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1. Az ösztöndíj célja és a pályázásra jogosultak köre 

1.1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

(BME GTK) 400+ Ösztöndíjat hirdet a tanulmányaik részleges finanszírozása céljából a részletes 

feltételekben leírtaknak eleget tevő, jelen félévben felvett, illetve már hallgatói jogviszonyban 

lévő azon hallgatók részére, akik tanulmányaik során folyamatosan kimagasló teljesítményt 

nyújtottak. Az ösztöndíjra pályázhat az, aki 

1.1.1. 2019/2020. 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 rendelkezik és a jogviszony kezdete 2019.09.01. előtti. 

1.1.2. 2019/2020. 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 rendelkezik és a jogviszony 2019.09.01. utáni. 

1.1.3. 2019/2020. tanév 1. (őszi) félévében a BME GTK műszaki menedzser, vezetés és 

szervezés (angol, magyar nyelven) pénzügy (angol nyelven), pszichológia, 

kommunikáció és médiatudomány, vagy regionális és környezeti gazdaságtan (angol, 

magyar nyelven) mesterképzési szakjai egyikén hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

1.1.4. Amennyiben volt korábbi felsőoktatási tanulmányokhoz kötődő hallgatói jogviszonya, 

akkor előző felsőoktatási tanulmányai során (ideértve az 1.1.1. és 1.1.2. pontban 

felsorolt képzéseket is) mindösszesen legfeljebb csak két passzív féléve volt; és 

1.1.5. az ösztöndíj igénylésének félévében az 1.1.1.-1.1.3. pontokban felsorolt, ösztöndíjra 

jogosító képzésén folyamatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és aktív tanulmányi 

féléve van. 

1.1.6. Az Ösztöndíj Programban nem vehet részt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas 

hallgató. A más ösztöndíj programokban való részvétel mellett az Ösztöndíj 

Programban való részvételre a más ösztöndíj programokban való részvételről szóló 

előírásokat kell figyelembe venni.   

 

1.2. Abban az esetben, ha az 1.1 pontban foglaltaknak megfelelő hallgató a BME GTK bármely 

képzésében már folytatott tanulmányokat, és jogviszonya nem tanulmányainak befejeztével, 

végbizonyítvány (abszolutórium), illetve oklevél megszerzésével szűnt meg, az ösztöndíj 

programban nem pályázhat még akkor sem, ha egyébként mindenben megfelel az ösztöndíj 

igénylés adott félévre vonatkozó feltételeinek. 

Az Ösztöndíjas az ösztöndíj programba az ösztöndíjra jogosító képzésén érvényes mintatanterve 

szerinti megfelelő sorszámú tanulmányi félévre léphet be. 

1.3. Az ösztöndíj párhuzamos GTK-s képzés esetén is csak egy képzésen pályázható. 

1.4. Az ösztöndíj feltételei alól felmentés a 12/2019. (VI.25.) számú dékáni utasítás szerint adható, 

egyébként méltányosság nem adható, és egyéb dékáni felmentés nem kérhető (kivétel Erasmus 

ösztöndíj tárgybefogadás). 

1.5. Ösztöndíj pályázatot benyújtani kizárólag a BME GTK által erre a célra a Neptunban 

rendszeresített alábbi kérelmekkel lehet: 

1.5.1.  alapképzésen, ha a jogviszony kezdete 2019.09.01. előtti: 072 GTK 400+ Ösztöndíj 

Program igénylés kérvény, 

1.5.2. alapképzésen, ha a jogviszony kezdete 2019.09.01. utáni: 082 GTK 400+ Ösztöndíj 

Program igénylés kérvény, 



1.5.3. nappali munkarendű mesterképzésen: 082 GTK 400+ Ösztöndíj Program igénylés 

kérvény. 

 

2. Az ösztöndíj típusa 

2.1. Az ösztöndíj a hallgató képzésével összefüggő, tanulmányaihoz kapcsolódó szakmai, 

tudományos és közéleti tevékenysége alapján átfogó szervezeti egység ösztöndíjaként kerül 

folyósításra. Átfogó szervezeti egység ösztöndíjában az Egyetem nappali tagozatos hallgatója 

részesülhet. 

3. Az ösztöndíj összege és folyósítása 

3.1. Az ösztöndíjat a BME GTK az ösztöndíj folyósításának tanulmányi félévében felvett tantárgyak 

kreditszáma alapján állapítja meg 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 a hallgatóhoz rendelt mintatantervben szereplő és 

abból első alkalommal (1. tárgyfelvétel) felvett tárgyak kreditszáma alapján, az ösztöndíj 

feltételeknek megfelelő, alapképzésen összesen legfeljebb a mintatanterv szerinti összes kredit 

(180 vagy 210 kredit) erejéig, mesterképzésen a mintatanterv szerinti összes kredit (120 kredit) 

erejéig, de tanulmányi félévente legfeljebb 36 kredit után fizethető.  

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 kreditértékére ösztöndíj nem folyósítható. (Azaz érdeklődésének 

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.) 

3.3. Ösztöndíj – az egyéb feltételek maradéktalan teljesülése esetén – kizárólag az ösztöndíjra jogosító 

képzés mintatantervéből első alkalommal felvett, a mintatanterve szerinti kötelező, kötelezően 

választható tantárgyak, valamint szabadon választható tantárgyak esetén a Széleslátókör 

tantárgycsoportból (szintén első alkalommal) történő felvétele esetén kapható. A tantárgy 

(bármikori) nem teljesítése esetén a tantárgy újra felvételére ösztöndíj nem vehető igénybe. 

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 az előző tárgyfelvételi 

szabályok figyelembe vételével: 

3.5.1. a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, 

valamint a műszaki menedzser alapképzéseken – ha a hallgatói jogviszony kezdete 

2019. 09.01. előtti – az ösztöndíj folyósítás félévében felvett kreditszám x 6000 Ft, 

3.5.2. kommunikáció és médiatudomány alapszakon – ha a hallgatói jogviszony kezdete 2019. 

09.01. előtti – az ösztöndíj folyósítás félévében felvett kreditszám x 2700 Ft,  



3.5.3. a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, 

valamint a műszaki menedzser alapképzéseken – ha a hallgatói jogviszony kezdete 

2019. 09.01. utáni – és 

3.5.3.1. a hallgató pénzügyi státusza állami ösztöndíjas, az ösztöndíj folyósítás félévében 

felvett kreditszám x 3000 Ft, 

3.5.3.2.  a hallgató pénzügyi státusza önköltséges, az ösztöndíj folyósítás félévében 

felvett kreditszám x 6000 Ft, 

 

3.5.4. kommunikáció és médiatudomány alapszakon – ha a hallgatói jogviszony kezdete 2019. 

09.01. utáni – függetlenül a hallgató pénzügyi státuszától, az ösztöndíj folyósítás 

félévében felvett kredit x 2700 Ft, 

3.5.5.  a műszaki menedzser, vezetés és szervezés (angol, magyar nyelven) pénzügy (angol 

nyelven), pszichológia, kommunikáció és médiatudomány, vagy regionális és 

környezeti gazdaságtan (angol, magyar nyelven) mesterképzési szakjain az ösztöndíj 

folyósítás félévében felvett kreditszám x 6000 Ft. 

 

3.6. Az ösztöndíj érvényesítése, folyósítása az adott aktív tanulmányi félévre vonatkozó 

követelmények teljesítésének határidőben történő igazolása alapján lehetséges; 

3.6.1. a pályázati kérelem kizárólag a Neptun tanulmányi rendszer adatbázisán alapul, így 

valamennyi igazolást (pl. nyelvvizsga, TDK stb.) a kérelem leadását megelőzően abba 

kell felvitetni a KTH-ban. A Neptunban lévő adatok ellenőrzése a hallgató felelőssége, 

a kérelem beadási határidejét követően hiánypótlás max. 3 napig fogadható el. 

3.6.2. a folyósításra önköltséges és állami finanszírozott hallgatók esetén egyaránt a 

tanulmányi félév negyedik hónapjában (november, április) 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 

a hallgató ösztöndíjra is jogosult ez után a kredit után. (Az ösztöndíj feltételeként ilyen kredit csak 

kivételesen, Erasmus ösztöndíj tárgybefogadás esetén, 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, illetve az adott félévre kiadásra 

kerülő Dékáni Utasítás(ok)ban foglalt, a mindenkori félévre vonatkozó részletes feltételeket 

teljesítők számára a feltételek vizsgálata alapján a folyósítás a döntést követően 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. Az ösztöndíj programba az 1.1. 



pontban foglalt feltéteket teljesítő hallgatók 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 (ha a jogviszony 

kezdete 2019.09.01. előtti, az első két aktív félévre vonatkozóan, ha a jogviszony 

kezdete 2019.09.01. utáni, csak az első félévre vonatkozóan); 

4.3.2. Angol nyelvismerettel és nyelvoktatási eredményekkel, továbbá idegen nyelven 

teljesített tantárgyakkal kapcsolatos követelmények a következők: 

Az idegen nyelven meghirdetett kötelező, kötelezően választható és idegen nyelvi 

tantárgyak listáját az indításuk tervezett 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. 

4.3.3. Az ösztöndíjra jogosító képzésben az adott félévig teljesített kötelező és kötelezően 

választható tantárgyak összes teljesített kreditjei számára és az összes teljesített 

tantárgyból számított kumulált 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 közzé, amely tantárgylistát Dékáni Utasítás módosíthat.  

4.3.5. Tudományos és/vagy hallgatói közéleti szerepvállalásra vonatkozó követelmények: 

A követelmény igazolásának „Hivatalos bejegyzés”-ként való felvitelét a 

Neptunban a 072M-GTK 400+ kérelemben kell kérnie. Ezt az ösztöndíj pályázattól 

függetlenül bármikor megteheti, de legkésőbb a beadást megelőzően.  

4.4. Az egyes tanulmányi féléveknél az ösztöndíjra jogosult hallgató felelőssége a tantárgyfelvétel, 

kizárólag a képzésén hozzárendelt mintatantervből vegyen fel tárgyakat és 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. 
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4.7. A 4.8-4.11. 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 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 az ösztöndíj igénylésekori aktív 

tanulmányi félévének sorszáma megegyezik az ösztöndíjra jogosító képzésen a 

mintatanterv szerinti, sorszámában megfelelő aktív tanulmányi félév sorszámával.1 

4.8.3. (A második félévtől kezdődően) az ösztöndíjra jogosultságot adó képzés mintatanterv 

szerinti közvetlenül megelőző féléve végéig a képzés kimeneti követelményében 

meghatározott kötelező és kötelezően választható tantárgyak és „Széles látókör” 

tárgycsoportból félévente minimum 26 kreditet teljesített, és az összes teljesített 

tantárgyak kumulált tanulmányi átlaga alapképzés esetén min. 4,00 (kivétel a 

2017/18/1-ben kezdettek, esetükben min. 3,50), mesterképzés esetén min. 4,25. 

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. 

4.8.6. Tudományos vagy közéleti szerepvállalás teljesítése alapképzésen az alábbiakkal 

lehetséges: 

4.8.6.1.  Szakkollégiumi tagság az alábbi esetekben fogadható el: BME Managemet 

Szakkollégium, Liska Tibor Szakkollégium, KommON BME Kommunikációs 

Szakkollégium, Mathias Corvinus Kollégium, (a feltétel teljesülését 

szakkollégium vezetője írásban igazolja) 

4.8.6.2. 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) 

4.8.6.3. aktívan részt vett a kari kommunikációt támogató szakmai csoportban (a feltétel 

teljesülését GTK Press szerkesztőség vezető írásban igazolja) 

 

                                                           
1 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 az ösztöndíj kérelmét 
benyújtó képzésén (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 



4.9. A tanulmányok féléveire vonatkozó további követelményeket alapképzésen, ha a jogviszony 

kezdete 2019.09.01. előtti, a 2. számú mellékletben foglalt táblázat tartalmazza. 

4.9.1. A tanulmányok hetedik aktív félévére a kommunikáció és médiatudomány szakon már 

nem igényelhető ösztöndíj. 

4.10. A tanulmányok féléveire vonatkozó további követelményeket alapképzésen, ha a jogviszony 

kezdete 2019.09.01 utáni, a 3. számú melléklet tartalmazza. 

4.10.1. A tanulmányok hetedik aktív félévére a kommunikáció és médiatudomány szakon már 

nem igényelhető ösztöndíj. 

4.11. A tanulmányok féléveire vonatkozó további követelményeket mesterképzésen a 4. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

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 4.8-4.11. pontban foglalt feltételeket az adott képzésre 

vonatkozó tapasztalatok alapján az ott rögzített kreditszámra vonatkozó előírások és kumulált 

súlyozott tanulmányi 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 kreditmértéket pontosítsa. 

5.3. A BME GTK kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy egyes tantárgyak nem feltétlenül 

indulnak minden félévben. 

6. Az ösztöndíjszerződés megkötése, az ösztöndíj igénylésének eljárásrendje 

6.1. A BME GTK az ösztöndíj feltételeit teljesítő pályázókkal ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj 

szerződés megkötése minden olyan tanulmányi félév(ek)ben kötelező, amikor a pályázata 

elfogadásra kerül. (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.) 

6.2. Az ösztöndíjszerződés adott félévre történő megkötése az ösztöndíj folyósításának előfeltétele.  

6.3. Az ösztöndíj igénylése módjáról és az ösztöndíj szerződés megkötése folyamatáról, határidőiről, 

Dékáni Utasítás rendelkezik, amely a www.gtk.bme.hu honlapon a pályázati kérelem benyújtását 

megelőzően közzétételre kerül. 

6.4. A BME GTK előírhatja a dokumentumok elektronikus felületen keresztül történő benyújtását is.  

7. Az ösztöndíjra jogosultság megszűnése 

7.1. Az ösztöndíjra jogosultság véglegesen megszűnik (az ösztöndíj szerződés külön felmondása 

nélkül is): 

7.1.1. a mintatanterv szerinti képzési félévszám felett megkezdett aktív félévre;  

7.1.2. a felsőoktatási tanulmányok során a harmadik passzív félévet követően; 

7.1.3. ha az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjjal érintett képzésén megszünteti a hallgatói 

jogviszonyát, vagy az bármely oknál fogva megszűnik.  



7.2. 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. 

8. Visszafizetési kötelezettség 

8.1. Ha a hallgató féléve az ösztöndíj elnyerését követően az Nftv. 45. § (2) bekezdésében foglalt 

esetben ((szülés, baleset, betegség vagy más ok) a hallgató személyesen vagy a TR-en keresztül 

vagy meghatalmazott útján, legkésőbb a képzési időszak befejezéséig kérelmezheti a váratlan ok 

igazolására szolgáló eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával bejelentkezésének 

visszavonását. A bejelentkezés visszavonásáról ilyen esetben a KTB dönt [utólagosan passzív 

félévvé nyilvánítás].) passziválásra kerül, az adott félévre elnyert ösztöndíjat a pályázó köteles 

visszatéríteni. 

8.2. Amennyiben a hallgatói jogviszonya azon képzésén, ahol ösztöndíjat kapott, nem a TVSZ 63. § 

(1) a) pontja miatt szűnik meg, azaz a ”tanulmányainak befejeztével, végbizonyítvány 

(abszolutórium), illetve oklevél megszerzésével, [jogviszony megszűnése a képzés 

befejezésével]”, hanem abszolutórium megszerzése nélkül a TVSZ 63. § (1) b)-i) pontja alapján 

szűnik meg, akkor az adott képzésén folyósított valamennyi ösztöndíj visszatérítésére kötelezett. 

8.3. Az ösztöndíj megállapításakor figyelembe vett tantárgy nem teljesítése esetén az arra eső 

ösztöndíjat vissza kell fizetnie. 

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 2019/2020. tanév 1. (őszi) félévében már az 1.1.1.-1.1.3. pontban meghatározott 

képzések 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, ösztöndíj nem 

igényelhető. A tartozás miatt a kérelme automatikusan – az előírt feltételek teljesülése esetén is –

elutasításra kerül. 

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 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. 

 

  



1. számú melléklet 

Angol nyelven meghirdetésre kerülő mintatanterv szerint kötelező és kötelezően választható 

tantárgyak 

 

Tantárgy neve Képzés neve 

English for Economic and Social Sciences GM, NG, PSZ, MM, KM 

Marketing alapjai GM, NG, PSZ, MM 

Pszichológia GM, NG, PSZ, MM, KM 

Számvitel alapjai GM, NG, PSZ, MM 

Vállalatgazdaságtan II. GM, NG, PSZ, MM 

Gazdaságtörténet GM, NG, PSZ 

Közgazdaságtan II. GM, NG, PSZ, MM 

Szociológia GM, NG, PSZ, MM, KM 

Környezetgazdaságtan GM, NG, PSZ, MM 

Társadalomtudományi kutatásmódszertan KM 

Minőségmenedzsment alapjai GM, NG, MM 

Vállalati pénzügyek alapjai GM, NG, PSZ, MM 

Gazdaságpolitika GM, PSZ, MM 

Filozófia MM, GM, NG, PSZ, KM 

Termelésmenedzsment GM, PSZ, MM 

Kommunikációelméletek KM 

English for Business and Communication I. GM, NG, PSZ, MM, KM 

Üzleti jog GM, NG, PSZ, MM, KM 

English for Business and Communication II. GM, NG, PSZ, MM, KM 

 

Széleslátókör tantárgycsomag 

A Széleslátókör tantárgycsomagban 9 darab 3 kredites tantárgya a következő: 

Technológia és ember 

Fenntartható üzleti modellek 

Pszichológia tabuk nélkül 

Piaci játszmák 

Éghajlatvédelem stratégiai tervezése 

Termékélmény és design 

Az online platformok szabályozási kérdései az álhírjelenséggel összefüggésben 

Sport és üzlet 

Társadalmi tabuk és kommunikáció 



2. számú melléklet – A tanulmányok féléveire vonatkozó további követelmények alapképzésen, ha a jogviszony kezdete 2019.09.01. előtti 

Aktív 

félévszám 

Felvételi követelmények: 

összpontszám 
Nyelvi követelmény 

Pályázat félévében 

felvett 

K/KV+"Széleslátőkör" 

kredit min.: 

Pályázat félévét 

megelőzően teljesített 

szumma: 

K/KV+"Széleslátőkör" 

kredit min.: 

Összes teljesített tárgyból 

számított kumulált súlyozott 

tanulmányi átlag 

követelménye 

Kötelező tárgyteljesítés 

Angol 

nyelven 

teljesített 

kurzusok 

száma 

Széleslátókör 

Tantárgycsoportból 

minimálisan 

teljesített kreditek 

számára vonatkozó 

követelmény 

Tudományos vagy 

hallgatói közéleti 

szerepvállalásra 

vonatkozó 

követelmények 

Ösztöndíj 

 
állami 

ösztöndíjas 
önköltséges    

állami 

ösztöndíjas 
önköltséges     

Pályázat félévében felvett 

K/KV+"Széleslátókör" 

kreditenként 

3. nincs nincs 

(C1 szintű (felsőfokú) angol 

nyelvvizsga) VAGY ((B2 

szintű (középfokú) angol 

nyelvvizsga ÉS (75% feletti 

eredményű közép vagy 55% 

feletti eredményű emelt 

szintű matematika vagy 

fizika érettségi eredmény)) 

24 52 min. 4,00 min. 4,00 

English for Economic and Social 

Sciences angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63AESS 

nincs nincs nincs 
6000 Ft, kivéve 7N-

AKM03 esetén 2700 Ft 

4. nincs nincs 
(C1 szintű (felsőfokú) angol 

nyelvvizsga) 
24 78 min. 4,00 min. 4,00 

English for Economic and Social 

Sciences angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63AESS 

1 3 nincs 
6000 Ft, kivéve 7N-

AKM03 esetén 2700 Ft 

5. nincs nincs 
(C1 szintű (felsőfokú) angol 

nyelvvizsga) 
24 104 min. 4,00 min. 4,00 

(English for Economic and Social 

Sciences angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63AESS) ÉS 

((English for Business and 

Communication 

I.:BMEGT63ABC1) VAGY 

(English for Business and 

Communication 

II.:BMEGT63ABC2) 

2 6 1 
6000 Ft, kivéve 7N-

AKM03 esetén 2700 Ft 

6. nincs nincs 
(C1 szintű (felsőfokú) angol 

nyelvvizsga) 
24 130 min. 4,00 min. 4,00 

(English for Economic and Social 

Sciences angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63AESS) ÉS 

(English for Business and 

Communication 

I.:BMEGT63ABC1)VAGY 

(English for Business and 

Communication 

II.:BMEGT63ABC2) 

2 9 1 
6000 Ft, kivéve 7N-

AKM03 esetén 2700 Ft 

7. nincs nincs 
(C1 szintű (felsőfokú) angol 

nyelvvizsga) 
24 156 min. 4,00 min. 4,00 

(English for Economic and Social 

Sciences angol szaknyelvi 

tantárgy BMEGT63AESS) ÉS 

(English for Business and 

Communication 

I.:BMEGT63ABC1) ÉS (English 

for Business and Communication 

II.:BMEGT63ABC2) 

3 12 1 
6000 Ft, kivéve 7N-

AKM03 esetén 2700 Ft 

Általános: 7N-AKM03.7 félévben már nem igényelhet!! 

  



3. számú melléklet – A tanulmányok féléveire vonatkozó további követelményeket alapképzésen, ha a jogviszony kezdete 2019.09.01 utáni 

Aktív 

félévszám 

Felvételi követelmények: 

összpontszám 
Nyelvi követelmény 

Pályázat félévében felvett 

K/KV+"Széleslátőkör" 

kredit min.: 

Pályázat félévét 

megelőzően teljesített 

szumma: 

K/KV+"Széleslátőkör" 

kredit min.: 

Összes teljesített tárgyból 

számított kumulált súlyozott 

tanulmányi átlag követelménye 

Kötelező 

tárgyteljesítés 

Angol nyelven 

teljesített 

kurzusok 

száma 

Széleslátókör 

Tantárgycsoport

ból minimálisan 

teljesített 

kreditek számára 

vonatkozó 

követelmény 

Tudományos 

és/vagy 

szakkolégiumra 

vonatkozó 

követelmények 

Pályázható összeg Ft/kredit 

 
állami 

ösztöndíjas 
önköltséges    

állami 

ösztöndíjas 
önköltséges     

állami ösztöndíjas 

kivéve 

kommunikáció és 

médiatudomány 

alapszak:2700 

Ft/kredit 

önköltséges kivéve 

kommunikáció és 

médiatudomány 

alapszak:2700 

Ft/kredit 

1. 

min. 440 pont, 

kivéve műszaki 

menedzser 

alapszak: 

minimum 400 

pont 

min. 400 pont 

(C1 szintű (felsőfokú) komplex 

nyelvvizsga) bármely nyelvből. 

VAGY B2 szintű (középfokú) 

komplex nyelvvizsga ÉS megfelelő 

érettségi eredmény. Megfelelő 

érettségi eredmény lehett: 1) min. 

60% eredményű emelt szintű 

matematika VAGY 2) min. 80% 

eredményű közép szintű matematika 

ÉS történelem vagy fizika érettségi 

eredmény 

24 nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 3000 6000 

2. nincs nincs 

(C1 szintű (felsőfokú) komplex 

nyelvvizsga) bármely nyelvből. 

VAGY B2 szintű (középfokú) 

komplex nyelvvizsga ÉS megfelelő 

érettségi eredmény. Megfelelő 

érettségi eredmény lehett: 1) min. 

60% eredményű emelt szintű 

matematika VAGY 2) min. 80% 

eredményű közép szintű matematika 

ÉS történelem vagy fizika érettségi 

eredmény 

24 26 min. 4,00 min. 4,00 nincs nincs nincs nincs 3000 6000 

3. nincs nincs 

(C1 szintű (felsőfokú) komplex 

nyelvvizsga) bármely nyelvből. 

VAGY B2 szintű (középfokú) 

komplex nyelvvizsga ÉS megfelelő 

érettségi eredmény. Megfelelő 

érettségi eredmény lehett: 1) min. 

60% eredményű emelt szintű 

matematika VAGY 2) min. 80% 

eredményű közép szintű matematika 

ÉS történelem vagy fizika érettségi 

eredmény 

24 52 min. 4,00 min. 4,00 

English for 

Economic and 

Social Sciences 

angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63

AESS 

nincs nincs nincs 3000 6000 

4. nincs nincs (C1 szintű (felsőfokú)   nyelvvizsga) 24 78 min. 4,00 min. 4,00 

English for 

Economic and 

Social Sciences 

angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63

AESS 

1 3 nincs 3000 6000 

5. nincs nincs (C1 szintű (felsőfokú)   nyelvvizsga) 24 104 min. 4,00 min. 4,00 

English for 

Economic and 

Social Sciences 

angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63

AESS 

2 6 1 3000 6000 



6. nincs nincs 

1 db (C1 szintű (felsőfokú)   

nyelvvizsga)+ 1 db (B2 szintű 

(középfokú) komplex nyelvvizsga 

(két különböző nyelvből) 

24 130 min. 4,00 min. 4,00 

(English for 

Economic and 

Social Sciences 

angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63

AESS) ÉS 

Gazdasági 

szakövegek olvasása 

(angol vagy francia 

vagy német 

nyelven) ÉS 

(English for 

Business and 

Communication 

2 9 1 3000 6000 

7. nincs nincs 

2 db (C1 szintű (felsőfokú)   

nyelvvizsga)+ 1 db (B2 szintű 

(középfokú) komplex nyelvvizsga 

(két különböző nyelvből) 

24 156 min. 4,00 min. 4,00 

(English for 

Economic and 

Social Sciences 

angol szaknyelvi 

tantárgy:BMEGT63

AESS) ÉS 

Gazdasági 

szakövegek olvasása 

(angol vagy francia 

vagy német 

nyelven) ÉS 

(English for 

Business and 

Communication) 

3 12 1 3000 6000 

 

Általános: 7N-AKM03.7 félévben már nem igényelhet!! 

  



4. számú melléklet – A tanulmányok féléveire vonatkozó további követelményeket mesterképzésen 

Aktív 

félévszám 

Felvételi követelmények: 

összpontszám 
Nyelvi követelmény 

Pályázat 

félévében felvett 

K/KV kredit 

min.: 

Pályázat félévét megelőzően 

teljesített szumma: K/KV 

kredit min.: 

Összes teljesített tárgyból 

számított kumulált 

súlyozott tanulmányi átlag 

minimum követelménye 

Szakon belüli évfolyamátlag 

követelménye 

Angol nyelven teljesített 

kurzusok száma 

Tudományos és/vagy 

szakmai munkára 

vonatkozó 

követelmények 

Ösztöndíj összeg 

Ft/kredit 

 
állami 

ösztöndíjas 
önköltséges    

állami 

ösztöndíjas 
önköltséges  

(szabadon felvehető bármely 

angol nyelvű BME GTK 

mesterszak tárgykínálatából) 

 összeg 

1. min. 90 pont 
min. 90 

pont 

1 db (C1 szintű (felsőfokú) 

nyelvvizsga) VAGY 2 db (B2 

szintű (középfokú) komplex 

nyelvvizsga (két különböző 

nyelvből) 

24 nincs nincs nincs 

felvételi pontszáma az adott szakon 

az adott évfolyam felső 10%-ába 

tartozik 

nincs nincs 6000 

2. nincs nincs 

1 db (C1 szintű (felsőfokú) 

nyelvvizsga) VAGY 2 db (B2 

szintű (középfokú) komplex 

nyelvvizsga (két különböző 

nyelvből) 

24 26 min. 4,25 min. 4,25 

Összes teljesített tárgyból számított 

kumulált súlyozott tanulmányi átlaga 

alapján az adott szakon az adott 

évfolyam felső 10%-ába tartozik 

nincs nincs 6000 

3. nincs nincs 

1 db (C1 szintű (felsőfokú) 

nyelvvizsga)+ 1 db (B2 szintű 

(középfokú) komplex 

nyelvvizsga (két különböző 

nyelvből) 

24 52 min. 4,25 min. 4,25 

Összes teljesített tárgyból számított 

kumulált súlyozott tanulmányi átlaga 

alapján az adott szakon az adott 

évfolyam felső 10%-ába tartozik 

1 

folyamatban levő TDK, 

vagy (min. megjelenés 

alatt álló) tudományos 

publikáció*, vagy 

tanulmányi versenyen 

való részvétel 

6000 

4. nincs nincs 

1 db (C1 szintű (felsőfokú) 

nyelvvizsga)+ 1 db (B2 szintű 

(középfokú) komplex 

nyelvvizsga (két különböző 

nyelvből) 

24 78 min. 4,25 min. 4,25 

Összes teljesített tárgyból számított 

kumulált súlyozott tanulmányi átlaga 

alapján az adott szakon az adott 

évfolyam felső 10%-ába tartozik 

2 

A kari TDK-n való 

szereplés, vagy (min. 

megjelenés alatt álló) 

tudományos publikáció*, 

vagy tanulmányi 

versenyen való részvétel 

6000 

 * tudományos folyóiratcikk vagy konferencia kiadványban megjelent minimum 4 oldalas mű 


