vállalatgazdaságtan II.
Gazdaságtörténet

GM, NG, PSZ, MM
GM, NG, PSZ

2017. tavasz
2017. tavasz

Közgazdaságtan II.

GM, NG, PSZ, MM

2017. tavasz

Szociológia

GM, NG, PSZ, MM, KM

2017. tavasz

Környezetgazdaságtan

GM, NG, PSZ, MM

2017. tavasz

Társadalomtudományi kutatásmódszertan

KM

2017. tavasz

Minőségmenedzsment alapjai
Vállalati pénzügyek alapjai

GM, NG, MM
GM, NG, PSZ, MM

2017. ősz
2017. ősz

Gazdaságpolitika
Filozófia

GM, PSZ, MM
MM, GM, NG, PSZ, KM

2017. ősz
2018. ősz

Termelésmenedzsment

GM, PSZ, MM

2018. tavasz

Kommunikációelméletek
English for Business and Communication I.

KM
GM, NG, PSZ, MM, KM

2017. ősz
2018. tavasz

Üzleti jog
English for Business and Communication II.

GM, NG, PSZ, MM, KM
GM, NG, PSZ, MM, KM

2017. ősz
2018. ősz

Széleslátókör tantárgycsomag
A Széleslátókör tantárgycsomagban 9 darab 3 kredites tantárgya a következő:
Éghajlatvédelem stratégiai tervezése
Fenntartható üzleti modellek
Társadalmi tabuk és kommunikáció
Mindennapok munkajoga
Piaci játszmák
Pszichológia tabuk nélkül
Sport és üzlet
Technológia és ember
Termékélmény és design
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