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A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szenátusa a vonatkozó jogszabályok – a 
nemzeti felősoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Nftv. Vhr.), a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és 
fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet, az 
oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a közforgalmú személyszállítási 
utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény – 
figyelembevételével, a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat) egyetértésével az alábbi szabályzatot alkotja: 
 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) A szabályzat hatálya kiterjed: 

a) az Egyetemen folyó alapképzésekben (BA, BSc), mesterképzésekben (MA, MSc), felsőoktatási 
szakképzésekben, szakirányú továbbképzésekben, részismereti képzésekben, valamint a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott főiskolai alapképzésekben, 
egyetemi alapképzésekben, kiegészítő alapképzésekben, nappali, esti és levelező 
munkarendben, állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses 
képzésben részt vevő, magyar és idegen nyelven tanulmányokat folytató hallgatókra (a 
továbbiakban: hallgatók); 

b) jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján az a) pont szerinti hallgatókkal azonos 
elbírálás alá eső külföldi hallgatókra; 

c) a Korm. rendelet vonatkozó pontjai tekintetében a doktori képzésben részt vevő hallgatókra. 
(2) A karok az 1. számú mellékletben rendelkeznek a karok által megítélt hallgatói támogatások eljárási 

szabályairól.  
(3) Az Egyetem által szervezett külföldi részképzés ideje alatt az Egyetem hallgatójának meg kell 

fizetnie mindazokat a díjakat, amelyeket az Egyetem a hallgató számára előír, valamint a hallgató 
részesül mindazon juttatásokban, melyek az Egyetem aktív félévre bejelentkezett hallgatóit 
megilletik. 

(4) Egyéni szervezésű külföldi részképzés ideje alatt a hallgatónak meg kell fizetnie mindazokat a 
díjakat, amelyeket a fogadó intézmény meghatároz. 

(5) A kérelmek kezelésének rendjét, beadásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 8. számú 
melléklete tartalmazza.  

 
Értelmező rendelkezések 

2. § 
 
(1) A szabályzat alkalmazásában: 

a) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt 
hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 

b) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe; 
c) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki 

ca) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki 
fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy 
szolgáltatásra szorul vagy 
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cb) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még 
legalább egy évig fennáll; 

d) családfenntartó: az a hallgató, 
da)akinek legalább egy gyermeke van, 
db)aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

ápolási díjra jogosult; 
e) nagycsaládos: az a hallgató, akinek 

ea) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy 
eb) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy 

havi jövedelme nem éri el a minimálbért összegét, vagy 
ec) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja; 

f) tartósan beteg: az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban 
állandó ápolást, gondozást igényel. 

g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű (nappali munkarendű) felsőoktatási 
szakképzésben, alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), illetve osztatlan 
képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki 
ga)államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz 

részt, vagy  
gb)tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, 

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott 
képzésben való részvételre. 

h) saját bevétel: az Nftv. 82.§ (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá intézményi 
szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási 
tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásából származó 
bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás. 

i) Halmozottan hátrányos helyzetű1:  
ia) a 2015/2016. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) esetében: 

legfeljebb az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő 
alatt az a hátrányos helyzetű hallgató, akinek a tankötelessé válásának időpontjában 
törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat 
szerint - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós 
nevelésbe vettek, és aki tartós nevelését követően utógondozói ellátásban részesült; 

ib) a 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgató 
(jelentkező) esetében: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét 
be nem töltött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A 
2015/2016. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) az ia) pont szerint is 
lehet halmozottan hátrányos helyzetű. 

j)  Hátrányos helyzetű2: 

                                                      
1 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (2) bekezdés alapján:  
„Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.” 
2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (1) bekezdés alapján  
„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:   
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a 
gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
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ja) a 2015/2016. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) esetében: 
legfeljebb az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő 
alatt: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött 
személy, akit középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy felsőoktatási tanulmányai alatt 
családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző illetve a gyámhatóság védelembe 
vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, 
ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesült, feltéve hogy a beiratkozást 
(felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem benyújtását) közvetlenül megelőző jogosultsági 
időszakban - az utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív 
félévben - a jogcím fennállt; a felsőoktatási felvételi eljárásban hátrányos helyzetű 
jelentkezőnek minősül az a személy is, aki tartós nevelt vagy tartós nevelését követően 
utógondozói ellátásban részesült;  

jb) A 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgató 
(jelentkező) esetében: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét 
be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül. A 2015/2016. 
tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) az ja) pont szerint is lehet 
hátrányos helyzetű. 

k) belső párhuzamos képzésnek tekinthető, ha a hallgató az Egyetemen belül egyidejűleg több 
szakképzettség megszerzésére készül fel. 

i) további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási 
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

j) kreditindex: a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata 
osztva az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel. 

k) korrigált kreditindex: a kreditindex szorozva a félév során teljesített és az egyéni tanrendben 
vállalt kreditek arányával.  

l) összesített korrigált kreditindex: a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének 
mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesítetett korrigált kreditindex számítása 
megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a 
teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 

m) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 

n) ösztöndíj-átlag: a hallgató tanulmányi teljesítményének mérésére szolgáló mérőszám. Az áltag 
a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva a felvett 
kreditek számával. Az átlag számítása során a kötelező, és a kötelezően választható 
tantárgyakból elért érdemjegyeket és ezek kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni. 

o) összesített ösztöndíj-átlag: a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és 
minőségi megítélésére szolgál. Az összesítetett ösztöndíj-átlag számítása megegyezik az 
ösztöndíj-átlag számításával, azzal, hogy a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket 
kell figyelembe venni. 

 
 

A) JUTTATÁSOK 
 

                                                                                                                                                                      
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a 
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek.” 
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A hallgatói támogatások forrásai 
3. § 

 
A hallgatói támogatások intézményi előirányzati keretét alkotja: 
 
(1) Hallgatói normatíva: az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben 

(BA, BSc), felsőoktatási szakképzésben, mesterképzésben (MA, MSc), valamint első főiskolai 
alapképzésben, első egyetemi alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő 
hallgatók október 15-i és március 15-i statisztikai adatközlések szerinti jogosulti létszámának 
számtani közepe és az Nftv. 114/D. §-ábanrájuk megállapított hallgatói juttatásokhoz nyújtott egy 
főre jutó normatív hozzájárulás szorzatából képzett keretösszeg.  

(2) Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete: az államilag támogatott, teljes idejű (nappali 
munkarendű) doktori képzésben részt vevő hallgatók éves jogosultsági létszáma és az Nftv. 
114/D. §-ában meghatározott egy főre jutó doktori ösztöndíj szorzatából képzett keretösszeg 
megnövelve a doktorandusz hallgatókra jutó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális 
normatíva 56%-ával. 

(3) Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: az (1) és a (2) bekezdésben 
meghatározott hallgatói kör együttes évi átlaglétszáma és az Nftv. 114/D. §-ában meghatározott 
egy főre jutó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva szorzatából képzett 
keretösszeg csökkentve a doktorandusz hallgatókra jutó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és 
kulturális normatíva 56%-ával. 

(4) A kollégiumi támogatás: az Egyetem kollégiumaiban vagy a Public Private Partnership keretében 
felépített/felújított diákotthonban vagy az Egyetem által bérelt kollégiumi férőhelyen elhelyezést 
nyert, az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott hallgatói kör együttes évi átlaglétszáma és az 
Nftv. 114/D. §-ában meghatározott egy főre jutó kollégiumi támogatás szorzatából képzett 
keretösszeg. 

(5) Lakhatási támogatás normatívája: az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott hallgatói kör 
együttes évi átlaglétszáma – csökkentve az Egyetem fenntartásában lévő kollégiumban és a 
Public Private Partnership keretében felépített/felújított diákotthonban, valamint az Egyetem által 
bérelt férőhelyen elhelyezett államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók és 
ösztöndíjas doktoranduszok létszámával, valamint a képzés székhelyén állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók és 
ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves létszámának 95%-ával – és az Nftv. 114/D. §-ában 
meghatározott egy főre jutó lakhatási normatíva szorzatából képzett keretösszeg. 

(6)  Köztársasági ösztöndíj: a ténylegesen ösztöndíjban részesülő hallgatók számának – ami 
legfeljebb az október 15-i statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű 
alapképzésben (BA, BSc), illetve mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő hallgatók számának 
0,8%-a –, valamint az Nftv. 114/D. §-ában erre a célra megállapított támogatás egy főre jutó 
összegének szorzatából képzett keretösszeg.  

(7) A hallgatói támogatások egyetemi előirányzatát képezik még az állam által költségvetésben 
biztosított, valamint az egyéb költségvetésen kívüli források (intézményi, alapítványi és egyéb 
szponzori támogatás). 

 
Jogcímek és keretek 

4. § 
 
(1) Az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatás felhasználásának 

jogcímei: 
a) teljesítmény alapú ösztöndíj 

aa) tanulmányi ösztöndíj, amely a tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi 
eredmények alapján megállapított általános tanulmányi ösztöndíj; 

ab) köztársasági ösztöndíj; 
ac) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj: 
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kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj, 
szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj, 
egyetemi közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj, 
egyéb kari ösztöndíj. 

b) szociális alapú ösztöndíj: 
ba) rendszeres szociális ösztöndíj; 
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj; 
bc) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része;  
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja; 
be) alaptámogatás; 
bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása; 

c) doktorandusz ösztöndíj; 
d) intézményi működési költségek finanszírozása: 

da) jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 
szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányait segítő eszközök beszerzése; 

db) kulturális tevékenység, valamint sporttevékenység támogatása; 
dc) kollégium fenntartása, működtetése; 
dd) kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás; 
de) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok működésének támogatása; 
df) a hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása. 
 

(2) A 4. § (1) bekezdés aa) pontja szerint meghatározott jogcím (tanulmányi ösztöndíj) szerinti 
kifizetésre a 3. § (1) bekezdésében szereplő hallgatói normatíva keretösszegének 64,3%-a 
fordítható és a 6. § I. pontjának ab) alpontja szerint meghatározott jogcím (egyetemi közéleti, 
érdekképviseleti ösztöndíj) szerinti kifizetésre a 3. § (1) bekezdésében szereplő hallgatói 
normatíva keretösszegének 2%-a fordítható.  

(3) A 4. § (1) bekezdés ba) pontja szerint meghatározott jogcím (rendszeres szociális ösztöndíj) 
szerinti, a bb) pontja szerint meghatározott jogcím (rendkívüli szociális ösztöndíj) szerinti és a 
be) pontja szerint meghatározott jogcím (alaptámogatás) szerinti, illetve a bf) pontja szerint 
meghatározott jogcím (szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása) szerinti kifizetésre 
használhatók fel az alábbi keretösszegek: 
a) a 3. § (1) bekezdésében szereplő hallgatói normatíva keretösszegének 30,7%-a, és 
b) a 3. § (5) bekezdésében szereplő lakhatási támogatás normatívája keretösszegének 35%-a. 

(4) 4. § (1) bekezdés ea) pontja szerint meghatározott jogcím (jegyzet-előállítás támogatására, 
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök 
beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök 
beszerzésére) szerinti kifizetésre a 3. § (3) bekezdésében szereplő tankönyv- és 
jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva kari hallgatói létszámarányos összegének 24%-a 
fordítható.  
Az így kapott összeg százalékos megoszlása: 
a) jegyzet-előállítás támogatása       47,5% 
b) elektronikus tankönyvek, tananyagok előállítására, beszerzése és a  

felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése   47,5% 
c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése   5,0% 
Az a) és b) pontok szerinti kari keretösszegek felhasználásáról minden évben legkésőbb május 31-
ig, a kari költségvetés tárgyalása során dönt – a kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével – a 
Kari Tanács. A c) pontban szereplő keretösszeg felhasználásáról egyetemi szinten a 
Fogyatékosügyi Bizottság dönt.  

(5) A 4. § (1) bekezdés eb) pontja szerint meghatározott jogcím (kulturális tevékenység, valamint 
sporttevékenység támogatása) szerinti kifizetésre a 3. § (3) bekezdésében szereplő tankönyv- 
és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva kari összegének 20%-a fordítható. A támogatás 
kari hallgatói létszámarányos összegeinek egyetemi szintű felhasználásáról a Kari Tanácsok 



II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  2015. november 3. 

 9 

javaslata alapján minden évben legkésőbb május 31-ig – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
egyetértésével – a Szenátus dönt. 

(6) Kizárólag a 4. § (1) bekezdésének ec) pontja szerint meghatározott jogcímen, azaz az Egyetem 
kezelésében levő kollégiumok, az Egyetem által bérelt, valamint a más fenntartó által – az 
Egyetemmel kötött szerződés alapján – működtetett bentlakásos intézményben az államilag 
támogatott hallgatók és ösztöndíjas doktorandusz hallgatók elhelyezésére szolgáló férőhelyek 
fenntartására, működtetésére használható fel a 3. § (4) bekezdésében szereplő kollégiumi 
támogatás keretösszege. A kollégiumi férőhelyeket a jogosult hallgatók természetbeni juttatásként 
kapják. 

(7) A 4. § (1) bekezdésének ed) pontja szerint meghatározott jogcímen kollégiumi férőhely 
bérlésére, kollégiumi felújítására a 3. § (5) bekezdésében szereplő lakhatási támogatás 
normatívája keretösszegének 65%-a fordítható. 

(8) A 4. § (1) bekezdésének ee) pontja szerint meghatározott jogcímen, a hallgatói, valamint a 
doktorandusz önkormányzat működésének támogatására a 3. § (1) bekezdésében szereplő 
hallgatói normatíva keretösszegének 2%-a fordítható. 

(8/A) A 4. § (1) bekezdésének ef) pontja szerinti meghatározott jogcímen, a hallgatói tanácsadó 
szervezetek működésének támogatására a 3. § (1) bekezdésben szereplő hallgatói normatíva 
keretösszegének 1%-a fordítható. 

(9)  Az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást a karok között az 
oktatási ügyekért felelős minisztérium statisztikai jelentéseiben szereplő adatok alapján kell 
megosztani. 

(10) A tanulmányi ösztöndíj, a kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj, a szakmai tudományos 
aktivitási ösztöndíj, a rendszeres szociális ösztöndíj és a doktorandusz ösztöndíj egy félévre 
adható juttatások. 

(11) A pályázati alapon elnyerhető támogatások (4 §. (1) bekezdés ab), ac), ba), bb), be) valamint a 
4/A. és 4/B. § kiírását meg kell jelentetni az Egyetemi honlap hallgatóknak szóló oldalain és egyéb 
szokásos módon. A pályázatok eredményét a kiírás helyein kell közölni. 

(12) A jelen szabályzatban nevesített ösztöndíjak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 1. számú mellékletének 4.12-es pontja értelmében mentesek az adó alól. 

(13) Az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal összhangban egyéb, az Egyetem a Korm. rendelet 2. § (h) 
pontjában meghatározott saját bevétele terhére tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjat hoz 
létre az önköltséges hallgatók részére. A BCE Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi 
eredményen alapuló ösztöndíj részletes szabályozását a jelen Szabályzat 8. számú melléklete 
tartalmazza. 

(14) A 4. § (1) bekezdés ac) pontjában nevesített szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj forrását az 
intézmény a hallgatói juttatásokon kívül kiegészítheti a Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján 
a nappali munkarendű hallgatói részére, az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal összhangban, a Korm. 
rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját bevétele terhére. A szakmai tudományos aktivitási 
ösztöndíj részletes szabályozását a 9/B. § tartalmazza. 

(15) Az Nftv. 85/B. §-ában foglaltakkal összhangban a Kar a Korm. rendelet 2. § (h) pontjában 
meghatározott saját bevétele terhére egyéb kari ösztöndíjat hozhat létre az állami 
(rész)ösztöndíjas/államilag támogatott, önköltséges/költségtérítéses hallgatói részére. 
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A hallgatói jogosultság, a támogatások folyósítása 

5. § 
 
(1) Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag támogatott képzésre 

felvett,  
a) és 1997. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy, ezen jogviszonyának 

keretében tanulmányainak befejezéséig;  
b) az 1997/1998-as tanévben 1997. január 1. után, az 1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben 

hallgatói jogviszonyt létesített személy, ezen jogviszonya keretében tanulmányai befejezéséig, 
amennyiben 
ba) első oklevele megszerzése érdekében folytatja tanulmányait (első alapképzés) vagy 
bb) a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon 

első egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi 
végzettségre épülő első tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés keretében 
folytatja tanulmányait (első kiegészítő alapképzés); 

c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen 
jogviszonya keretében 
ca) amennyiben e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első 

alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési 
követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát nem haladja meg, vagy  

cb) amennyiben tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és 
a második egyszakos tanári végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz 
részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési 
követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy 

cc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei 
bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell 
rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési 
követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát, vagy 

cd) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, 4 féléven keresztül; 
d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt 

létesített személy ezen jogviszonya keretében amennyiben 
da) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első 

alapképzésben vesz részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési 
követelményekben előírt képzési idő félévei számának legalább 8 féléves képzés esetén 
hárommal, egyébként kettővel megnövelt értékét vagy, 

db) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e 
jogviszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz 
részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma nem haladja meg az új képzés 
képesítési követelményeiben előírt képzési idő félévei számának legalább 8 féléves 
képzés esetén hárommal, egyébként kettővel megnövelt értékét vagy, 

dc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy 
hittanár-nevelő képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári 
végzettség megszerzését eredményező képzésben vesz részt, továbbá megkezdett 
féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben előírt képzési idő 
félévei számának legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettővel 
megnövelt értékét, vagy 

dd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti 
követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, 
továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben 
előírt képzési idő félévei számának legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, 
egyébként kettővel megnövelt értékét, vagy 
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de) első kiegészítő alapképzésben vesz részt a képesítési követelményekben meghatározott 
képzési időt (4 félév) legfeljebb 2 félévvel meghaladó időtartam alatt; 

e) bármely szakon önköltséges/költségtérítéses képzésből a Kar döntése alapján, a Karon már 
meglévő állami ösztöndíjas/államilag támogatott helyre átvett hallgató támogatási idejéből még 
hátralévő időtartamban. 

f) A 2006/2007-es tanévtől a hallgató – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és 
mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat 
magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő 
legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési és 
követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

g) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két 
félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási 
idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a 
hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja 
megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha 
az (f) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki. 

h) A fogyatékkal élő hallgató támogatási ideje legfeljebb 4 félévvel megnövelhető. 
i) A 2012/2013 tanévet megelőzően doktori képzésben jogviszonyt létesített hallgató támogatási 

ideje legfeljebb hat félévvel meghosszabbítható. A 2012/2013. tanévtől doktori képzésben 
jogviszonyt létesített hallgató támogatási ideje hat félév.  

j) Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt 
önköltséges/költségtérítéses képzési formában folytathatja. 

(2) A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévet 
is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült 
befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő 
terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a 
tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási 
intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai 
folytatásánál a Kar a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el.  

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az önköltséges/költségtérítéses képzésből kari 
döntés alapján, a meglévő állami ösztöndíjas/államilag támogatott helyre átvett hallgatóra is, a 
hallgató támogatási idejéből még hátralévő időtartamban.   

 (4/A) 2010. szeptemberétől az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos 
képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény 56. § (3) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. 

(4/B) A tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók esetében a 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a 
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési 
ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési 
ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a 
párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú 
félévet le kell vonni. 

(4) A 2007/2008-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett 
hallgatók esetében, ha a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik 
félévében 
a) létesít további (párhuzamos) jogviszonyt, illetve 
b) kapcsolódik be belső párhuzamos képzésbe 
a támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor az aktív 
féléveket egy félévként kell nyilvántartani, minden más esetben két félévként kell nyilvántartani a 
képzésekben megkezdett aktív féléveit. 
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Az egyidejű tanulmányok folytatása során a képzési szinttől (osztatlan szerkezetben: főiskolai és 
egyetemi szint; ciklusokra bontott, osztott képzésben: felsőfokú szakképzés, alapképzés, 
mesterképzés, doktori képzés) függetlenül a maximális támogatási idő 12 félév. 

(5) A tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben megkezdett hallgatók esetében a támogatási idő, 
illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor az aktív féléveket egy 
félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató 
a) további (párhuzamos) jogviszonyt létesít, illetve 
b) belső párhuzamos képzésbe kapcsolódik be. 

(6) A 2006. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 
államilag támogatott, 2012. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező, állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), 
felsőoktatási szakképzésben részt vevő nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók a 
hallgatói juttatási keretösszegből juttatásokra a képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott képzési időn túl további 2 megkezdett (aktív) félévig jogosultak. 

(7) A hallgató a 4. § (1) bekezdésének b) (szociális alapú ösztöndíj) és c) (doktorandusz ösztöndíj) 
pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől 
kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 
jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet ezekben a támogatásokban, 
amellyel előbb létesített állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.  

(8) A hallgató a 4. § (1) bekezdésének ab) pontjában meghatározott támogatási jogcímen 
(köztársasági ösztöndíjban) egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény tesz 
javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül 
köztársasági ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. 

(9) A 4. § (1) bekezdésének aa) pontjában meghatározott tanulmányi ösztöndíj további (párhuzamos) 
hallgatói jogviszony esetén az első és a további alapképzési, mesterképzési, felsőoktatási 
szakképzési szakon elért tanulmányi eredmény alapján is megpályázható.  

(10) Engedéllyel a beiratkozási/bejelentési időszakot követően beiratkozott/bejelentkezett hallgató 
hallgatói támogatásra csak a beiratkozást/bejelentést követő hónap első napjától jogosult. 
Visszamenőlegesen hallgatói támogatás nem fizethető ki. 

(11) A 4. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti jogcímeken a támogatás kizárólag pénzbeli 
támogatásként kerül átutalásra a jogosult hallgató részére.  

(12) A 4. § (1) bekezdés aa) pontjában meghatározott jogcímen (tanulmányi ösztöndíj) és be) pontja 
szerint meghatározott jogcímen (alaptámogatás) az állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes 
idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő 
hallgató, illetve a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet támogatásban. 

(13) A 4. § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott jogcímen (köztársasági ösztöndíj) és bf) pontja 
szerint meghatározott jogcímen (szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása) a teljes idejű 
(nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgató 
részesülhet támogatásban.  

(14) A 4. § (1) bekezdés ac) pontjában meghatározott jogcímen (intézményi szakmai, tudományos, 
közéleti ösztöndíj) a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben 
(MA/MSc), valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató, illetve doktori képzésben 
részt vevő hallgató részesülhet támogatásban.  

(15) A 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen (doktorandusz ösztöndíj) kizárólag az 
állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) doktori képzésben részt 
vevő hallgató részesülhet támogatásban.  

(16) A 4. § (1) bekezdés bd) pontjában meghatározott jogcímen (a külföldi hallgatók miniszteri 
ösztöndíja) az állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 
alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgató, illetve a 
résztanulmányokat folytató hallgató részesülhet támogatásban. 

(17) A 4. § (1) bekezdés ba-bb) pontjaiban meghatározott jogcímeken (rendszeres szociális ösztöndíj, 
rendkívüli szociális ösztöndíj) a 2. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott szociális 
juttatásra jogosult hallgató részesülhet támogatásban. 
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(18) Az Egyetem a 4. § (1) bekezdésének a), ba) bc) bd) be) c), d) pontjaiban meghatározott 
ösztöndíjak kifizetéséről havi rendszerességgel – a tanulmányi félév első hónapjának kivételével –, 
legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles intézkedni a hallgató számlavezető pénzintézete felé. 

(19) A hallgatói juttatásokban részesülő hallgató köteles a juttatás folyósításának időszaka alatt 
minden, a folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 8 napon – belül írásban 
értesíteni a Diákjóléti Bizottságot. 

(20) A hallgatóval szemben – a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat szerint – fegyelmi eljárás 
indítható, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. 

 
A hallgatói előirányzat keretének felosztása 

6. § 
 
A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztását az 1. számú melléklet tartalmazza: 
 
I. Hallgatói normatíva keretösszege:       100% 

Ebből: 
a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 

aa) tanulmányi, szakmai, tudományos és kari közéleti ösztöndíj  64,3% 

 tanulmányi ösztöndíj, 

 kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 

 szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj  

 kari közéleti ösztöndíj 
ab) egyetemi közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj    2% 

ebből: 

 Hallgatói Önkormányzat – Központi keret    1 % 

 Hallgatói Önkormányzat – Corvinus Hallgatói Médiaközpont  0,5 % 

 Hallgatói Önkormányzat – Diákjóléti és kollégiumi ügyek  0,5 % 

 egyéb kari ösztöndíj  
b) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen     30,7% 

 rendszeres szociális támogatás, 

 rendkívüli szociális támogatás, 

 alaptámogatás, 

 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. 
c) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen   3% 

ebből: 

 Hallgatói önkormányzat, Doktorandusz Önkormányzat   2% 
működésének támogatása 

 hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása 1% 
II. Köztársasági ösztöndíjkeret:       100% 

 
III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete:      100% 

 Doktorandusz hallgatók normatívája     100% 

 Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva  
doktorandusz hallgatókra jutó keretének    56% 

 
IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege:    100% 
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V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege:    100% 

Ebből  
a) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen     35% 
rendszeres szociális támogatás, 

 rendkívüli szociális támogatás, 

 alaptámogatás, 

 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása 
b) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen  65% 

 Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás 
 
VI. Kollégiumi támogatás intézményi keretösszege:     100% 

Intézményi működési költségek finanszírozása összesen  100% 

 Kollégium fenntartása, működtetése 
  
VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva:   100% 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen     56% 
(doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó)  

 rendszeres szociális támogatás, 

 rendkívüli szociális támogatás, 

 alaptámogatás, 

 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. 
b) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen   44% 

Ebből: 

 Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok 
és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése,  
valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő 
eszközök beszerzése      24% 

 Kulturális tevékenység támogatása     10% 

 Sporttevékenység támogatása     10% 
 

Teljesítmény alapú ösztöndíjak 
7-9. § 

 
Tanulmányi ösztöndíj 

7. § 
 
(1) Tanulmányi ösztöndíjra Karonként a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 1. számú mellékletben 

meghatározott részét kell fordítani. 
(2) Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű 

(nappali munkarendű) 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, de nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj 
mindenkori összegét. 

(3) Tanulmányi ösztöndíj az állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali 
munkarendű) alapképzésben (BA/BSc) és felsőoktatási szakképzésben hallgatói jogviszonyt 
létesítő hallgatók számára az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható. 

(4) Az ösztöndíj-átlag számítása az előző az adott félévet megelőző legutolsó aktív félév valamennyi 
felvett tantárgyának eredménye alapján történik az alábbi képlet szerint: 

Ösztöndíj-átlag = 
 

 



VK

VVKK

kreditkredit1,2

érdemjegykreditérdemjegykredit1,2
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ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és 

szakirányon kötelező tantárgy 
V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tantárgy 

 
Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, illetve „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló 
tantárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez alól kivételt képez, ha a 
hallgató adott tantárgy esetén a sikeres vizsga javítása során nem jelenik meg a vizsgán és „nem 
jelent meg” bejegyzést kap, ekkor ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditértékkel 
szerepel a számlálóban az adott tantárgy. Az ösztöndíj-áltag a félévben teljesített tantárgyak 
kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva a felvett kreditek számával. Az ösztöndíj-átlag 
számítása során a kötelező, és a kötelezően választható tantárgyakból elért érdemjegyeket és 
ezek kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni. 
Nem számítanak be a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba, a kreditekkel súlyozott kumulált 
tanulmányi átlagba, a korrigált kreditindexbe, az összesített korrigált kreditindexbe és az ösztöndíj-
átlagba a mesterképzési szakos hallgatók részére – a felsőoktatási felvételi eljárás során az 
előzetes kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi tanulmányok alatt teljesített kreditek 
beszámítását követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az oklevél megszerzéséhez 
szükséges krediteken felül, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan 
teljesítendő  tantárgyak. 
A hallgató csak akkor részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha az adott félévet megelőző legutolsó 
aktív félévben az ösztöndíj-átlagba beszámító tárgyakból legalább 24 kredit értékűt teljesített. Ettől 
a szabálytól a karok a szakdolgozatra adható kreditérték miatt meghatározott esetekben 
eltérhetnek, de ezen esetekben sem lehet a minimum teljesített kredit a mintatanterv/operatív 
tanterv által a félévre előirányzott kreditmennyiség 90%-nál kevesebb. 
Tanulmányi ösztöndíj csak 3,0 ösztöndíj átlagtól adható. 
Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony 
keretében, a belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok beszámításával 
szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele. 
A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a 
hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony 
keretében teljesítette-e – úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette 
volna és az ösztöndíj-átlag értékébe be kell azok eredményét számítani a Kari Kreditátviteli 
Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel.  

(5) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeg a Karok 
között létszámarányosan kerül felosztásra. A Karokon belül a tanulmányi ösztöndíjhoz 
rendelkezésre álló keretösszeg homogén hallgatói csoportok között létszámarányosan kerül 
továbbosztásra. A hallgatók homogén csoportjait képzési szintenként a szakok vagy hasonló 
szakok csoportjai alkotják. A csoportképzés további elveit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

(6) Az állami ösztöndíjas mesterképzésre (MA/MSc) belépő hallgató tanulmányai első félévében 
havonta fix összegű tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A tanulmányi ösztöndíj mértéke a hallgatói 
normatíva havi értékének 64%-a száz forintra kerekítve. 

(7) Más felsőoktatási intézményből állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésre átvett hallgató 
tanulmányai első félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben 
az elődintézményben az utolsó lezárt aktív félévi eredményei alapján az egyetem ösztöndíj-
számítási módszere alapján számított ösztöndíj-átlaga eléri vagy meghaladja annak az 
évfolyamnak az előző lezárt félévi ösztöndíj-átlagát, amelyre átvételt nyert. 

 
Köztársasági ösztöndíj 

8. § 
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(1) Köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági 
ösztöndíj havi összege megegyezik az Nftv. 114/D. §-ában e jogcímen megállapított összeg egy 
tizedével. 

(2) Köztársasági ösztöndíjra az oktatási ügyekért felelős miniszter pályázati felhívása alapján az a 
hallgató pályázhat, aki 
a) teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA, BSc) illetve mesterképzésben (MA, MSc) 

vesz részt,  
b) tanulmányai során két félévre bejelentkezett,  
c) tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett, 
d) az Egyetemen folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi 

eredményt ért el és 
e) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett. 

(3) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az Egyetem előző év október 15-i 
állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti, állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott teljes 
idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA, BSc) vagy mesterképzésben (MA, MSc) részt 
vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább egy fő. Az Egyetemen belül karonként a fenti 
képzésekben részt vevő hallgatók létszámának arányában kell meghatározni az ösztöndíjban 
részesíthető hallgatók számát. 

(4) Az ösztöndíj pályázati kritériumrendszerét jelen szabályzat 10. számú melléklete tartalmazza. 
(5) A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást a pályázati 

határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt – az egyetemi 
honlap hallgatóknak szóló oldalain  és a Karok hirdetőtábláin közzé kell tenni. A pályázatokat a 
hallgató a kari mellékletben megjelölt helyre nyújtja be. A kari pályázatokat a Karok –elkülönítetten 
az alapképzésben, illetve a mesterképzésben részt vevő hallgatókra – rangsorolva minden év 
július 25-ig megküldik a Központi Tanulmányi Igazgatóságnak. Az összegyűjtést követően az 
oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes jóváhagyólag dönt a rangsorról, majd továbbítja azt az 
oktatási ügyekért felelős miniszternek minden év augusztus 1-jéig.  

(6) Amennyiben az Élelmiszertudományi Kar, a Gazdálkodástudományi Kar, a Kertészettudományi 
Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Tájépítészeti Kar, valamint a Társadalomtudományi Kar 
közül valamelyik Kar nem tudja feltölteni a rendelkezésére álló létszámkeretet, a többi Kar 
létszámkereten felüli jelöltjeiből a Központi Tanulmányi Igazgatóság a maximálisan 200 pontos 
rendszerben kifejezett pontszámok alapján közös rangsort készít, és feltölti a maradék helyeket, 
majd tájékoztatja a Karokat az eredményről. 

(7) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. 
(8) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a 

köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan 
tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem 
szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. 

(9) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati 
eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az 
Egyetem felterjesztésében a pályázati kiírásban meghatározott feltételek és az egyetemi 
keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt egyetemi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az 
oktatási ügyekért felelős miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat 
adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj 
keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az Egyetem elsősorban a hallgatói 
előirányzat előre nem látható kiadásokra elkülönített tartalékkeret terhére, amennyiben ez nem 
fedezi azt, úgy az érintett Kar saját bevétele terhére köteles kifizetni. 

(10) A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 
 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjak 
9. § 
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Kiemelt kari ösztöndíj 
9/A. § 

 
(1) A kiemelt kari ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű 

(nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint 
felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részére – az 1. számú mellékletben rögzített 
eljárási rend és elvek szerint – pályázat alapján elnyerhető, egyösszegű juttatás, amelyben az a 
hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz.  

(2) A kiemelt kari ösztöndíjra pályázatot kell benyújtani. Az ösztöndíj odaítélésnek 
szempontrendszerét és a folyósítás időtartamát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Kiemelt kari ösztöndíjra adott szakon nem pályázhat az a hallgató, aki az adott tanévben adott 
szakon köztársasági ösztöndíjban részesül. 

(4) A kiemelt kari ösztöndíjat úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a köztársasági 
ösztöndíj mértékével.  

 
Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj 

9/B. § 
 
(1) Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet 

végző hallgató részére pályázat alapján, félévente egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező 
juttatás. 

(2) Aktivitási ösztöndíjra jogosult hallgatók a teljes idejű (nappali munkarendű), alap- és 
mesterképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő, állami 
(rész)ösztöndíjas/államilag támogatott/önköltséges/költségtérítéses hallgatók. 

(3) Ellenérték fejében végzett szakmai és tudományos tevékenységre tekintettel pályázni nem lehet. 
(4) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amelyet a karok írnak ki – a jogszabályok és a 

BCE belső szabályzatai alapján, különös tekintettel a jelen szabályzatra. 
(5) A részletes szabályokat (pályázat benyújtásának határideje, lebonyolítási és bírálati rendje, 

összege, időtartama (max. 1 félév) a kari mellékletek tartalmazzák. 
(6) A hallgató által első alkalommal beadott pályázat esetén minden addigi eredményét, a 

továbbiakban pedig csak az előző értékelt pályázata óta eltelt időszakban végzett tevékenységét 
lehet figyelembe venni az értékelésnél. A pályázat nem kerül értékelésre, ha tartalma már korábbi 
félévekben benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz. 

(7) A pályázatot a pályázatot kiíró kar dékáni hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt 
határidő betartásával, amely jogvesztőnek tekintendő. 

(8) A pályázathoz csatolni szükséges a szakmai tevékenységet igazoló dokumentumokat: 

 tanszéki ajánlás; 

 demonstrátori tevékenység esetén a tevékenységről szóló rövid összefoglaló, értékelő lap; 

 publikáció esetén a megjelent cikk másolata; 

 TDK részvétel igazolása és eredményességének dokumentálása; 

 egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum. 
(9) Amennyiben a hallgató 

a) demonstrátori tevékenységére tekintettel nyeri el az ösztöndíjat, annak összege 50.000 Ft. 
b) bármely más szakmai és tudományos élet területén kifejtett teljesítményére tekintettel 

részesedik ösztöndíjban, annak összege maximum 50 000 Ft lehet. 
(10) Az ösztöndíj odaítéléséről a pályázati bíráló bizottság javaslatára az adott Kar dékánja dönt. 
(11) A megítélt ösztöndíjakról a hallgató írásban kap értesítést, a HÖK DJB szervezetével egyidejűleg. 

 
Egyéb kari ösztöndíj 

9/C. § 
 
(1) Az egyéb kari ösztöndíjak igénybevételének feltételeit és odaítélésük módját az 1. számú melléklet 

rögzíti. 
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(2) Az egyéb kari ösztöndíjak forrását a Kar a hallgatói juttatásokon kívül kiegészítheti a Korm. 
rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a nappali munkarendű hallgatói részére, az Nftv. 85/B. §-
ában foglaltakkal összhangban, a Korm. rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját bevétele 
terhére. 

 
Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj  

9/D. § 
 
(1) Közéleti Ösztöndíj az egyetemi hallgatók érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és 

közösségi életük előmozdítását, egyetem ismertségét támogató tevékenységet végző hallgató 
részére pályázat alapján, folyósított nem kötelező juttatás. 

(2) Közéleti ösztöndíjra jogosult hallgatók:  
a) Teljes idejű (nappali munkarendű) 

(i) alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, 
(ii) egységes, osztatlan képzésben, 

részt vevő, állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók. 
(3) Pályázható az (1) pontban megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenység: 

a) Érdekképviselet 
(i) HÖK  
(ii) DJB 
(iii) Kollégiumi és egyéb egyetemi önszerveződésekben való tevékeny részvétel, 

b) Jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet  
(i) önkéntes munka (szociális, egészségügy pl.: véradás szervezés, stb.)  
(ii) rendezvényszervezés, lebonyolítás,  

c) Egyetem hírnevének növelése 
(i) sport tevékenységgel: 

1) sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény 
2) intézmény képviselete sport területén 

(ii) kiemelkedő művészeti, kulturális (pl.: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység 
keretein belül. 

(iii) részvétel nemzetközi vagy hazai tanulmányi versenyen 
(4) Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat 

ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült. 
(5) Közéleti ösztöndíjra két formában adható be pályázat az alábbiak szerint: 

a) Egyetemi közéleti ösztöndíj az egyetem egészét érintő közéleti aktivitás elismerésére 
b) Kari közéleti ösztöndíj a kart érintő közéleti aktivitás 

(6) Egy pályázati ciklusban pályázónként egy pályázat nyújtható be. A közéleti ösztöndíj pályázónként 
kétféle lehet az alábbiak szerint: 
a) Alap ösztöndíj: az ösztöndíj odaítélésének kritériumai alapján jellemzően kiosztott ösztöndíj  
b) Kiemelt ösztöndíj: az alap ösztöndíjnál magasabb, kiemelt teljesítményhez kapcsolódóan 

kiosztható ösztöndíj, melynek havi kiosztható darabszáma az alábbiak szerint korlátozott: 
(i)  Egyetemi közéleti ösztöndíj esetén, kiemelt ösztöndíjban, az adott időszakban pályázók 

5%-a, maximum 2 fő részesülhet. 
(ii)  Kari közéleti ösztöndíj esetén, kiemelt ösztöndíjban, minden megkezdett – az adott 

Karon tanulmányokat folytató – 1000 hallgató után maximum egy fő részesülhet. 
(7) A közéleti ösztöndíj egy hónapra adható összegei a következők: 

 

 Egyetemi közéleti ösztöndíj Kari közéleti ösztöndíj 

Az Alap ösztöndíj 5.000 – 50.000 1.000 – 35.000 

A Kiemelt ösztöndíj 55.000 – 90.000 
(maximum 2 fő pályázati 

ciklusonként) 

40.000 – 60.000 
(1.000 hallgató után 

maximum egy fő) 
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(8) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amelyet  

a) az egyetemi ösztöndíj esetén az oktatási rektorhelyettes 
b) a kari ösztöndíj estén a kar dékáni hivatala 
havonként ír ki a jogszabályok és BCE belső szabályzatai alapján különös tekintettel a HTJSZ-
re.  

(9) A nyilvánosságot a Corvinus Hírek és a pályázatot hirdető egység és a pályázat kiírásában és 
lebonyolításában részt vevő HÖK honlapján történő megjelenéssel kell biztosítani. 

(10) A részletes szabályok (pályázat benyújtásának határideje, lebonyolítási és bírálati rendje, adott 
időszakra odaítélhető keret összege, pályázati űrlap) a pályázati kiírás része.  

(11) A pályázat az előző értékelt pályázat óta eltelt időszakban végzett tevékenységet tartalmazhatja. A 
pályázat nem kerül értékelésre, ha tartalma már korábban benyújtott és értékelt eredményeket 
tartalmaz. 

(12) A pályázatot a pályázati kiírás mellékletét képező űrlapon kell benyújtani a pályázatban megjelölt 
jogvesztő határidő betartásával az alábbiak szerint: 
a) Egyetemi ösztöndíj esetén az oktatási ügyekért felelős rektorhelyetteshez kell benyújtani 
b) Kari ösztöndíj esetén az adott kari HÖK irodájához kell benyújtani. 

(13) A pályázathoz csatolni szükséges a közéleti tevékenységet igazoló dokumentumokat: 
a) igazolások 
b) tevékenység leírása, tevékenységről szóló beszámolók. 

(14) A HÖK kezdeményezi a Közéleti Bizottság ülését és az alakilag megfelelő, hiánytalan pályázatokat 
döntéshozatalra benyújtja. 

(15) A döntésre előkészített pályázatokat a Közéleti Bizottság véleményezi, és az ösztöndíjra 
vonatkozó javaslatát írásban előterjeszti. 
a) BCE Közéleti Bizottság tagjai  

(i) 1 fő oktatási rektorhelyettes által delegált közalkalmazott 
(ii) minimum 2 fő olyan HÖK által delegált hallgató 

b) Kari Közéleti Bizottság tagjai 
(i) 1 fő kar dékánja által delegált közalkalmazott 
(ii) minimum 2 fő HÖK által delegált hallgató 

c) Nem lehet a Közéleti Bizottság szavazati joggal rendelkező tagja HÖK vezető tisztségviselője, 
az ülésen tanácskozási joggal vehet részt. 

(16)  Az ösztöndíj odaítéléséről 
a) Egyetemi ösztöndíj esetén az egyetemi Közéleti Bizottság részletes indoklást tartalmazó 

előterjesztése alapján az oktatási rektorhelyettes dönt, 
b) Kari ösztöndíj esetén a kari Közéleti Bizottság részletes indoklását tartalmazó előterjesztés 

alapján az adott Kar dékánja dönt.  
(17) A megítélt ösztöndíjról a hallgató írásban kap értesítést, a HÖK szervezetével egyidejűleg. Az 

ösztöndíjat ezt követően a HÖK tartja nyilván és a Kancelláriához benyújtja pénzügyi teljesítésre. 
 

 
MNB Ösztöndíj önköltséges hallgatóknak3 

9/E. § 
 

(1) Az Egyetem a Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban: MNB) való együttműködés keretében, az 
MNB közreműködésével megvalósuló alap-, mester- vagy osztatlan képzésben tanulmányaikat 
megkezdő, önköltséges, aktív hallgatóknak (jelen §-ban a továbbiakban: önköltséges hallgató), a 
felvételi eredményük alapján ösztöndíjat adományozhat az e §-ban meghatározott feltételekkel. 
Első alkalommal – e bekezdésben foglaltaktól eltérően – a (8) bekezdésben meghatározottakat kell 
alkalmazni. 

 

                                                      
3 Beiktatta a Szenátus SZ-5a/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozata. Hatályos 2015. szeptember 29-től. 
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(2) Az ösztöndíj összege maximum az önköltség 100%-a félévente. 
 
(3) Ösztöndíjban az Egyetemen egy időben – az érintett képzéseken együttesen – legfeljebb 80 fő 

önköltséges hallgató részesülhet a pályázati kiírásban meghatározottak szerint. 
 
(4) Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott 

képzési időre szól. Az ösztöndíj kizárólag aktív félévekben folyósítható.  
 
(5) Az önköltséges hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem 

folyósítható, ha 
a) az utolsó két olyan aktív félévében, amelyben nem külföldi részképzésben vett részt, nem teljesít 
legalább együttesen 45 kreditet, és az összesített korrigált kreditindexe4 nem éri el a 3,5 átlagot; 
b) állami ösztöndíjas képzésre sorolják át; 
c) hallgatói jogviszonya megszűnik; 
d) az önköltséges hallgató beiratkozását követően a képzési idő másfélszerese eltelt; 
e) az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító saját bevételt. 

 
(6) A pályázat további feltételeiről és az ösztöndíj odaítéléséről az MNB és az Egyetem által delegált 

tagokból álló Irányító Testület (a továbbiakban: Irányító Testület) dönt. Az Irányító Testület jogosult 
feltölteni – az (5) bekezdés szerint – megüresedett helyeket a (3) bekezdésben meghatározott 
létszámkeret erejéig. 

 
(7) A részletes formai és tartalmi követelményeket tartalmazó pályázati felhívást az Egyetem honlapján, 

a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is közzé kell 
tenni. 

 
(8) Első alkalommal a (3) bekezdésben meghatározott létszámkeretre – az e §-ban meghatározottaktól 

eltérően – az érintett szakok valamennyi5 önköltséges hallgatója pályázhat,  

 a tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben kezdő önköltséges hallgatók felvételi pontszámuk 
alapján, 

 a tanulmányaikat a 2015/2016. tanévet megelőzően megkezdő önköltséges hallgatók az 
utolsó két aktív félév összesített korrigált kreditindexe alapján. 

A létszámkeret évfolyamok közötti megoszlását és a további pályázati feltételeket az Irányító Testület 
határozza meg a pályázati kiírásban. 
 

 
 

Lámfalussy Sándor Kiválósági Ösztöndíj6 
9/F. § 

 
 
(1) Az Egyetem az MNB-vel való együttműködés keretében, az MNB közreműködésével megvalósuló 

alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő aktív hallgatóknak (jelen §-ban a továbbiakban: 
hallgató) egy félévre szóló ösztöndíjat adományozhat az e §-ban meghatározott feltételekkel. 

 
(2) Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek legalább egy lezárt félévük van, és 

tanulmányi eredményük megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Az ösztöndíjra nem pályázhat 
az a hallgató, akinek tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a képzési idő másfélszeresét 
meghaladta. 

                                                      
4 TVSZ 34. § (2)  
5 Tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben vagy ezt megelőzően megkezdő önköltséges hallgató egyaránt. 
6 Beiktatta a Szenátus SZ-5a/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozata. Hatályos 2015. szeptember 29-től. 
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(3) Az ösztöndíj összege maximum 30.000 forint havonta. Az Irányító Testület7 – a tanulmányi 

eredmények függvényében – differenciált ösztöndíj-számítási metódust is alkalmazhat. 
 
(4) Ösztöndíjban egy tanulmányi félévben8 összesen legfeljebb 50 hallgató részesülhet a pályázati 

kiírásban meghatározottak szerint. Az ösztöndíj kizárólag aktív félévekben pályázható és 
folyósítható. 

 
(5) A pályázati feltételekről és az ösztöndíj odaítéléséről az Irányító Testület dönt.  
 
(6) A részletes formai és tartalmi követelményeket tartalmazó pályázati felhívást az Egyetem honlapján, 

a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is közzé kell 
tenni. 

 
Szociális alapú ösztöndíjak 

10-15. § 
 

10. § 
 
(1) A szociális alapú ösztöndíjak célja a rászoruló hallgató segítése a felsőfokú tanulmányok 

folytatásának biztosítása érdekében. 
(2) A 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott juttatások (rendszeres szociális ösztöndíj, 

rendkívüli szociális ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi 
része, a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja, alaptámogatás, szakmai gyakorlaton való részvétel 
támogatása) hallgatói kérelemre adhatók. 

(3) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni 
a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, 
b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,  
c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek 

költségeit, 
d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére 

és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi 
tolmács igénybevételére, 

e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt 
rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait, 

f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott 
gyermekek számára, 

g)  az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket. 
(4) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél őszi félév esetén április, 

május, június hónapok, míg tavaszi félév esetén szeptember, október, november hónapok átlagát, 
egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó, adóbevallással lezárt egy év tizenkettedét kell figyelembe 
venni.  

(5) A pályázatok további feltételrendszerét az 1. számú melléklet határozza meg, ennek során az 
adhatóság kritériumait előzetesen közzétett és jól ellenőrizhető szempontokhoz kell kötni, valamint 
a szociális ösztöndíj tekintetében biztosítani kell a pályázatok bizalmas kezelését az adatvédelmi 
törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

(6) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – 
tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten – a 10. § (2) bekezdése szerinti kérelmezői 
körben – egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel 

                                                      
7 Ld. 9/E. § (6) 
8 Egy tanulmányi félév alatt öt hónapot kell érteni. 
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mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú 
juttatás elbírálásához. A pályázatok elbírálásához őszi félév esetén a júliusi, tavaszi félév esetén a 
januári tényállást számítja be az erre kijelölt bizottság. 

 
Rendszeres szociális ösztöndíj 

11. § 
 
(1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – az 1. számú mellékletben 

rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra (félévre) biztosított, havonta 
folyósított juttatás. 

(2) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális 
ösztöndíjra jogosult a Szabályzat 10. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve és 
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
b) halmozottan hátrányos helyzetű vagy  
c) családfenntartó vagy 
d) nagycsaládos vagy 
e) árva. 

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális 
ösztöndíjra jogosult a Szabályzat 10. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve és 
a) hátrányos helyzetű – kivéve az árva – vagy 
b) félárva. 

(4) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató a 14-14/A. § szerinti – nem a részképzés 
idejére adományozott – ösztöndíjban részesül. 

(5) Amennyiben a kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján az Egyetemen 
tanulmányokat folytató, nem magyar állampolgárságú, az oktatási ügyekért felelős miniszter által 
adományozott ösztöndíjban részesülő hallgató szociális helyzetét figyelembe véve – az 1. számú 
mellékletben rögzített eljárási rend és elvek szerint – rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, az 
ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-
a. Az ugyanezen jogforrások alapján érintett államilag támogatott doktori képzésben részt vevő 
hallgatói kör sem miniszteri ösztöndíjban, sem rendszeres szociális ösztöndíjban nem részesülhet. 

(6) A szociális támogatás keretében kerül sor a lakhatási feltételek támogatására is. 
 

Rendkívüli szociális ösztöndíj 
12. § 

 
(1) Rendkívüli szociális ösztöndíjat (segélyt) az év bármely időszakában írásban kérhet (pályázhat) a 

hallgató (az igazolás csatolásával), ha saját vagy családja szociális helyzetében rendkívüli 
esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például: hosszantartó, súlyos 
betegség, haláleset,  egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős változás. 

(2) A rendkívüli szociális ösztöndíj (segély) egyszeri juttatás. Ugyanazon rendkívüli eseményre 
hivatkozva kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. 

(3) A beérkezett hallgatói kérelmekről öt munkanapon belül döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést 
követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. 

(4) A rendkívüli szociális ösztöndíj bírálati rendjét a 9. számú melléklet tartalmazza.  
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
13. § 

 
(1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, mely 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához 
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csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális 
ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 
számára az Egyetemen megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll. 

(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti 
települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes 
idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az Egyetem költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
(4) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) 

az oktatási ügyekért felelős miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé. Az intézményi 
ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, amely 
azonban nem haladhatja meg a legnagyobb összeghatárt. 

(5) Az ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete 
alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető 
figyelembe. 

(6) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, az Egyetemen folyósított támogatástól. 
(7) Az Egyetem az ösztöndíjat, az ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzését követően folyósítja a 

hallgatónak, az egyéb juttatásokkal együtt, és azokkal azonos módon.  
(8) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi 

ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben 
kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb az 
Egyetemhez történő átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul, amikor az addig esedékes 
ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik 
az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.  

(9) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében 
kezdte meg, akkor az ösztöndíj folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos 
rendben történik október hónaptól, de legkésőbb az Egyetemhez történő átutalást követő első 
ösztöndíjfizetéstől kezdve. 

(10) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel. 

(11) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg, az Egyetem 
köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. Az Egyetem a tanulmányi félév lezárását követően, 
legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról az oktatási 
ügyekért felelős miniszter által kijelölt pályázatkezelő szervezettel. 

(12) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, az Egyetem számára már átutalt, de 
a hallgató részére még ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt az Egyetem a pályázatkezelő 
szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. 

(13) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról a legrövidebb időn – de legfeljebb 15 napon – belül írásban 
értesíteni az egyetemi Központi Tanulmányi Igazgatóságot és a pályázatkezelő szervezetet. Az 
értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásairól köteles 
tájékoztatást nyújtani 5 munkanapon belül: 
a) lakóhelye, elektronikus levelezési címe; 
b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje, finanszírozási formája. 

(14) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és 
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a 
jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Egyetem részére visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési 
kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév 
lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már 
nem tarthat igényt. 

(15) Az Egyetem térítésmentesen köteles havonta, az egyéb általa nyújtott juttatásokkal együtt és 
azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az önkormányzati ösztöndíjat az Egyetem csak 
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abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezetét a pályázatkezelő szervezet átutalta az 
Egyetem számlájára és az oda megérkezett. 

(16) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj 
fedezete nem áll rendelkezésre az Egyetem számláján. 

(17) Az Egyetem költségvetésében az intézményi ösztöndíjrészként megjelenő költségvetési 
támogatások elszámolására – a jogosultság figyelembevételével – az éves beszámoló keretében 
kerül sor. 

 
A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja 

14. § 
 
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben 

képzésben részt vevő hallgató (teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben részt vevő, illetve a résztanulmányokat folytató hallgató) részére – magyar állami 
ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - kérelem alapján az oktatási ügyekért 
felelős miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy 
tizenkét hónapra szól. 

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel 
a) más alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben részt 

vevő hallgatók esetében az Nftv. 114/D. §-ában meghatározott hallgatói normatíva éves 
összege 34%-ának, 

b) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében az Nftv. 114/D. §-ában e célra megállapított 
normatíva éves összege egy tizenketted részének. 

(3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgató számára az Egyetem fizeti ki. 
(4) 9Az állami ösztöndíjas/államilag támogatott alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben 

(MA/MSc), osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányokat 
folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú 
nemzetközi szerződés előírja, 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre. A két- vagy többoldalú 
nemzetközi szerződés alapján Magyarországon önköltséges tanulmányokat folytató nem magyar 
állampolgárságú hallgató évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre, amelynek díját a 
miniszteri ösztöndíjából fizeti. 

(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a Balassi 
Intézet tájékoztatja az Egyetemet. 

(6) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok 
esetében az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az 
adományozott ösztöndíj a részképzés időtartamára szól. 

(7) Azt a hallgatót, aki az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint 
olyan állam állampolgára és családtagja, aki az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött külön 
szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű 
képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék kártyával rendelkező 
harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos 
jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar 
állampolgárságú hallgatót. 

(8) Az a hallgató, aki az Egyetemen egyéni szervezésű külföldi részképzésen vesz részt (tehát nem 
államközi egyezmény, nemzetközi csereprogram vagy kétoldalú egyetemi megállapodás 
keretében vesz részt a képzésben) és nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben 
részes állam állampolgára és családtagja, az 1. számú mellékletben meghatározott 
önköltséget/költségtérítést fizet. 

14/A. §10 

                                                      
9 Módosítva a Szenátus SZ-15.c/2014/2015. (2014. XI. 3.) számú határozatával. 
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(9) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben állami 
ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére – az állami 
ösztöndíjas/államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – az oktatási 
ügyekért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat. 

(10) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel az Nftv. 114/D. §-ában meghatározott hallgatói 
normatíva 15%-ának. 

(11) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi Intézet bonyolítja le. 
(12) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) az ösztöndíj célját, 
b) az ösztöndíjra jogosultak körét; 
c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő 

kötelezettségeket; 
d) a döntésre jogosultat; 
e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat; 
f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeit; 
g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét; 
h) hiánypótlási lehetőséget. 

(13) Az ösztöndíj kifizetésére a 14. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 
(14) A kedvezménytörvény alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében a 

14. § (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott 
ösztöndíj a részképzés időtartamára szól. 

 
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 

14/B. § 
 
(1) Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legalább hat 

hétig tartó, legfeljebb féléves szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatónak, – szociális helyzete 
alapján – pályázat útján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás. 

(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítélésének feltételeiről az 1. számú melléklet rendelkezik oly 
módon, hogy az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az Egyetem 
székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi 
ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke 
megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. 

(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem 
haladhatja meg. 

 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj 

14/C. § 

 
(1) A Stipendium Hungaricum ösztöndíj célja a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi 

oktatásért felelős minisztériummal kötött megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi 
hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. 

(2) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel, működtetését a Magyar 
Ösztöndíj Bizottság és a Balassi Intézet MÖB Iroda végzi. Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos 
kapcsolattartási, információs feladatokat a Balassi Intézet MÖB Iroda látja el. 

(3) Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik, melyet az oktatásért felelős miniszter kormányközi 
megállapodások alapján hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó 
tanulmányokra, önköltséges helyekre. Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be, akit a 
kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél arra jelöl, vállalja, hogy az ösztöndíj 
elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt és korábban nem vett részt ösztöndíjprogramban. 

 
Alaptámogatás 

15. § 
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(1) Az első alkalommal állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 

alapképzésben (BA/BSc), felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt 
létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50 %-ának 
megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben a 11. § (2)-(3) bekezdésében 
foglalt feltételeknek megfelel. 

(2) Az első alkalommal állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 
mesterképzésben (MA/MSc) hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése 
alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75 %-ának megfelelő összegű egyszeri 
alaptámogatásra jogosult, amennyiben a 11. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

 
Doktorandusz ösztöndíj 

16. § 
 
(1) A 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszegből az állami ösztöndíjas/államilag támogatott doktori 

képzésben részt vevő hallgatók doktori ösztöndíj címen, alanyi jogon részesülnek. 
(2) A doktorandusz ösztöndíj összege: az állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali 

munkarendű) képzésben részt vevő doktorandusz hallgató után járó tankönyv- és 
jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva éves összegének 56%-ával megnövelt, az Nftv. 
114/D. §-ában e célra megállapított doktorandusz normatíva éves összegének egy tizenketted 
része. 

 
Önköltséges képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók támogatása 

16/A. § 
 
(1) A doktori iskolák saját bevételeik terhére a szociálisan rászorult önköltséges doktorandusz 

hallgatóknak (jelen §-ban a továbbiakban: önköltséges hallgató) fél évre szóló ösztöndíjat 
adományozhatnak az e §-ban meghatározott feltételekkel. 

(2) Az ösztöndíjban az önköltséges hallgatók részesülhetnek, kizárólag a hat féléves képzési időszak 
alatt, egy félév – (6) bekezdés b) pontjának megfelelő – teljesítését követően. 

(3) Az ösztöndíj összege nem haladhatja meg a hallgató által fizetendő önköltség 50%-át. 
(4) Ösztöndíjban az adott doktori iskola önköltséges hallgatóinak maximum 20%-a részesülhet, de 

legalább egy fő. 
(5) Az ösztöndíj odaítéléséről – az adott doktori iskola (a továbbiakban: DI) hallgatói képviselője 

véleményének kikérésével – az adott DI vezetője és programigazgatója (a Társadalomtudományi 
Területi Doktori Tanácshoz tartozó DI-k esetében), illetve titkára (az Élettudományi Területi Doktori 
Tanácshoz tartozó DI-k esetében) dönt. A DI vezetőjének és a programigazgatónak/titkárnak egyet 
kell érteniük a támogatás odaítélésében. 

(6) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy 
a) a hallgató részletes írásbeli indoklást nyújtson be, 
b) a hallgató teljesítse a megelőző félév időarányos kreditértékének legalább 80%-át; és 
c) a témavezető írásbeli véleményében támogassa. 

(7) A részletes formai és tartalmi követelményeket tartalmazó pályázati felhívást a Doktori Iskolák 
teszik közzé a felvételi tájékoztatójukban és a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren 
keresztül. Jelen §-ban meghatározottakon túl a DI további szakmai követelményeket is 
meghatározhat. 

 
MNB ösztöndíj önköltséges doktorandusz hallgatóknak11 

16/B. § 
 

                                                      
11 Beiktatta a Szenátus SZ-5a/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozata. Hatályos 2015. szeptember 29-től. 
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(1) Az Egyetem az MNB-vel való együttműködés keretében a Közgazdaságtani Doktori Iskola 
képzésében részt vevő önköltséges doktorandusz hallgatóknak (jelen §-ban a továbbiakban: 
önköltséges doktorandusz hallgató) ösztöndíjat adományozhat az e §-ban meghatározott 
feltételekkel. 

 
(2) Az ösztöndíj összege maximum az önköltség 100%-a félévente. 
 
(3) Ösztöndíjban egy időben legfeljebb 2 fő önköltséges doktorandusz hallgató részesülhet a pályázati 

kiírásban meghatározottak szerint. 
 
(4) Az ösztöndíj legfeljebb a hat féléves képzési időre szól. Az ösztöndíj kizárólag aktív félévekben 

folyósítható.  
 
(5) Az önköltséges doktorandusz hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj 

tovább nem folyósítható, ha 
a)  az utolsó két olyan aktív félévében, amelyben nem külföldi részképzésben vett részt, nem teljesít 
legalább együttesen 45 kreditet, és az összesített korrigált kreditindexe12 nem éri el a 3,5 átlagot; 
b) állami ösztöndíjas képzésre sorolják át; 
c) hallgatói jogviszonya megszűnik; 
d) az önköltséges doktorandusz hallgató beiratkozását követően a képzési idő másfélszerese eltelt; 
e) az MNB nem folyósítja az ösztöndíj fedezetét biztosító saját bevételt. 

 
(6) A pályázat további feltételeiről és az ösztöndíj odaítéléséről az Irányító Testület13 dönt. Az Irányító 

Testület jogosult feltölteni – az (5) bekezdés szerint – megüresedett helyeket a (3) bekezdésben 
meghatározott létszámkeret erejéig. 

 
(7) A részletes formai és tartalmi követelményeket tartalmazó pályázati felhívást az Egyetem honlapján, 

a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is közzé kell 
tenni. 

 
MNB PhD Kiválósági Ösztöndíj14 

16/C. § 
 

(1) Az Egyetem az MNB-vel való együttműködés keretében a Közgazdaságtani Doktori Iskola 
képzésében részt vevő legalább második félévre bejelentkező hallgatóknak (jelen §-ban a 
továbbiakban: doktorandusz hallgató) fél évre szóló ösztöndíjat adományozhat az e §-ban 
meghatározott feltételekkel. 

 
(2) Az ösztöndíjban azok a doktorandusz hallgatók részesülhetnek, akiknek legalább egy lezárt félévük 

van, és tanulmányi eredményük megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Az ösztöndíjra nem 
pályázhat az a doktorandusz hallgató, akinek tanulmányi ideje az érintett képzés esetében a 
képzési idő másfélszeresét meghaladta. 

 
(3) Az ösztöndíj összege maximum 30.000 forint havonta. Az Irányító Testület15 – a tanulmányi 

eredmények függvényében – differenciált ösztöndíj-számítási metódust is alkalmazhat. 
 
(4) Ösztöndíjban egy tanulmányi félévben16 összesen legfeljebb 2 doktorandusz hallgató részesülhet a 

pályázati kiírásban meghatározottak szerint. Az ösztöndíj kizárólag aktív félévekben pályázható és 
folyósítható. 

                                                      
12 TVSZ 34. § (2)  
13 13 Ld. 9/E. § (6) 
14 Beiktatta a Szenátus SZ-5a/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozata. Hatályos 2015. szeptember 29-től. 
15 15 Ld. 9/E. § (6) 
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(5) A pályázati feltételekről és az ösztöndíj odaítéléséről az Irányító Testület dönt.  
 
(6) A részletes formai és tartalmi követelményeket tartalmazó pályázati felhívást az Egyetem honlapján, 

a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül és a Corvinus Hírekben is közzé kell 
tenni. 

 
 
  

Egyéb, a Kar saját bevételéből finanszírozott ösztöndíj 
17. § 

 
A Karok saját bevételük terhére, az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint, szabályzatukban 
rögzítettek szerint, pályázati úton egyéb ösztöndíjat is adományozhatnak. 
 
 

Intézményi működési költségek finanszírozása 
18-23. § 

 
Jegyzet-előállítás támogatása 

18. § 
 
A 4. § (4) bekezdése értelmében a tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 24 %-
ának 47,5%-a használható fel digitális tananyag előállítására, beszerzésére, 5%-a fogyatékossággal élő 
hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére, míg a fennmaradó 47,5%-ot  kell jegyzet-
előállításra fordítani. 
 

Sporttevékenység támogatása 
19. § 

 
(1) Az állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben 

(BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), felsőoktatási szakképzésben valamint osztatlan 
képzésben és az állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) doktori 
képzésben részt vevő hallgatók után járó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális 
normatíva 10%-a fordítható sporttevékenység támogatására. 

(2) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók részére 
szervezett, illetve nyújtott testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést 
biztosító tevékenység, az életmód-tanácsadás, illetve a sportszövetségi tagsággal kapcsolatos 
tevékenységek. 

(3) A sporttevékenység-támogatás kari hallgatói létszámarányos összegeinek egyetemi szintű 
felhasználásáról a testnevelés tárgy oktatásában részt vevő tanszékek véleményének kikérésével, 
a Kari Tanácsok javaslata alapján – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - minden 
évben legkésőbb május 31-ig a Szenátus dönt. 

 
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 

19/A. §  
 
(1) A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező olimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje 
alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereznek. 

                                                                                                                                                                      
16 Egy tanulmányi félév alatt öt hónapot kell érteni. 
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(2) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter felel, munkáját tanácsadó 
testület segíti, melynek tagjait a miniszter kéri fel. 

(3) A miniszter az ösztöndíjra érdemes személyekről javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól 
illetve a szakszövetségektől. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt szervezetek olyan személyre tehetnek javaslatot, aki 
a) felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy felsőoktatási intézménybe felvételt nyert; 
b) vállalja, hogy 

ba) felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez; 
bb) hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító 

sporttevékenységet nyújt. 
(5) Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – 

Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a 
kategóriába történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. 

(6) Az ösztöndíj legfeljebb az ösztöndíjas első felsőfokú végzettségének – alapfokozatnak vagy az 
osztatlan képzésben szerzett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok 
befejezéséig folyósítható, de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap 
első napjáig. 

 
Kulturális tevékenység támogatása 

20. § 
 
(1) Az állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben 

(BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc), felsőoktatási szakképzésben valamint osztatlan 
képzésben és az állami ösztöndíjas/államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) doktori 
képzésben részt vevő hallgatók után járó tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális 
normatíva 10%-a fordítható kulturális tevékenység támogatására. 

(2) A kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen az Egyetem keretei között a hallgatók 
részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-
tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás. 

(3) A kulturális tevékenység támogatása kari hallgatói létszámarányos összegeinek egyetemi szintű 
felhasználásáról a Kari Tanácsok javaslata alapján – az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
egyetértésével - minden évben legkésőbb május 31-ig a Szenátus dönt. 

(4) Az Egyetem kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és 
működési rendje alapján, az egyes kollégiumok az Egyetemi Kollégiumi Bizottság döntése szerint 
jogosultak a kollégium lakóitól féléves, éves rendszerességgel kulturális hozzájárulás címén díjat 
beszedni. A díjtételek befizetése az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül, 
hallgatói gyűjtőszámlára történik. A kulturális hozzájárulási díjak elektronikus hallgatói 
nyilvántartási rendszerben történő rögzítéséről a kollégiumi díjtételek kiírásáért felelős személy 
gondoskodik.  

 
Kollégium fenntartása, működtetése 

21. § 
 
Az egyetemi kollégiumok fenntartásának és működtetésének szabályairól a kollégiumi szabályzatok 
rendelkeznek.  
 

22. § 
 
(1) A lakhatási támogatás normatívája keretösszegének 65%-a használható fel: 

a) kollégiumi férőhelyek bérlésére; 
b) az Egyetem által benyújtott és az oktatási ügyekért felelős miniszter által elfogadott terv alapján, 

külön engedélyezési eljárás keretében, kollégiumi férőhely bővítésére, kollégium-felújításra, 
valamint kollégium létesítésének céljait szolgáló épület vásárlására. 
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(2) Az Egyetemi Kollégiumi Tanács javaslata alapján a kancellár véleményének kikérése mellett, az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egyetértésével az (1) bekezdés a) és b) pontja közötti 
megosztásról minden év május 31-ig a Szenátus dönt. 

 
A hallgatói önkormányzat és doktorandusz önkormányzat működésének támogatása 

23. § 
 
(1) Az Egyetem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Doktorandusz Önkormányzat 

tevékenységét az Nftv. 114/D. §-ában biztosított hallgatói normatív juttatás részeként normatív 
támogatással segíti.  

(2) A normatív juttatás összege a hallgatói normatíva 2 százaléka. Ennek felhasználásáról az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alapszabálya és a Doktorandusz Önkormányzat alapszabálya 
rendelkezik. 

 
Kollégiumi elhelyezés 

24. § 
 
(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat alapján elnyerhető természetbeni juttatás. A pályázati 

kérelmekről az 5/e. számú melléklet szerinti pontozásos rendszer alapján kell dönteni. 
(2) Kollégiumi elhelyezés iránti kérelmet az állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott magyar, 

vagy azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú, első alapképzésben (BA, BSc), 
mesterképzésben (MA, MSc), felsőoktatási szakképzésben és osztatlan képzésben részt vevő 
hallgató, továbbá állami ösztöndíjas/államilag támogatott, doktori képzésben részt vevő hallgató 
nyújthat be, aki a képzési hely közigazgatási határán kívül rendelkezik lakóhellyel. 

(3) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a férőhelyszám 5%-ának erejéig a 
kollégiumban elhelyezhető a 28. § (1)-(2) bekezdése alapján önköltséges/költségtérítéses hallgató, 
illetve helyben lakó hallgató. 

(4) A pályázat benyújtásának feltételeit és az elbírálás szabályainak meghatározását a Szabályzat 
5/e. számú melléklete tartalmazza. 

 
Hallgatói munkadíj 

25. § 
 
(1) Az Nftv. 44. § (1) bekezdése alapján a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet 

munkát: 
a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy 

gyakorlati képzés során az Egyetemen, az Egyetem által alapított gazdálkodó szervezetben 
vagy külső gyakorlóhelyen, 

b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan az Egyetemen vagy az Egyetem által 
létrehozott gazdálkodó szervezetben. 

(2) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka 
törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.  

(3) A hallgatót 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő 

egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - 
a szakmai gyakorlóhely fizeti, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek 
ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi 
alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában – az Egyetemre, illetve az 
általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak. 

(4) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - 
megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás 
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nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka 
törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e 
tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni. 

(5) Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő hallgató javára. 

(6) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére a (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni: 
a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz 

százalékának megfelelő időtartamban az Egyetem oktatási, tudományos tevékenysége 
körében munkavégzésre kötelezhető, 

b) a doktorandusz által végzett munka ideje - az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt - egy 
félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát, 

c) a doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a 
vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, 

d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás 
esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű 
foglalkoztatás esetén ennek időarányos része. 

(7) A hallgatói munkaszerződés, az Egyetem és gazdálkodó szervezet közötti szakmai gyakorlatra 
vonatkozó megállapodás és a doktorandusz szerződés mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

B) A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK 
26. § 

 
(1) Az állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók térítési és egyéb díjak 

fizetésére kötelezhetők. 
(2) Az önköltséges/költségtérítés, továbbá a magyar állami részösztöndíjas képzésben részt vevő 

hallgatók önköltséget/költségtérítést fizetnek, valamint térítési és egyéb díjak fizetésére 
kötelezhetők. 

(3/A) A magyar állami részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók a kollégiumi elhelyezéséért az 
önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak kiszabott otthondíj 50%-ának megfelelő összeget, a 
nem teljesített kreditekért, valamint a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
kreditmennyiség 10%-kal való túllépéséért pedig az állami ösztöndíjas/államilag támogatott 
hallgatók által fizetendő díjtételek 50%-ának megfelelő összeget kell, hogy fizessenek. 

(3) A hallgató fizetési kötelezettségei teljesítése – önköltség/költségtérítési díj, kollégiumi térítési 
díj/otthondíj, fizetése – alól mentességet, fizetési haladékot, részletfizetési kedvezményt a 
Szabályzat 26-27. §-aiban meghatározott illetékes szervezeti egységhez benyújtott kérelme 
alapján kaphat.  

(4) Amennyiben a hallgató bármilyen fizetési kötelezettségének az adott határidőig nem tesz eleget, 

tanulmányai hátralévő részében fizetési kedvezményben nem részesülhet. Ezen túlmenően, ha a 

hallgató egy adott díjfizetési kötelezettség esetében egy alkalommal már fizetési haladékban vagy 

részletfizetési kedvezményben részesült, további kedvezményre az adott tétel esetében nem 

jogosult. 

(5) Szociális alapon az önköltség/költségtérítési díj és a kollégiumi térítési díj/otthondíj megfizetése 
alól a hallgató részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot kaphat. 

(6) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján az Nftv.82. § szakaszában foglalt szolgáltatási díjak 
megfizetése alól mentességet kaphat. 

(7) Az illetékes szervezeti egységnek a fizetési kötelezettség teljesítése tárgyában hozott döntéséről 
határozatot kell hoznia. A részletfizetési lehetőséget biztosító határozatban rögzíteni kell  

a) a teljesítés határidejét és ütemezését, azzal a megkötéssel, hogy az első részletet 
legkésőbb a beiratkozás/bejelentkezés határidejéig, a második részletet a őszi félév 
esetén október 15-éig, tavaszi félév esetén március 15-éig, míg az utolsó részletet őszi 
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félév esetén legkésőbb december 1-jéig, tavaszi félév esetében legkésőbb május 1-jéig 
kell megfizetni,  

b) az elmaradás következményeit.  
Elutasítás esetén a határozatban indokolni kell a döntést, és tájékoztatást kell adni a jogorvoslati 
lehetőségről.  

(8) Az illetékes szervezeti egységnek a fizetési haladékot biztosító döntésről határozatot kell hoznia, 
amelyben közölni kell a hallgatóval a legkésőbbi fizetési határidőt, ami őszi félév esetén legkésőbb 
december 1-jéig, tavaszi félév esetében legkésőbb május 1-jéig szólhat. 

(9) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség a 
Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott mulasztási és késedelmes teljesítési díj 
megfizetése alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján. 

(10) A hallgató fizetési kötelezettségei teljesítése – önköltség/költségtérítési díj, térítési díj, kollégiumi 
térítési díj/otthondíj – alóli mentességének, a befizetés alóli kedvezménynek, a részletfizetés 
lehetőségének részletes feltételei és szabályai az adott jogcímeknél kerülnek szabályozásra. 

(11) A hallgatót fizetési kötelezettségi határidejének elmulasztása esetén az illetékes Kar Tanulmányi 
Hivatala/Osztálya írásban, tértivevényes küldemény formájában haladéktalanul felszólítja, hogy a 
küldemény kézhezvételétől számított 8 napon belül pótolja fizetési elmaradását vagy igazolja 
szociális helyzetét az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán. A felszólítás történhet a 
hallgató által a beiratkozás alkalmával, vagy adatmódosítási kérelemben megadott e-mail címére 
történő elektronikus levél küldésével is. Elektronikus levél küldése esetén az értesítési vélelem az 
elektronikus levél kiküldését követő napon beáll. A felszólításra vonatkozó eljárás során az írásos, 
tértivevényes küldemény és az elektronikus levél együttesen is alkalmazható. 

(12) Amennyiben a hallgató nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és szociális rászorultságát sem 
igazolja a fenti határidőig, úgy a 9. napon az illetékes Kar dékánja a hallgató hallgatói jogviszonyát 
megszünteti. Amennyiben a hallgató által visszaküldött, szociális helyzetét igazoló okiratok alapján 
indokolt, úgy részére az eljáró szervezeti egység részletfizetési kedvezményt vagy fizetési 
haladékot adhat és erről a hallgatót haladéktalanul tájékoztatja. Az eljáráshoz tartozó forma-levelet 
a Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

(13) A hallgatói jogviszonyt megszüntető döntés ellen a hallgató a közléstől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet a Felülbírálati 
Bizottságnál. A felülbírálati kérelmet az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán kell leadni. 

(14) Amennyiben a Szabályzat 26. § (12)-(14) bekezdései szerinti eljárás eredményeként a hallgató a 

hallgatói jogviszony megszüntetésre kerül, az Egyetemmel szemben fennálló fizetési tartozásait 

(pl.: aktív félév után be nem fizetett önköltséget/költségtérítési díjat) bírósági úton kell behajtani. 
 

 
 

Önköltség és költségtérítés 
27. § 

 
(1) Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók önköltséget, a költségtérítéses képzésben részt 

vevő hallgatók költségtérítési díjat fizetnek. 
(2) Az államilag támogatott képzési helyre felvett hallgató költségtérítéses képzésben és az adott 

képzésre meghatározott költségtérítési díj megfizetése esetén folytathatja tanulmányait, 
amennyiben 

a) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben létesített hallgatói jogviszonyt és 
aa) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első 

alapképzésben vesz részt, a képesítési követelményekben előírt képzési időt legalább 8 
féléves képzés esetén 3 félévvel, egyébként 2 félévvel meghaladó időtartamot 
meghaladóan, vagy 

ab) első kiegészítő alapképzésben vesz részt a képesítési követelményekben előírt képzési 
időt további 2 félévvel meghaladóan;  
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b) a 2002/2003-as, a 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, a 2005/2006-os tanévben 2006. március 1-je 
előtt létesített hallgatói jogviszonyt, és 
ba) e jogviszony létesítése előtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és első 

alapképzésben vesz részt, a képesítési követelményekben előírt képzési időt legalább 8 
féléves képzés esetén 3 félévvel, egyébként 2 félévvel meghaladó időtartamot 
meghaladóan, vagy 

bb) e jogviszony létesítése előtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e 
jogviszony megszűntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és első alapképzésben vesz 
részt, továbbá összes megkezdett féléveinek száma meghaladja az új képzés képesítési 
követelményekben előírt képzési idő féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén 3 
félévvel, egyébként 2 félévvel, vagy 

bc) első kiegészítő alapképzésben vesz részt, a képesítési követelményekben előírt képzési 
időt (4 félévet) további 2 félévvel meghaladóan. 

c) 2006. március 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonyt és az 5. § (1) 
bekezdésben meghatározott támogatási időt meghaladó félévekben. 

(3) Az önköltség/költségtérítési díj féléves összegét szakonként a Kari Tanács – a képzéssel 
kapcsolatos valamennyi ráfordításra tekintettel – határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy 
annak összege nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy 
hallgatóra jutó hányadának 50%-a.  

(4) Az első évfolyamon meghirdetett önköltség mértékét a Karok az évente megjelenő Felsőoktatási 
Felvételi Tájékoztatóban, illetve az intézményi Tanulmányi Tájékoztatóban teszik közzé. 

(5) A 2015/2016. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében a tanulmányaik 
további éveiben az önköltség/költségtérítési díj összege a megelőző évben érvényes 
költségtérítési díjnak legfeljebb a KSH által az előző évre megállapított fogyasztói árindex 
mértékével növelt összege lehet. A 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat 
megkezdő hallgatók esetében az önköltség összege a hallgatói jogviszony fennállása alatt nem 
változik. Az önköltség/költségtérítés összegét a megelőző tanév május 31-ig a Karokon szokásos 
módon kell közzétenni.  

(6) Amennyiben önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató aktív féléveinek száma 
meghaladja az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben/képesítési követelményeiben 
meghatározott képzési időt (a továbbiakban: képzési időn túli hallgató), úgy tanulmányainak 
további aktív féléveiben az önköltséget/költségtérítési díjat a felvett tantárgyak kreditértéke 
alapján, de legalább 2 kredit értékben kell megfizetnie. Az így megállapított összeg azonban nem 
lehet magasabb, mint a hallgató által az előírt képzési időn belüli utolsó aktív félévben fizetett 
önköltség/költségtérítési díj összege. 

(7)  A hallgató állami ösztöndíjas/ képzésről önköltséges képzésre, illetve államilag támogatott 
képzésről költségtérítéses képzésre történő átsorolása esetén a képzési időn belül a hallgató 
jogviszonya keletkezésének tanévében a képzésére felvett hallgatókra17 érvényes, egy félévre 
meghatározott, és maximum a mindenkori fogyasztói árindex mértékével emelt teljes 
önköltség/költségtérítési díj fizetésére kötelezett. A képzési időn túli hallgatók esetében a (6) 
bekezdés szerint kell megállapítani a féléves önköltséget/költségtérítési díjat.  

(8) Az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató az adott félévre meghatározott 
önköltséget/költségtérítést egy összegben a képzésért felelős Kar által kitűzött időpontig, a 
gyűjtőszámlára történő átutalással a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül 
köteles befizetni. 

(9) A dékán a hallgató kérelmére, méltányolható körülményeire tekintettel a 26. § (6)-(7) 
bekezdéseiben megadott határidőig a költségtérítés megfizetésére haladékot, részletfizetési 
kedvezményt adhat. A kérelmet az illetékes Kar Tanulmányi Hivatalában/Osztályán kell 
benyújtani a beiratkozás / bejelentési időszak utolsó munkanapjáig. A tanulmányaikat nappali 
munkarendben 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók ilyen irányú 
kérelmei tárgyában jelen Szabályzat 7. számú mellékletében foglaltak szerint kell eljárni. A 

                                                      
17 Módosította a Szenátus SZ-26/2015/2016 (2015.XI. 2.) számú határozatával. Hatályos 2015.november 3-tól. 
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tanulmányaikat levelező munkarendben 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdett 
hallgatók ilyen irányú kérelmei tárgyában jelen bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 

(10) Az önköltség/költségtérítési díj alól mentességet az illetékes Kar dékánjától lehet kérelmezni. 
Mentességet a dékán a kiváló tanulmányi teljesítményű hallgató számára ő adhat, feltéve, hogy 
az intézmény a kieső bevételt más bevételi forrásából biztosítani tudja. 

17 Beiktatta a Szenátus SZ-5a/2015/2016 (2015.XI.2) számú határozatával. Hatályba lép 2015.november 3. 

(11) Amennyiben a hallgató önköltség/költségtérítési díjfizetési kötelezettségét a 
beiratkozási/bejelentkezési időszak végéig nem teljesítette és fizetési haladékot, részletfizetési 
kedvezményt vagy fizetési mentességet nem kapott, akkor a Szabályzat 26. § (10)-(11) 
bekezdései szerint kell a hallgatóval szemben eljárni. Amennyiben a hallgató féléve aktív és a 
költségtérítést nem fizette be, és ellene a Szabályzat 26. § (10)-(11) bekezdései szerinti eljárás 
folyamatban van, vizsgára nem jelentkezhet.  

(12) Az Egyetem megállapodhat gazdálkodó szervezettel, hogy a gazdálkodó szervezet által 
megjelölt személyekkel hallgatói jogviszonyt létesít. Ilyen megállapodás alapján hallgatói 
jogviszony azzal létesíthető, aki egyébként az Nftv-ben meghatározott feltételeknek megfelel. A 
megállapodásban ki kell kötni, hogy a hallgató képzésével kapcsolatos valamennyi költséget a 
gazdálkodó szervezet fizeti ki.  

(13) Vissza kell fizetni a befizetett önköltség időarányos részét, ha az adott félév statisztikai 
határnapjáig (őszi félév esetén október 15-ig, tavaszi félév esetén március 15-ig) bejelenti, hogy 
megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.  

(14) A más intézményből átvétellel hallgatói jogviszonyt létesítő vagy az Egyetemen – adott képzési 
területen – belül szakváltással új képzési jogviszonyt létesítő hallgató esetén az új képzésre 
történő beiratkozást, illetve bejelentkezést követően meg kell állapítani, hogy a hallgató új 
képzésén a képzési időből hány félévet teljesített és hány félév van még hátra, ennek 
megfelelően az önköltsége  

a) a képzési időn belül a hallgató – hallgatói vagy képzési – jogviszonya keletkezésének 
tanévében (félévében) az adott képzésre az abban a tanévben (félévben) felvételi eljárás 
eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi 
tájékoztatóban nyilvánosságra hozott, teljes önköltség összegével egyezik meg, 

b) a képzési időn túl a (6) bekezdés szerint megállapított féléves önköltséggel egyezik meg18 
(15) Az új felvételi eljárással ugyanazon vagy más szakra bekerülő hallgatók esetén az új képzés 

kezdetétől számítódik a képzési idő, ezért  
a) a képzési idő alatt az önköltség a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra 

hozott, teljes önköltség összegével egyezik meg, 
b) a képzési időn túl az önköltség a (6) bekezdés szerint megállapított féléves önköltséggel 

egyezik meg19 
(16)  A gyakorlatigényes képzések – kivéve gazdaságinformatikus alapképzési szak – esetében a 

szakmai gyakorlat két félév között nyári időszakban történő teljesítése esetén az 
önköltséges/költségtérítéses hallgató számára a nyáron teljesített szakmai gyakorlatot az őszi 
félévre kell beszámítani és a féléves önköltségeket/költségtérítési díjakat tartalmazó tételeket a 
NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a szakmai gyakorlatra és a soron következő 
őszi félévre külön-külön szükséges kiírni. 

a) Amennyiben a hallgató 6 lezárt aktív félévet követően nyáron teljesíti a 7 féléves 
alapképzés részét képező szakmai gyakorlatot – függetlenül attól, hogy a szakmai 
gyakorlat átfedésbe kerül vagy sem a soron következő szorgalmi időszakkal –, akkor a 
hallgató szakmai gyakorlatát az őszi félévre szükséges a NEPTUN tanulmányi és 
nyilvántartási rendszerben dokumentálni. Ezen 7. félévhez, mint a képzés részét képező 
teljesítményhez (szakmai gyakorlat) kell a szolgáltatáshoz kötődő egy tanulmányi félévre 
meghatározott önköltséget kiírni és megfizetni az önköltséges képzésben részt vevő 
hallgatónak.  

                                                      
18 Beiktatta a Szenátus SZ-26/2015/2016 (2015.XI.2) számú határozatával. Hatályos 2015.november 3-tól. 
19 Beiktatta a Szenátus SZ-26/2015/2016 (2015.XI.2) számú határozatával. Hatályos 2015.november 3-tól. 
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Amennyiben a szakmai gyakorlat időszaka átfed a szorgalmi időszakkal, az őszi félévben 
az önköltséges képzésben részt vevő hallgató további önköltség kiírása nélkül legfeljebb 
két tantárgyat vehet fel.  
A hallgató kizárólag akkor vehet fel kettőnél több tantárgyat, ha a szakmai gyakorlat 
időtartama és a szorgalmi időszak nem kerül átfedésbe. Ebben az esetben az önköltséges 
képzésben részt vevő hallgató a két legnagyobb kreditértékű tantárgyat további önköltség 
fizetése nélkül veheti fel, minden további felvett tantárgyért kreditarányos önköltséget 
szükséges kiírni és megfizetni a hallgatónak. Az egy kreditre jutó önköltség, az egy 
tanulmányi félévre meghatározott önköltség 30-ad részének megfelelő összeg.  

b) Amennyiben a 7 féléves alapképzés részét képező szakmai gyakorlati félévet a hallgató 
saját döntése alapján 4 lezárt aktív félévet követően nyáron teljesíti, akkor a szakmai 
gyakorlat nem kerülhet átfedésbe a soron következő szorgalmi időszakkal (TVSZ 1.2. sz. 
melléklet 10. § (6) bekezdés A) pont c) és d) alpontok). Ebben az esetben a hallgató 
szakmai gyakorlatát technikailag az őszi félévre szükséges a NEPTUN tanulmányi és 
nyilvántartási rendszerben dokumentálni és a szakmai gyakorlatra, mint a képzés részét 
képező önálló félévre az egy félévre jutó önköltséget szükséges kiírni és megfizetni az 
önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak.  
A szakmai gyakorlat vonatkozásában az önköltséget legkésőbb október 5-ig ki kell írni. 
A fizetési határidő október 31., amelyre részletfizetés és halasztott fizetés a hallgató 
kérelmére a Hallgatói Kompenzációs Programról szóló szabályzat szerinti pályázati 
eljárásban adható. 
A soron következő őszi félévben – amelynek az önköltségét az általános szabályok szerint 
szükséges kiírni és megfizetni az önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak – a 
hallgató, a TVSZ-nek megfelelően legfeljebb 50 kreditet vehet fel. Ezen őszi félévben a 
szakmai gyakorlatot a tanulmányi előadó a tantárgyfelvételi időszak lezárását követően 
veszi fel a hallgató számára, így a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer nem 
korlátozza a hallgatót a tantárgyak felvételében 50 kreditig20 

 
 
 

 
Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje 

28. § 
Általános rendelkezések 

 
(1) A hallgató állami ösztöndíjas/államilag támogatott vagy önköltséges/költségtérítéses képzésbe 

való besorolása egy tanév időtartamra szól. 
(2) Az Egyetem tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, 
amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben 
előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve a tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki az Nftv. 48/D. 
§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja. 

(3) Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott, illetve államilag támogatott képzésre 
felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a 
hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges, illetve költségtérítéses finanszírozási formában 
folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – az Egyetemen önköltséges, illetve 
költségtérítéses finanszírozási formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet.  

(4) Az Egyetem átsorolásról a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő 
önköltséges, illetve az államilag támogatott képzésre átsorolását kérő költségtérítéses hallgatók 
tanulmányi teljesítménye alapján dönt.  

                                                      
20  Beiktatta a Szenátus SZ-26/2015/2016 (2015.XI.2) számú határozatával. Hatályos 2015. november 3-tól. 
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(5) A következő képzési időszakban átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók 
tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy az adott tanévben, adott szakon 
a) hány magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a 

hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése előtt, 
b) hány olyan magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgató van, aki 

önköltséges, illetve költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra, 
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az Nftv. 47. § 

(3) bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási időt. 
(6) Az adott tanév átsorolási döntése során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az 

Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik az Nftv. 47. 
§ (6) bekezdésében meghatározottak miatt félévüket nem tudták befejezni. 

(7) Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses 
hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. 

(8) Az állami ösztöndíjas/államilag támogatott és az önköltséges/költségtérítéses képzés közötti 
átsoroláshoz a Központi Tanulmányi Igazgatóság karonként, azon belül szakonként, szakon belül 
évfolyamonként, évfolyamon belül finanszírozási formánként minden tanév végén – a legkésőbb 
július 5-ig lezárt hallgatók megelőző tanévi eredményeiből – legkésőbb július 15-ig elkészíti a 
hallgatók összesített korrigált kreditindexén alapuló tanulmányi rangsort. A tanulmányi rangsorban 
valamennyi hallgatónak szerepelnie kell, függetlenül attól, hogy hány kreditet teljesített, vagy ha az 
év folyamán megszűnt a hallgatói jogviszonya. Az Egyetemre történő első beiratkozást követően, 
az összesített korrigált kreditindex számításánál a hallgató két első félévét kell figyelembe venni, 
akkor is, ha a beiratkozástól számított egy éven belül passzív félévet vett igénybe. Ilyenkor az 
egyetlen aktív félévben teljesített kreditek szolgálnak az összesített korrigált kreditindex alapjául. 
Ez alól kivételt jelent, ha a felsőoktatási törvényben meghatározott okok (szülés, baleset, tartós 
kórházi kezelés, betegség) miatt szünetelt a hallgatói jogviszony. Ezt követően, a hallgató további 
tanulmányai során az összesített korrigált kreditindex számításánál a hallgató utolsó két aktív 
félévi teljesítményét kell minden tanév végén figyelembe venni. Azokat az alapképzés (BA/BSc) 
harmad évfolyamos, valamint a felsőoktatási szakképzés és a mesterképzés (MA/MSc) másod 
évfolyamos hallgatókat, akik alapképzéses (BA/BSc) tanulmányaik hatodik, illetve felsőoktatási 
szakképzéses vagy mesterképzéses (MA/MSc) tanulmányaik negyedik aktív félévében nem 
szereznek végbizonyítványt (abszolutóriumot), a rangsor készítésekor a többi évfolyamtól 
elkülönítetten, külön évfolyamként kell kezelni. 

(9) Az állami ösztöndíjas/államilag támogatott és az önköltséges/költségtérítéses képzés közötti 
átsorolásról szóló döntést minden évben július 31-ig, tanévenként egyszer kell meghozni. Az 
átsorolással érintett hallgatókat a döntésről az illetékes Kar Tanulmányi Hivatala/Osztálya írásban 
értesíti, a döntést követően 5 munkanapon belül írásban, tértivevényes küldemény, valamint a 
NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül elektronikus üzenet formájában is. A 
finanszírozási forma változásáról szóló átsorolási határozatban az illetékes Kar tanulmányi 
hivatalának/osztályának – a hallgató Nftv. 47. § (3)-(7) bekezdése szerint rendelkezésre álló 
támogatási idejének egyidejű megvizsgálásával – meg kell határoznia, hogy a hallgató az 
átsorolást követően maximálisan hány félév támogatott időt tud igénybe venni. 

(10) Nem vehető át állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzési formára az az 
önköltséges/költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybevett állami ösztöndíjas/államilag 
támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében legfeljebb 
néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. 

(11)  Az átsorolási döntés ellen a hallgató a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül a Felülbírálati Bizottsághoz címzett felülbírálati kérelemmel élhet. A 
kérelmet az illetékes kar tanulmányi hivatalában/osztályán kell leadni, amelyet 8 napon belül 
továbbítani kell a Felülbírálati Bizottság részére. Amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli, 
bekérheti az adott hallgató személyi anyagát is. 

(12) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a 
következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 
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(13) Az átsorolásról szóló döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül be kell jelenteni a 
FIR-be a hallgató átsorolásával kapcsolatos adatokat. 

(14) A doktori képzésben az Egyetem a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzés közötti átsorolásáról. 

 
 

28/A. § 
Az átsorolás szabályai az alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) és felsőoktatási 

szakképzésben részt vevő hallgatók esetében 
 
(1) A hallgatói jogviszonnyal rendelkező, tanulmányait állami ösztöndíjas/államilag támogatott 

alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), felsőoktatási szakképzésben megkezdett 
hallgató, akiről az Egyetem a tanév végén megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, 
amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább a szak ajánlott 
mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát és nem szerezte meg az összesített 
korrigált kreditindexével az utolsó lezárt félévében a 2,5 átlagot, tanulmányait a következő 
tanévben kizárólag költségtérítéses/önköltséges képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt 
feltételek alapján a 2011/12. tanévben vagy azt megelőzően tanulmányaikat a képzésben 
megkezdő hallgatók esetében az átsorolással érintett államilag támogatott képzésben részt vevő 
hallgatók száma a tanévben az adott szak adott évfolyamán államilag támogatott képzésben részt 
vevő hallgatóinak 15%-áig terjedhet a (3) bekezdésben meghatározottak szerint. 

(2) A 2007. szeptember 1-jével vagy azt követően létesített hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 
tanulmányait önköltséges/költségtérítéses alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), 
felsőoktatási szakképzésben megkezdett, kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató, a tanév 
végén, a vizsgaidőszak utolsó napjától július 5-ig nyújthat be kérelmet állami ösztöndíjas/államilag 
támogatott képzésre történő átsorolásra. A kérvényt a Neptun tanulmányi és nyilvántartási 
rendszeren keresztül az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani. A döntést július 31-ig a 
kari Tanulmányi Bizottság hozza meg. 

(3) Az állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatókról szakonként és 
szakon belül évfolyamonként készített, az összesített korrigált kreditindex alapján csökkenő 
sorrendű tanulmányi rangsorban meg kell állapítani, hogy hány hallgató nem teljesítette a szak 
adott évfolyamának ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát, valamint az 
(1) bekezdésben rögzített összesített korrigált kreditindexet. A 2011/12. tanévben vagy azt 
megelőzően tanulmányaikat a képzésben megkezdő hallgatók esetében legfeljebb a tanulmányi 
rangsor alsó 15%-a helyezhető át költségtérítéses képzésre. Azonos összesített korrigált 
kreditindexű hallgatók esetében a döntésnek azonosnak kell lennie. Az átsorolási döntés során 
azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési 
időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik a felsőoktatási törvényben meghatározott okok 
(szülés, baleset, tartós kórházi kezelés, betegség) miatt vagy más a hallgatónak fel nem róható ok 
miatt félévüket nem tudták befejezni. 

(4) Ha az állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak  
a) végbizonyítvány megszerzése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy  
b) az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg 

legalább a szak adott évfolyamának ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven 
százalékát, valamint az (1) bekezdésben rögzített összesített korrigált kreditindexet, vagy 

c) egyéb okból tanulmányait önköltséges/költségtérítéses képzésben folytatja tovább, 
helyére az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő, kiemelkedő tanulmányi 
teljesítményt elérő hallgató léphet. Az átsorolást a (2) bekezdés szerinti határidővel kell kérni. 

(5) Az adott Karon megüresedett állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az a 
hallgató vehető át, aki 
a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt 

kreditmennyiségnek legalább az ötven százalékát, valamint a (2) bekezdésben rögzített 
összesített korrigált kreditindexet és a 29. § (2) bekezdés szerinti, az adott szakon és 



II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  2015. november 3. 

 38 

évfolyamon belüli önköltséges/költségtérítéses hallgatókra elkészített hallgatói rangsor elején 
lévő hallgató, továbbá akinek 

b) összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint a 29. § (2) bekezdése szerinti, az adott 
szakon és évfolyamon belüli állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatókra elkészített – 
az állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók önköltséges/költségtérítéses képzésbe 
történő átsorolása előtti – hallgatói rangsor alsó ötödéből a legjobb hallgató összesített 
korrigált kreditindexe. 

(6) Amennyiben az adott szakon és évfolyamon belül megüresedett állami ösztöndíjas/államilag 
támogatott helyek száma magasabb, mint amennyi önköltséges/költségtérítéses hallgató az adott 
szakon és évfolyamon belül teljesíti a (6)-os bekezdés szerinti feltételeket, és így az adott szakon 
és évfolyamon belül marad betöltetlen állami ösztöndíjas/államilag támogatott hely, akkor a 
megmaradó állami ösztöndíjas/államilag támogatott helyek betöltésekor a 29/A. § (4) pontjában 
meghatározottak szerint kell eljárni.  

 
28/B. § 

Az átsorolás szabályai a doktori képzésben résztvevők esetében 
 

Doktori képzésben az Nftv. és az Nftv. Vhr. keretei között a doktori szabályzatban meghatározottak 
szerint dönt az illetékes szervezet a hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas és 
költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átsorolásáról. 

 
Kollégiumi térítési díj 

29. § 
 
(1) A 24. § (2)-(3) bekezdésében említett hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési 

díjat fizetnek. 
(2) A meghatározott térítési díjat a kollégiumi alapszolgáltatásért és elhelyezésért, valamint a 

kollégium által nyújtott szolgáltatásokért kell fizetni, minden hónap 15-ig.  
(3) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább a jogszabályban a kollégium, illetve diákotthon 

működésének engedélyezéséhez előírt feltételek folyamatos biztosítását és működtetését, 
továbbá a személyi számítógépek, szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kisfogyasztású 
háztartási eszközök üzemeltetési lehetőségét kell érteni. Az alapszolgáltatásokért fizetendő 
összeghez tartozó kollégiumi alapszolgáltatások eleget kell, hogy tegyenek jelen Szabályzat 5/a. 
számú mellékletében foglaltaknak. 

(4) A kollégiumi térítési díj az állami fenntartásban működő kollégiumok esetében azok 
komfortfokozatához igazodik. A kollégiumok komfortfokozatba sorolásának alapelveit (I-IV. 
kategória) e szabályzat 5/b. számú melléklete tartalmazza.  

(5) Az egyes férőhelyek komfortfokozatba történő besorolását, a kollégiumi térítési díj tanévenkénti 
összegét – az illetékes Kollégiumi Tanács előterjesztése alapján – a Szenátus és az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat közötti megállapodásban kell rendelkezni a tanév kezdetét megelőző 
május 31-ig. A kollégiumi térítési díj konkrét tanévenkénti összegét az 5/c. számú melléklet rögzíti. 
A megállapodást jelen Szabályzat 5/d. számú melléklete tartalmazza. 

(6) A hallgató írásbeli, a Szabályzat 5/f. számú mellékletét képező formanyomtatványon benyújtott 
kérelmére a Szabályzat 26. § (4) bekezdése értelmében az Egyetemi Kollégiumi Bizottság 
javaslatára az illetékes kollégium igazgatója a kollégiumi díj befizetése alól mentességet, 
halasztást vagy részletfizetési kedvezményt adhat. A kollégiumi díj fizetése alól írásbeli kérelme 
alapján az a hallgató mentesülhet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 
a) hátrányos helyzetű,  
b) árva,  
c) családfenntartó, 
d) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, 
e) kollégiumi nevelőtanár vagy 
f) kollégiumi rendszergazda. 
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(7) Az Egyetem a kollégiumi támogatás intézményi keretösszegét kollégiumai között a kollégiumi 
férőhelyek arányában osztja meg. Az egyetemi kollégiumok férőhelyeinek számát a 5/e. számú 
melléklet tartalmazza. 

(8) Az önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak a kollégiumban történő 
elhelyezésért (otthondíj megnevezéssel) az adott kollégiumban, az elhelyezés alapján, az állami 
ösztöndíjas/államilag támogatott nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatók által 
fizetendő kollégiumi térítési díj, valamint az Nftv. 114/D. §-ában meghatározott kollégiumi 
támogatás egy hónapra jutó együttes összegét kell havonta fizetniük. Az otthondíj konkrét 
tanévenkénti összegét az 5/c. számú melléklet rögzíti. 

(9) A Public Private Partnership keretében felépített/felújított diákotthon igénybevételével kapcsolatos 
díjakat, térítéseket és az azért nyújtandó szolgáltatásokat az Egyetem és az érintett fenntartók 
közötti - a Szenátus által minden évben, a tanév megkezdését megelőző május 31-ig jóváhagyott - 
szerződés rögzíti.  

 
Térítési és egyéb díjak 

30. § 
 
(1) A hallgatók részére a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, illetve más egyetemi szabályzatokban 

rögzített kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetére jelen Szabályzat díjakat 
határoz meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem lehet 
magasabb az adott évre, teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb munkabér 5%-ánál. 

(3) Az Egyetemen – az (1) bekezdésben megnevezett díjakon kívül – a hallgató által térítési díj 
fizetése mellett vehető igénybe: 
a) a tantervben magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek – a hallgató 

választása alapján – nem magyar nyelven történő oktatása; 
b) az Egyetem eszközeivel előállított, a hallgató részére biztosított és a hallgató tulajdonába kerülő 

dolog (például sokszorosított segédlet); 
c) az Egyetem létesítményeinek (kollégium, szakkollégium, könyvtár, laboratórium, 

számítástechnikai, sport és szabadidő létesítmények) eszközeinek használata (az ingyenes 
szolgáltatásokon kívüli körben); 

d) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott ingyenes nyelvtanulási lehetőségen felül 
további nyelvórák felvétele a hallgató adott idegen nyelven történő nyelvtudásának elmélyítése 
vagy további nyelvek tanulása céljából, az adott szak képzési és kimeneti 
követelményeiben/képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt 
da) egy nyelvvizsga esetén a nyelvtanulás 3. félévtől,  
db) két nyelvvizsga esetén a nyelvtanulás 5. félévtől, 
dc) három nyelvvizsga esetén a nyelvtanulás 6. félévtől. 

e) a Közgáz Campus tekintetében a sport- és szabadidős létesítmények, eszközeinek használata 
az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben. A Testnevelés 0 kredites kritérium tantárgy. A 
hallgatóknak két félévet kell teljesíteni az aláírásért a képzési idő első négy féléve során. A 
kritériumot teljesített sportolni vágyó hallgatók a továbbiakban csak 
önköltséges/költségtérítéses formában vehetik fel a testnevelés tantárgyat.  

(4) A térítési díj félévente kumulált összege – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatás 
figyelembe vétele nélkül – egyetlen esetben sem lehet magasabb, mint az önköltség fele. 
Állami ösztöndíjas/államilag támogatott, valamint a 2014/2015. tanévben és azt követően 
önköltséges képzésben tanulmányait megkezdett hallgató a szak képzési és kimeneti 
követelményeiben/képesítési követelményeiben az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt 
kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékben tantárgyakat önköltség/költségtérítési díj fizetése 
nélkül teljesíthet. Az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó teljesített tantárgyakért– a 
határon túli képzésben résztvevők kivételével – az 2. számú mellékletben meghatározott térítési 
díjat kell fizetni a képzési ciklus végén (kredittúllépési díj). 
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(5) Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben részt 
vevő hallgatónak – a határon túli képzésben résztvevők kivételével – az 2. számú mellékletben 
meghatározott térítési díjat kell fizetni a félév lezárása után. Ezen díj mértéke maximum 40.000 
forint/hallgató/félév (kreditelhagyási díj). 

(6) Az (5)-(6) pontokban meghatározott jogcímen befolyt díjakat a karok – a kari hallgatói 
önkormányzat egyetértésével – tananyagfejlesztésre, tankönyvellátásra, valamint a hallgatók 
tanulmányaikkal kapcsolatos támogatására, illetve a hallgatók által igénybevett szolgáltatások 
költségeire fordíthatják. 

(7/A)Amennyiben a hallgató vizsgára bejelentkezett, azonban azon nem jelent meg, úgy jelen 
szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat köteles fizetni. A díjfizetési 
kötelezettség a részképzési programon részt vevő külföldi vendéghallgatókra nem vonatkozik. A 
díjfizetés alól mentesség csak abban az esetben adható, amennyiben a hallgató a vizsgától 
számított 5 munkanapon belül, az érintett tanszék titkárságán hitelt érdemlő módon – a kötelező 
foglalkozástól való távolmaradás igazolásához hasonlóan – igazolja távolmaradását. 

(7) Amennyiben a hallgató az elégtelennel lezárt tantárgyát vagy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
által meghatározott esetekben a nem elégtelennel lezárt tantárgyát újra felveszi, akkor az 
ismételten felvett tantárgy kreditpontjai összes felvett kreditjét növelik.  

(8) A hallgató elégtelen érdemjeggyel lezárt vizsgáját (ideértve a „nem jelent meg” bejegyzést is) első 
alkalommal vizsgaismétlési díj fizetése nélkül javíthatja. Az ugyanazon tantárgyból tett harmadik 
és további vizsgáit díjfizetési kötelezettség terheli. 

(9) A hallgatónak joga van minden félévben egy – a TVSZ 31. §-ban meghatározott esetben két – 
sikeres vizsgáját díjfizetés nélkül javítania. 

(10) A vizsgaismétlési díjat a vizsga, illetőleg a záróvizsga ismétlése előtt kell befizetni. 
(11) Díjfizetésre kötelezhető a hallgató, amennyiben évközi tervezési feladatát késedelmesen teljesíti. 
(12) Díj fizetésére kötelezhető a hallgató (volt hallgató), ha befizetési kötelezettségét, illetve tanulmányi 

ügyei intézésével kapcsolatos, határidőhöz kötött kötelezettségeit az előírt határidőn belül nem 
teljesíti, vagy a teljesítést elmulasztja. 

(13) A diákigazolvány kiállításával, érvényesítésével, pótlásával kapcsolatos díjak a hallgatót terhelik. 
(14) A hallgató az Egyetemen folytatott tanulmányaival kapcsolatos okiratairól készült másolatainak 

hitelesítését, valamint azok hiteles fordítását eljárási díj megfizetése ellenében kérheti. A 
tanulmányaikat befejezett hallgatók ilyen irányú szolgáltatásokat ugyancsak díjfizetés ellenében 
vehetnek igénybe. A hallgató/volt hallgató sürgős esetekben (1 napon belül) sürgősségi felár 
mellett veheti igénybe a szolgáltatást, amennyiben az adott Kar illetékes szervezeti egysége a 
szolgáltatás 1 napon belüli teljesítését vállalni tudja. 

(15) A magyar és angol nyelven kiállított oklevélmelléklet első példányát térítésmentesen kapja meg a 
hallgató. Minden további példányért díjat kell fizetni.  

(16) A diplomahonosítási, -elismerési díj összegét a Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 
szóló szabályzat határozza meg. 

(17) A hallgatók által fizetendő díjak mértékét és kirovásuk jogcímeit jelen szabályzat 2. számú 
melléklete tartalmazza, melyet az Egyetemen szokásos módon kell közzétenni. 

 
Külföldi hallgatókra vonatkozó speciális rendelkezések 

31. § 
 
(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben képzésben 

részt vevő hallgató részére - magyar állami ösztöndíjas doktori képzésben részt vevő hallgatót 
kivéve - az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente 
tíz vagy tizenkét hónapra szól. 

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel 
a) más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben 

meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának, 
b) doktori képzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra 

megállapított normatíva éves összege egy tizenketted részének. 
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(3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszonyban álló Egyetem fizeti ki. 
(4) Az államilag állami ösztöndíjas/támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben 

Magyarországon tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében 
ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés előírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi 
elhelyezésre. A két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján Magyarországon önköltséges 
tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató évi 12 hónapra jogosult kollégiumi 
elhelyezésre, amelynek díját a miniszteri ösztöndíjából fizeti. 

(5) A nemzetközi szerződés alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyekről a Balassi 
Intézet tájékoztatja az Egyetemet. 

(6) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében 
az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott 
ösztöndíj a részképzés időtartamára szól. 

(7) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag 
támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt 
vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat. 

(8) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói 
normatíva 15%-ának. 

(9) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot a Balassi Intézet bonyolítja le. 
(10) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) az ösztöndíj célját, 
b) az ösztöndíjra jogosultak körét; 
c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő 

kötelezettségeket; 
d) a döntésre jogosultat; 
e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat; 
f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeit; 
g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét; 
h) hiánypótlási lehetőséget. 

(11) Az ösztöndíj kifizetésére a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. 
(12) A kedvezménytörvény alapján részképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok esetében a 

(1)-(5) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott 
ösztöndíj a részképzés időtartamára szól. 

(13) A Magyarországon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben részt vevő nem magyar 
állampolgárságú hallgató részére - az (1) bekezdése szerinti hallgatók kivételével - tanévenként az 
oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat. Az államközi megállapodás alapján 
miniszteri ösztöndíjjal támogatott harmadik országbeli állampolgárságú személyt a miniszteri 
ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan nem terhelik a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő, 
az Nftv.-ben meghatározott kötelezettségek. 

(14) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért felelős 
miniszter írja ki, és a Balassi Intézet bonyolítja le. 

(15) A pályázat elbírálására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanulmányi 
teljesítménye alapján kerül sor. 

(16) A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani. A pályázatokat a felsőoktatási 
intézmények rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a (2) bekezdés szerinti 
szervezethez. Az oktatásért felelős miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapított 
elvek alapján - szükség szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról. 

(17) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni, továbbá el 
kell juttatni minden felsőoktatási intézménybe. 

(18) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap. 
(19) Azt a hallgatót, aki külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, 

vagy a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU kék 
kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások 
tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a 
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felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. 
(20) Részképzésben résztanulmányok folytatására az a külföldi hallgató jogosult, aki hazájában 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 
(21) Az állami ösztöndíjas/államilag finanszírozott képzésben részt vevő külföldi hallgató a tanulmányi 

és vizsgakötelezettségeit, illetve jóváhagyott tanulmányi programját meghaladó tantárgyak felvétele 
esetén azok többletköltségét fedezi. 

(22) Az (1), (7) és (13) bekezdés hatálya alá nem tartozó külföldi hallgató költségtérítéses képzésben 
folytathat tanulmányokat.  

 
 

31/A.§ 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj 

 
(1) A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított 

ösztöndíj, amelynek célja a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért 
felelős minisztériummal kötött megállapodások (a továbbiakban: kormányközi megállapodások) 
végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó 
tanulmányainak kiemelt támogatása. 

(2) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
felel. Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: 
Közalapítvány) látja el. 

(3) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg: 
a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól, 
b) ösztöndíj a szerződés megkötésekor hatályos, magyar hallgatókat megillető ösztöndíj 

mértékének megállapítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, 
c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás, 
d) könyvtár ingyenes szolgáltatásainak igénybevétele, 
e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás 
igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek megtérítése vagy kiegészítő, idegen 
nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás. 

(4) A Közalapítvány az ösztöndíjra a kormányközi oktatási megállapodások alapján pályázatot 
hirdet meg magyar felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra önköltséges helyre. 

(5) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be: 
a) akit a kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél arra jelöl, 
b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, 
c) aki korábban nem vett részt az ösztöndíjprogramban. 
d) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát 

arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az 
ösztöndíjprogramban való részvételének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő 
kezeléséhez. 

(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi 
követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza 
azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt kell létesítenie. 

(7)  Az ösztöndíjassal a fogadó intézmény a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII.26.) 
kormányrendeletben foglaltak szerint ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az 
ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 

(8) Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, 
ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A tanulmányok 
ütemezése során az ösztöndíjast az Egyetem szabályzataiban, valamint az ösztöndíjas 
szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. Ösztöndíjas 
hallgatót csak olyan felsőoktatási intézmény fogadhat, amely képzési pályázatot nyújtott be a 
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programban való részvételre. 
(9) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési 
időt, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 
80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát; 

b) az ösztöndíj jogszabályban meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját, 
módját; 

c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét; 
d) az adatkezeléshez való hozzájárulást; 
e) azt a feltételt, hogy az ösztöndíjas szerződés abban az időpontban lép hatályba, amikor 

az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesít; 
f) a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének rendjét. 

(10) Az ösztöndíjas szerződés - az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - 
megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.  

(11) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a továbbiakban az ösztöndíj nem 
folyósítható. Amennyiben az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés 
ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható. 

(12) Az ösztöndíjas szerződés a felek egyetértésével módosítható. 
(13) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a felvételi vagy átvételi 

határozat alapján az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási 
idejének megfelelő időtartamban fenntartani. 

 
Vendéghallgatókra, illetve vendéghallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők áthallgatásra 

vonatkozó speciális rendelkezések 
32. § 

 
(1) Más belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben az anyaintézményében állami 

ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben vesz részt és Egyetemünkkel vendéghallgatói 
jogviszonyt létesített, az Egyetem állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben részt vevő 
hallgatóival azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. 

(2) Külföldi felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben olyan felsőoktatási intézményből érkezik, 
amellyel az Egyetem szerződéses kapcsolatban áll és benne van a szerződésben megállapított 
kvótában, az Egyetem állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóival 
azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. 

(3) Az Egyetemen egyéni szervezésű részképzésben vendéghallgatói jogviszonyt létesítő külföldi 
felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben  
a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam állampolgára és 

családtagja és anyaegyetemén önköltséges formában folytat tanulmányokat, tárgyakat 
tantárgyfelvételi díj fizetése mellett vehet fel az Egyetemen, 

b) nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam állampolgára és 
családtagja kizárólag önköltséges formában folytathat tanulmányokat. Az önköltség a 2. számú 
mellékletben meghatározott tantárgyfelvételi díj. 

(4) Más belföldi felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben az anyaintézményében 
önköltséges/költségtérítéses képzésben vesz részt, tantárgyfelvételi díjat köteles fizetni. 

 
Díjfizetési kötelezettség megállapítása 

33. § 
 
(1) Az Nftv. és a Korm. rendelet valamint e szabályzatban meghatározott díjak fizetési kötelezettségét 

az adott ügyben első fokon eljáró állapítja meg. 
(2) Téves díjmegállapítás miatt a Hallgató - a díjfizetési kötelezettség megállapításától számított 15 

napon belül - fellebbezéssel élhet az illetékes Kar dékánjánál és kérheti a befizetett összeg 
visszautalását név, bankszámlaszám, adóazonosító jel megadásával. A fellebbezést a Kar 
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dékánja 8 munkanapon belül bírálja el, és amennyiben megalapozottnak találja a Hallgató kérését, 
úgy haladéktalanul intézkedik a tévesen befizetett összeg visszafizetéséről.  

(3) A befizetett díjat – téves megállapítás, illetőleg téves befizetés esetét kivéve – nem lehet 
visszakövetelni. 

(4) A díjak téves megállapítása esetén a jogorvoslati jogkört – másodfokon - a rektor által megbízott 
Felülbírálati Bizottság gyakorolja. 

(5) A hallgató az önköltség/költségtérítés összegét, a kollégiumi díjat és a jelen szabályzat 2. számú 
mellékletében meghatározott egyéb térítési és szolgáltatási díjakat az Egyetem által előírt módon 
fizeti be.  

 
A befizetett díjak, térítések felhasználása 

34. § 
 
(1) Az önköltségből/költségtérítésből és a térítési díjból befolyt összeg – kivéve a diákigazolvány 

díjából befolyt összeg – felhasználása az egyetemi költségvetésbe beépített pénzügyi terv szerint 
történik. 

(2) A hallgatók által befizetett kollégiumi térítési díjból, valamint a kollégiumi szálláshelyek 
értékesítéséből befolyt bevételt – a felmerülő költségek levonása után – az Egyetem az intézményi 
megállapodásoknak megfelelően elsődlegesen a kollégium fejlesztésére fordítja. 

(3) A befizetett egyéb díjak az Egyetem működési kiadásaira fordíthatók. Az összeg felett az illetékes 
Kar dékánja rendelkezik évente a kari költségvetési tervben elfogadott arányok alapján.  

 
Átmeneti rendelkezések 

35. § 
 
 
 

Záró rendelkezések 
36. § 

 
(1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. július 13-i ülésén fogadta el és az elfogadást követő napon 

lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát veszíti. 
(2) Jelen szabályzatot a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén módosította, a módosítások az 

elfogadást követő napon lépnek hatályba.21 
 
 
 
 Dr. Rostoványi Zsolt  Dr. Pavlik Lívia 
 rektor kancellár 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica 
a Szenátus titkára 

 
 
 
 

                                                      
21 Beiktatta a Szenátus SZ-5a/2015/2016. (2015. IX. 28.) számú határozata. Hatályos 2015. szeptember 29-től. 
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1. sz. melléklet 

 
Kari mellékletek 

 
 

1.1. sz. melléklet 
Élelmiszertudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 

 
 
HALLGATÓK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK 
 
A Kar a hallgatói előirányzat keretei közül a teljesítmény alapú ösztöndíj keretek felett rendelkezik. 
 
Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 64,3 % 

 Tanulmányi ösztöndíj, 58, % 

 Kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj, 3 % 

 Kiváló hallgató ösztöndíj 0,5% 

 TDK ösztöndíj 0,5 % 

 Közéleti ösztöndíj 1,3% 

 Aktivitási ösztöndíj 1% 
 
Tanulmányi ösztöndíj  
Tanulmányi ösztöndíjban az Egyetem államilag támogatott teljes idejű (nappali 
munkarendűmunkarendű) 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, de nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori 
összegét.  
Tanulmányi ösztöndíj az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendűmunkarendű) 
alapképzésben (BA/BSc) hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók számára az I. évfolyam 2. félévétől 
kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható.  
Az ösztöndíj-átlag számítása az előző félév valamennyi felvett tárgyának eredménye alapján történik az 
alábbi képlet szerint:  
 
Ösztöndíj-átlag = SUM 1,2 * kreditk * érdemjegy k + SUM kreditv * érdemjegy v / SUM 1,2 * kreditk + SUM 
kreditv 
ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és szakirányon 
kötelező tárgy és V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tárgy  
 
Az elégtelennel vagy „nem vizsgázott”, „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tárgyak a képlet 
számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek. Az ösztöndíj-áltag a félévben teljesített tantárgyak 
kreditértékének és érdemjegyének szorzata osztva a felvett kreditek számával. Az ösztöndíj-átlag 
számítása során a kötelező, és a kötelezően választható tárgyakból elért érdemjegyeket és ezek 
kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni.  
A mesterképzési szakok hallgatói részére kreditelismerési eljárás keretében alapképzési szakról előírt 
és a mester szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan 
felvett tárgyak az ösztöndíj-átlagba nem számítanak bele. 
A hallgató csak akkor részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben az ösztöndíj-átlagba 
beszámító tárgyakból legalább 24 kredit értékűt teljesített vagy (a képzési időn belül) a tanterv által az 
adott félévre előírt kreditek 90%-t teljesítette. 
Tanulmányi ösztöndíj csak 3,0 ösztöndíj és félévi súlyozott átlagtól adható.  
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Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony 
keretében, a belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok beszámításával szerzett 
érdemjegyek nem számíthatók bele.  
A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a 
hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony keretében 
teljesítette-e – úgy kell tekinteni mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna. 
Az államilag támogatott mesterképzésre (MA/MSc) belépő hallgató tanulmányai első félévében havonta 
fix összegű tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A tanulmányi ösztöndíj mértéke a hallgatói normatíva havi 
értékének 64%-a száz forintra kerekítve.  
Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai első 
félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben ösztöndíj-átlaga eléri 
vagy meghaladja annak az évfolyamnak az előző lezárt félévi ösztöndíj-átlagát, amelyre átvételt nyert.  
 
Kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj  
A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes 
idejű (nappali tmunkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint főiskolai 
első alapképzésben, egyetemi első alapképzésben, egyetemi első kiegészítő alapképzésben részt vevő 
hallgató részére  pályázat alapján két tanulmányi féléven keresztül, havonta folyósított juttatás, 
amelyben az a hallgató részesülhet, aki köztársasági ösztöndíjra pályázott, a pályázati feltételeknek 
megfelelt de nem nyerte el az ösztöndíjat. 
 
Kiváló hallgató ösztöndíj 
Azok a hallgatók kaphatják, akik a Záróvizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtanak 
(zárószigorlat, dolgozat védés) és az adott Záróvizsga Bizottság elnöke javasolja őket. Az 
ösztöndíj odaítéléséről a dékán dönt. 
Egyszeri juttatás. 
 
TDK ösztöndíj  
A kar azon hallgatói kapják akik eredményesen vettek részt (1-3 helyezés vagy külön díj) TDK-n. 
Egyszeri juttatás. 
 
Közéleti ösztöndíj 
Külön melléklet 
 
Aktivitási ösztöndíj  
Az aktivitási ösztöndíjra a pályázati kiírás a következő linken található: http://elelmiszertudomany.uni-
corvinus.hu/index.php?id=35452 
Az aktivitási ösztöndíjra félévente pályázhatnak azok a hallgatók, akik aktívan részt vesznek a tanszék 
életében. 
Pályázati feltételek 

1. a pályázó hallgató államilag finanszírozott nappali munkarendűmunkarendű BSc-, illetve MSc-
szakos hallgató lehet. 

2. tanulmányi eredménye a pályázati félévet megelőző utolsó beiratkozott félévben legalább 3,00 
3. a támogató tanszéken a hallgatónak nem lehet görgetett tantárgya 
4.  magatartása, közösségi munkája példás 
5. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt 

A pályázatokat a Dékáni Hivatalban kell leadni. Az űrlap a fenti linken letölthető vagy a Dékáni 
Hivatalban ügyfélfogadási időben kérhető. A pályázatokat a Kari DJB bírálja el. 
 

http://elelmiszertudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35452
http://elelmiszertudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35452
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HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK 
 
A költségtérítés és az egyéb díjak befizetésének módja 
 
A félévre megállapított költségtérítési díjat a hallgató köteles a beiratkozásig/ bejelentkezésig illetve 
a megadott határidőig a gyűjtőszámlára történő utalással teljesíteni. Méltányolandó esetben a hallgató 
kérésére a dékán engedélyezheti a részletfizetést illetve halasztást, de ilyen esetben az első részletet a 
beiratkozásig, a második részletet az őszi félévben legfeljebb október 15-ig, a tavaszi félévben pedig 
március 15-ig be kell fizetni A költségtérítés összegét – az egyetemi tandíjpolitika figyelembe vételével – 
szakonként a Kari Tanács – a képzéssel kapcsolatos valamennyi ráfordításra tekintettel – határozza 
meg, azzal a megkötéssel, hogy annak összege nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra 
számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányadának 50%-a.  
 
A teljes költségtérítési/önköltségi díj két részből tevődik össze: 
a. a rezsi hozzájárulás összegéből és (költségtérítés 15%-a) 
b. az oktatással kapcsolatos költséghányadból. 
 
A képzési és kimeneti követelményekben/képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt 
a hallgatóknak félévenként a teljes költségtérítési/önköltségi díjat kell fizetniük. 
Amennyiben a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató aktív féléveinek száma meghaladja az 
adott szak képzési és kimeneti követelményeiben/képesítési követelményeiben meghatározott képzési 
időt, úgy tanulmányainak további aktív féléveiben a teljes rezsi hozzájárulási részt és a költségtérítési 
díj oktatással kapcsolatos hányadának kreditarányos részét kell fizetnie. Az így megállapított összeg 
azonban nem lehet magasabb, mint a teljes költségtérítési díj összege. 
 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJAK 
 
Költségtérítéses képzés díja 2015/2016. tanév ( szeptemberben kezdő évfolyamok) 
 
Élelmiszermérnök alapképzési szakokon 
nappali munkarend 250.000.– Ft/félév 
levelező munkarend 190.000.– Ft/félév 
 
Biomérnök alapképzési szakokon 
nappali munkarend 320.000.– Ft/félév 
 
Mesterképzési szakokon 
mesterképzés nappali munkarend 400.000.– Ft/félév 
mesterképzés levelező munkarend 360.000.– Ft/félév 
 
Idegen nyelvű mesterképzési szakon 
mesterképzés nappali munkarendű, állami ösztöndíjas idegen nyelvi képzési hozzájárulás 235.000.– 
Ft/félév 
mesterképzés nappali munkarendű, önköltséges 400.000.– Ft/félév + idegen nyelvi képzési 
hozzájárulás 235.000.– Ft/félév 
 
Szőlő és- borgazdasági szakmérnöki szak 210.000.– Ft/félév 
Agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés 120.000.- Ft/félév 
Pálinkamester szakirányú továbbképzés első 3 félévében 255.000.- Ft/félév 
Sörfőző mester szakirányú továbbképzés első 3 félévében 250.000.- Ft/félév 
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A külföldi állampolgárságú hallgatók idegen nyelvű oktatása (nem határon túli magyar) 
költségtérítési díja: 
nappali munkarend– alapképzés 2.400.– EUR /félév 
nappali munkarend– mesterképzés 3.000.– EUR /félév 
 
FIGYELEM ! 
A hallgatókra vonatkozó Egyetemi és Kari Szabályzatok, Eljárási Rend kötelező érvényűek, ezek 
ismeretének hiánya nem mentesíti a hallgatót kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése alól. E a 
www.uni-corvinus.hu weboldalon valamin a kari honlapon megtekinthetők. 
 
 

http://www.uni-corvinus.hu/
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1.2. sz. melléklet 

Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 

II. Gazdálkodástudományi Kar22 
(BCE – GTK) 

 
A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai 

(1. § (2)) 
 

A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései 
 

(1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos egyes feladatok bonyolítására a Kari Hallgatói 
Önkormányzat Diákjóléti Bizottságot (továbbiakban: DJB) működtet. 

(2) A Diákjóléti Bizottság évfolyamfelelőseinek feladata a szociális támogatásra beérkező kérelmek 
elbírálása. A megállapított támogatásokról a DJB listát ad a Központi Tanulmányi és Informatikai 
Irodának, amely alapbizonylatként ott marad. 

(3) A megállapított támogatások változásáról a listát ugyancsak a Központi Tanulmányi és Informatikai 
Irodának kell továbbítani. 

(4) A Diákjóléti Bizottság dönt minden olyan, a hallgatók állami támogatását érintő kérdésben, melyet 
a Szabályzat nem utal más hatáskörbe; előkészíti a Szabályzat módosítási javaslatait; munkájáról 
folyamatosan tájékoztatja az egyetemi közvéleményt. Az év közben felmerülő problémák intézése 
a Kar, a Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, 
illetve a DJB egy-egy tagjának részvételével működő bizottság feladata. 

(5) A Diákjóléti Bizottság kötelessége, hogy olyan nyilvántartást vezessen, melyből ellenőrzés során 
tételesen megállapítható az összegek felhasználása, indoklással együtt. 

(6) A hallgató a Diákjóléti Bizottság döntése ellen 8 munkanapon belül a DJB elnökénél panasszal 
élhet. 

(7) A Diákjóléti Bizottság elnökének döntése ellen – másodfokon – a rektor által megbízott Felülbírálati 
Bizottsághoz lehet fellebbezni. 

(8) Az adminisztratív hibákat elsősorban a Diákjóléti Bizottságnak, illetve a Központi Tanulmányi és 
Informatikai Irodának kell jelezni. 

(9) A Diákjóléti Bizottság működésének törvényességi felügyeletét az adott Kar dékánja látja el. Ha a 
DJB jogszabályt sért, működésének felfüggesztését javasolhatja a Kari Hallgatói 
Önkormányzatnak. 

(10) A DJB és a Kari Hallgatói Önkormányzat Választmányának tagjai csak a felügyeletet ellátó 
engedélyével részesülhetnek a közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjból. 

(11) A hallgatónak juttatott pénzbeli kifizetésekkel kapcsolatosan a kifizetést követő 60 napon belül 
lehet észrevételt tenni. Ezt követően semminemű korrekcióra nincs lehetőség. 

(12) Az egyetemnek gondoskodnia kell arról, hogy a hallgatói ösztöndíjak banki utalása a félév második 
hónapjától minden hó 10-éig megtörténjék Az érintett munkatársak felelősséggel tartoznak ezen 
időpont betartásáért. 

 
B.) A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztása 

(5. §) 
 

A hallgatói előirányzat keretének felosztása 
 

                                                      
22 A Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzatának kari mellékletét a Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsa KT-
9/4/2014.(X.7.) számú határozatával 2014. október 7-én módosította. A módosítással egyidejűleg a korábbi szabályozás 
hatályát veszti. 
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(1) A hallgatók számára biztosított hallgatói előirányzati keretösszeg kari hallgatókra jutó 
létszámarányos részének a felosztása az alábbi: 

 
I. Hallgatói normatíva keretösszege: 100% 

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret  
Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- tanulmányi ösztöndíj, 90% 
- kiemelt ösztöndíj 1,4% 
- aktivitási ösztöndíj, 0,4% 
- egyéb kari ösztöndíj   

- külföldi részképzési ösztöndíj, 2,1% 
- szakmai gyakorlat alatt járó támogatás  
- TDK ösztöndíj 1,5% 
- Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj,  
  kiemelt közösségi ösztöndíj 2,5% 
- közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 4% 

- tartalék 0,35% 
b) Szociális alapú ösztöndíjkeret  
Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- rendszeres szociális támogatás legalább 92,40% 
- rendkívüli szociális támogatás legfeljebb 0,70% 
- alaptámogatás legfeljebb 6,90% 

c) Intézményi működési költségek finanszírozása 
 - Hallgatói önkormányzat működésének támogatása 2% 

 
II. Köztársasági ösztöndíjkeret: 100%  
 
III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete: 100% 

- D
oktorandusz hallgatók normatívája 100% 

- T
ankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva doktorandusz  
hallgatókra jutó keretének 56% 

 
IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege: 100% 
 
V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege: 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret 30 % 
Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 
- r

endszeres szociális támogatás legalább 91,60% 
- r

endkívüli szociális támogatás legfeljebb 1,70% 
- a

laptámogatás legfeljebb 6,70% 
b) Intézményi működési költségek finanszírozása 
- K

ollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás 70 % 
 
VI. Kollégiumi támogatás keretösszege: 

Intézményi működési költségek finanszírozása 
- K

ollégium fenntartása, működtetése 100% 
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VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva:    100% 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  
(doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó)   56% 
Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 
- r

endszeres szociális támogatás legalább 91,60% 
- r

endkívüli szociális támogatás legfeljebb 1,70% 
- a

laptámogatás legfeljebb 6,70% 
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b) Intézményi működési költségek finanszírozása: 44 % 
- J

egyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a  
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a  
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése 24% 

- K
ulturális tevékenység támogatása 10% 

- S
porttevékenység támogatása 10% 

 

(2) Előre nem látható kiadásokra (tanulmányi ösztöndíjkeret kiegészítése, pénzbeli szociális 
támogatás keretösszegének kiegészítése, hallgatók jutalmazása, stb.) a teljesítmény alapú 
ösztöndíjkeret 0,72%-ának megfelelő tartalékot kell képezni. 

(3) A hallgatói előirányzat keretéből képzett alapok felhasználásának helyzetéről a Diákjóléti Bizottság 
elnöke és a gazdasági főigazgató megbízottja minden év decemberének elején egyeztetni köteles, 
hogy a finanszírozás ütemezéséből adódó kötelező tartalékokon felüli maradványok adott évi 
felhasználásáról a DJB gondoskodni tudjon. 

 
C.) A tanulmányi ösztöndíj 

(7. §) 
 
(1) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeg a karok, 

szakok, évfolyamok között létszámarányosan kerül felosztásra. A hallgatók ösztöndíjának 
meghatározása az így kialakított keretek alapján, szakonként és évfolyamonként történik. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legalább 90%-át kell fordítani. 
(3) Tanulmányi ösztöndíj az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható. 
(4) Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 

hallgatók 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi 
ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő összeget. 

(5) Tanulmányi ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki a jelenlegi félévében államilag 
támogatott/állami ösztöndíjas, teljes idejű nappali munkarendű jogviszonnyal rendelkezik, illetve az 
előző félévében aktív, nappali munkarendű jogviszonnyal rendelkezett. Passziválás esetén az 
előző aktív félév átlaga alapján számítandó ösztöndíj elveszik. 

(6) A tanulmányi ösztöndíjak meghatározása az ösztöndíj-átlagok alapján történik. 
(7) Az ösztöndíj-átlag számítása az előző félév valamennyi felvett tárgyának eredménye alapján 

történik az alábbi képlet szerint: 
(8) Ösztöndíj-  

    ∑1,2 x kredit 
K

+ ∑kredit V 

ahol  K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és 
szakirányon kötelező tárgy 

   V: a mintatanterv szerinti felvett választható tárgy 
(9)  Az elégtelennel vagy „nem vizsgázott”, „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tárgyak a képlet 

számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek. A nevezőben a felvett tárgyak kreditértékének 
összege szerepel. Az ösztöndíj-átlag számítása során a kötelező, és a kötelezően választható 
tárgyakból elért érdemjegyeket és ezek kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni. A 
mesterképzési szakok hallgatói részére kreditelismerési eljárás keretében alapképzési szakról 
előírt és a mester szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan felvett tárgyak az ösztöndíj-átlagba nem számítanak bele. A hallgató csak akkor 
részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha a félévben az ösztöndíj-átlagba beszámító tárgyakból 
legalább 24 kredit értékűt teljesített. Ettől a szabálytól a karok a szakdolgozatra adható kreditérték 
miatt meghatározott esetekben eltérhetnek, de ezen esetekben sem lehet a minimum teljesített 
kredit a mintatanterv/operatív tanterv által a félévre előirányzott kreditmennyiség 90%-nál 
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kevesebb. Tanulmányi ösztöndíj csak 3,0 ösztöndíj átlagtól adható. Az ösztöndíj-átlagba a más 
felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony keretében, a belső 
párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok beszámításával szerzett érdemjegyek 
nem számíthatók bele. A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat - 
függetlenül attól, hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített 
vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítette-e - úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az 
Egyetemen teljesítette volna és az ösztöndíj-átlag értékébe be kell azok eredményét számítani a 
Kari Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és osztályzatokkal. Az államilag támogatott 
első kiegészítő alapképzésre, illetve mesterképzésre (MA/MSc) belépő hallgató tanulmányai első 
félévében havonta fix összegű tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A tanulmányi ösztöndíj mértéke a 
hallgatói normatíva havi értékének 64%-a száz forintra kerekítve. 

(10)  Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai első 
félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben ösztöndíj-átlaga 
eléri vagy meghaladja annak az évfolyamnak az előző lezárt félévi ösztöndíj-átlagát, amelyre 
átvételt nyert. 

(11)  A hallgató ösztöndíjának kiszámítása az (1) bekezdésben meghatározott csoportokra az alábbiak 
szerint történik: 

 A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda minden félév elején a NEPTUN rendszerből 
meghatározza az előző félévben vizsgát tett hallgatókhoz tartozó ösztöndíj-átlag értékét. 

 Az így megkapott ösztöndíj-átlag értékekre vonatkozóan kiszámításra kerül a medián, 
szakon belül évfolyamonként.  

 Az (1) bekezdésben meghatározott csoportból a medián kiszámítása előtt kikerülnek a 
legalább 24 kreditet nem teljesítő hallgatók, a medián csak ez után kerül kiszámításra. 

 Csak az a hallgató kaphat ösztöndíjat, akinek ösztöndíj-átlaga meghaladja az 
évfolyamának mediánját. Mediánt két tizedesjegyre kerekítve számolunk. 

 Az ösztöndíj-átlagokat 0,25 százados sávokra osztjuk 3,00-tól kezdődően, 5,00-ig, 
ezekhez sávonként pontokat rendelünk. 

 A sávok alsó határai a következők: 3,00; 3,26; 3,51; 3,76; 4,01; 4,26; 4,51; 4,76. 

 A sávokhoz tartozó pontok 1-től 8-ig kerülnek megállapításra oly módon, hogy a legalsó 
3,00-3,26 intervallumú sávhoz 1, míg a legfelső 4,76-5,00 intervallumú sávhoz 8 pontot 
rendelünk. 

 Az elért ösztöndíj-átlag a sávhoz rendelt szorzóval felszorzásra kerül, ezeket összeadva 
adódik a tanulmányi pontszám. 

 A szakra jutó ösztöndíj keret a tanulmányi pontok arányában kerül felosztásra. 
(12)  Speciális helyzetek: 

a) A speciális évismétlők, évhalasztók, vagy bármely egyéb okból más évfolyamra kerülő hallgatók 
ösztöndíja az az összeg, amit a hallgató abban az esetben kapna, ha tanulmányait az Operatív 
Tantervben meghatározott előrehaladási ütemben folytatná. 

b) A hallgatónak ösztöndíj nem folyósítható, amíg halasztott vizsgáját le nem tette, ezt követően a 
félév maradék részére jár csak az ösztöndíj. A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda 
minden félév elején megállapítja a félévre beiratkozott hallgatók előző aktív félévi tanulmányi 
teljesítményét. Adminisztratív hibát az érintett hallgatónak a tanulmányi előadójánál kell 
jeleznie. 

 
D.) Köztársasági ösztöndíj 

(8. §) 
 

(1) Köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Köztársasági 
ösztöndíjra az oktatási és kulturális miniszter pályázati felhívása alapján az a hallgató pályázhat, 
aki tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditpontot megszerzett, 
amennyiben 
a) az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi 

eredményt ért el és 
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b) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett. 
(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók számát, az ösztöndíj összegét a pályázati 

kiírás évente egy tanévre határozza meg. Az Egyetemen belül karonként az államilag támogatott 
teljes idejű alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc) valamint a korábbi 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első egyetemi és főiskolai 
alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók létszámának (Egyetemi 
szinten 0,8%, de legalább egy fő) arányában kell meghatározni az ösztöndíjban részesíthető 
hallgatók számát. 

(3) A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. 
(4) A köztársasági ösztöndíjat a 2/d/1. számú melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell 

megpályázni. 
(5) A DJB a pályázók között rangsort állít fel. A rangsor alapja a legutóbbi két félévben elért 

tanulmányi eredmény mellett a pályázó két féléves szakmai és közösségi munkája, de ezen 
tevékenységek a rangsorban való szereplésnek nem feltételei. 

(6) Amennyiben a pályázati kiírás másképp nem rendelkezik, a pályázat értékelése során, az egyes 
kategóriákban szerzett pontszámok az alábbi súlyokkal kerülnek figyelembevételre: 

 
I. Tanulmányi eredmény 40% 
II. Szakmai munka 50% 
III. Közéleti, sport és egyéb tevékenység 10% 
 100% 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének értékelését is tartalmazó igazolásokat. 
Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott pályázat nem fogadható el. 
A DJB által felállított rangsorban elfoglalt helyre vonatkozóan az elbírálást követő 5 munkanapon 
belül lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell benyújtani. 
A DJB a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli: 

 
I. Tanulmányi munka: (félévenként max. 50 pont) 

 
A tanulmányi munka értékelése a korrigált kreditindex alapján történik. 

Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / felvett 
kreditpont). 

4,50-5,00 1-50 pont 
5,00 fölött 50 pont 

Amennyiben a pályázati kiírás az adott tanévben másképp nem rendelkezik, köztársasági 
ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek az adott tanévben elért eredményeire számított 
korrigált kreditindexe a tanév mindkét félévében eléri a 4,50-t. 
 

II. Szakmai tevékenység: (félévenként max. 75 pont) 
a) Egyetemi TDK: 50-45-40-25 pont, rendre az I-II-III. helyezésért, illetve a bírálók által 

elfogadott dolgozatért. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társzerzőnként. Páros 
félévekben az előző félévi dolgozat 1/2 pontszámmal figyelembe vehető.  

b) Demonstrátori munka: maximum 30 pont, ha a tanszék komoly kutatómunkát és/vagy 
tanítást igazol, különben a végzett munka függvényében maximum 20 pont. A tevékenység 
igazolásához szükséges a munka pontos leírása.  

c) Tanulmányi verseny: 30-25-20-10 pont, rendre az I-II-III. helyezett, illetve az indult 
versenyző. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társszerzőnként. Csak már lezárult 
tanulmányi verseny vehető figyelembe. 

d) Publikáció szakmai folyóiratban: maximum 40 pont, a folyóirat és a szakmai cikk színvonala 
alapján, a szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a 
hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után 
adhatók.  
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e) OTDK: indulásért: 10 pont.  
f) Kurzushallgatás - csak az Egyetemen akkreditált kurzusokért -, fakultatív tárgy, illetve 

minden a kötelezőn felül teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem számolható tárgy: 
egyenként maximum 15 pont (összesen maximum 30 pont). A nyelvtanulás nem számolható 
el ilyen tárgyként. 

g) Szakkollégiumban és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezetben végzett 
egyéb szakmai munka: max. 20 pont 

h) Egyéb: egyedi elbírálás alapján. 
Az a), c), d) pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont. 
Az igazolásoknál pontos cím és rövid tartalom meghatározása szükséges. 
Nem értékelhetők a saját célú, egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, 
idegenvezetés, nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel, stb.) 

 
III. Közéleti, sport, közművelődési tevékenység: (max. 75 pont)  
a) Szakkollégium és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezet vezetője vagy 

vezetőségi tagja, tagja (a csoport véleménye alapján, a munka rendszerességének és 
hatékonyságának függvényében). Vezető, vezetőségi tagok maximum 40 pont, tagok esetében 
max. 25 pont.  

b) Érdekképviseleti szervezetek: 
i) Kari Hallgatói Önkormányzati tagok max. 40 pont, vezetőségi tagok esetében 

maximum plusz 20 pont;  
ii) EHÖK tagság: max. 10 pont;  
iii) DJB tagság: max. 40 pont, elnök esetében maximum plusz 20 pont;  
iv) Kollégiumi DB: max. 15 , szintfelelősöknek max. 10 pont  

c) Egyetemi Tanács, Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság,: tagságonként max. 10 pont, (a Hallgatói 
Önkormányzat véleményezésével), de összesen maximum 20 pont.  

d) Országos vagy nemzetközi bajnokságokon is induló, rendszeresen sportoló versenyző (az 
egyesület igazolásával): max. 40 pont. Az egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó 
hallgató (a Testnevelési és Sportközpont véleménye alapján): max. 20 pont.  

e) Rendszeres publikáció az egyetemi újságban: max. 15 pont (a cikkek csatolásával)  
f) CEN (Corvinus Egyetemi Napok) főszervezőknek: max. 15 pont (a Hallgatói Önkormányzat 

igazolásával)  
g) Egyetemi kórus, egyetemi tánccsoport: max. 20 pont (a csoport véleménye alapján, a vezető 

írásos ajánlásával).  
h) Egyéb : egyedi elbírálás alapján  

A II., illetve III. pont alatti tevékenységek esetében a maximum pontszámot meghaladók, a 
maximum felett 5 pontonként további 1 pontot kapnak. 

A pályázó hallgató végleges pontszáma a fenti pontrendszer alapján kialakult pontszám 
felezésével alakul ki, de összesen maximum 200 pont érhető el. 

 
(7) Köztársasági ösztöndíjban azon hallgató részesülhet, aki az alábbi két feltételnek egyszerre eleget 

tesz: 
1. összpontszáma a maximálisan megszerezhető 200 pontból eléri vagy meghaladja az 50 

pontot, 
2. az oktatási és kulturális miniszter által közzétett mindenkori pályázati kiírásban 

meghatározott létszámkorlátnak megfelel, a legtöbb pontszámot szerzők között van. 
(8) A Diákjóléti Bizottság az előzetesen rangsorolt pályázatokat megküldi a Karnak minden év július 

20-ig, majd a Kar azokat minden év július 25-ig továbbítja a Központi Tanulmányi és Informatikai 
Irodának. 

(9) Amennyiben az Élelmiszertudományi Kar, a Gazdálkodástudományi Kar, a Kertészettudományi 
Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Közigazgatástudományi Kar, a Tájépítészeti Kar, valamint a 
Társadalomtudományi Kar közül valamelyik Kar nem tudja feltölteni a rendelkezésére álló 
létszámkeretet, a többi Kar létszámkereten felüli jelöltjeiből a Központi Tanulmányi és Informatikai 
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Iroda a maximálisan 200 pontos rendszerben kifejezett pontszámok alapján közös rangsort készít, 
és feltölti a maradék helyeket. 

(10) A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda a karonkénti listákat összegyűjti és továbbítja azokat 
az oktatási és kulturális miniszternek minden év augusztus 1-jéig. 

(11) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. 
(12) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a 

köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan 
tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem 
szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja. 

(13) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati 
eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az 
Egyetem felterjesztésében a pályázati kiírásban meghatározott feltételek és az egyetemi 
keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt egyetemi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az 
oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. 
Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének 
meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az Egyetem a hallgatói előirányzat előre nem látható 
kiadásokra elkülönített tartalékkerete terhére köteles kifizetni. 

 
E.) A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 

(9/A. §) 
 

(1) Kiemelt ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek tanulmányi eredménye a legutóbbi aktív 
félévében elérte, vagy meghaladta saját évfolyamának, illetve karának arra a félévre vonatkozó 
átlagos korrigált kreditindexét, korrigált kreditindexe elérte, vagy meghaladta a 3,50-et, és a 
legutóbbi aktív félévében kimagasló szakmai-tudományos, valamint közéleti tevékenységet 
folytatott. 

(2) A kiemelt ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó, a Diákjóléti Bizottság által évente 
meghatározott fix összeg. A kiemelt ösztöndíjat úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen 
a köztársasági ösztöndíj mértékével. 

(3) A kiemelt ösztöndíjra a a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 1,45%-ának megfelelő összeget lehet 
fordítani. 

(4) A kiemelt ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő évben a 
tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretet kell megnövelni. 

(5) Kiemelt ösztöndíjban a Kar államilag finanszírozott, nappali munkarendű hallgatóinak legfeljebb 
2%-a részesülhet. 

(6) A kiemelt ösztöndíj pályázati időszakának idejére Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók 
kiemelt ösztöndíjban nem részesülhetnek. 

(7) A kiemelt ösztöndíjat írásban kell megpályázni a Diákjóléti Bizottság által kiadott pályázati lapon, 
minden félév elején. A pályázati adatlap mintáját a 2/d/2. számú melléklet tartalmazza. A 
pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének értékeléséről szóló igazolásokat. 
Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. A Diákjóléti 
Bizottság döntése ellen az elbírálást követő 5 tanítási nap folyamán lehet fellebbezni. A 
fellebbezést írásban kell benyújtani. 

(8) A Diákjóléti Bizottság a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli: 
 
I. Tanulmányi munka: (max. 75 pont) 

 
A tanulmányi munka értékelése a korrigált kreditindex alapján történik. 

Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / felvett 
kreditpont). 

4,25-ig: 0 pont 
4,26-5,00 1-75 pont 
5,00 fölött 75 pont 
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II. Szakmai tevékenység: (max. 75 pont) 
a) Egyetemi TDK: 50-45-40-25 pont, rendre az I-II-III. helyezésért, illetve a bírálók által 

elfogadott dolgozatért. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társzerzőnként. Páros 
félévekben az előző félévi dolgozat 1/2 pontszámmal figyelembe vehető.  

b) Demonstrátori munka: maximum 30 pont, ha a tanszék komoly kutatómunkát és/vagy 
tanítást igazol, különben a végzett munka függvényében maximum 20 pont. A tevékenység 
igazolásához szükséges a munka pontos leírása.  

c) Tanulmányi verseny: 30-25-20-10 pont, rendre az I-II-III. helyezett, illetve az indult 
versenyző. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társszerzőnként. Csak már lezárult 
tanulmányi verseny vehető figyelembe. 

d) Publikáció szakmai folyóiratban: maximum 40 pont, a folyóirat és a szakmai cikk színvonala 
alapján, a szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a 
hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után 
adhatók.  

e) OTDK: indulásért: 10 pont.  
f) Kurzushallgatás - csak az Egyetemen akkreditált kurzusokért -, fakultatív tárgy, illetve 

minden a kötelezőn felül teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem számolható tárgy: 
egyenként maximum 15 pont (összesen maximum 30 pont). A nyelvtanulás nem számolható 
el ilyen tárgyként. 

g) Szakkollégiumban és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezetben végzett 
egyéb szakmai munka: max. 20 pont. 

h) Egyéb : egyedi elbírálás alapján. 
Az a), c), d) pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont. 
Az igazolásoknál pontos cím és rövid tartalom meghatározása szükséges. 
Nem értékelhetők a saját célú, egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, 
idegenvezetés, nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel, stb.) 
 
III. Közéleti, sport, közművelődési tevékenység: (max. 75 pont)  
a) Szakkollégium és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezet vezetője vagy 

vezetőségi tagja, tagja (a csoport véleménye alapján, a munka rendszerességének és 
hatékonyságának függvényében). Vezető, vezetőségi tagok maximum 40 pont, tagok 
esetében max. 25 pont.  

b) Érdekképviseleti szervezetek: 
i) Kari Hallgatói Önkormányzati tagok max. 40 pont, vezetőségi tagok esetében 

maximum plusz 20 pont;  
ii) EHÖK tagság: max. 10 pont;  
iii) DJB tagság: max. 40 pont, elnök esetében maximum plusz 20 pont;  
iv) Kollégiumi DB: max. 15 , szintfelelősöknek max. 10 pont  

c) Egyetemi Tanács, Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság,: tagságonként max. 10 pont, (a 
Hallgatói Önkormányzat véleményezésével), de összesen maximum 20 pont.  

d) Országos vagy nemzetközi bajnokságokon is induló, rendszeresen sportoló versenyző (az 
egyesület igazolásával): max. 40 pont. Az egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó 
hallgató (a Testnevelési és Sportközpont véleménye alapján): max. 20 pont.  

e) Rendszeres publikáció az egyetemi újságban: max. 15 pont (a cikkek csatolásával).  
f) CEN (Corvinus Egyetemi Napok) főszervezőknek: max. 15 pont (a Hallgatói Önkormányzat 

igazolásával).  
g) Egyetemi kórus, egyetemi tánccsoport: max. 20 pont (a csoport véleménye alapján, a vezető 

írásos ajánlásával).  
h) Egyéb: egyedi elbírálás alapján. 
 

A II., illetve III. pont alatti tevékenységek esetében a maximum pontszámot meghaladók, a 
maximum felett 5 pontonként további 1 pontot kapnak. 
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Az egyetemi szintű tevékenységi centrumoknál, öntevékeny csoportoknál, érdekképviseleti 
szerveknél a pályázóknak előre kell jelezni a szervezetek felé ilyen jellegű igényüket. Azok az 
összes kérelmezőnek megajánlott pontszámokat egy listán juttatják el a DJB-hez. Egyéb 
igazolásokat nem áll módunkban elfogadni. 

 
Kiemelt ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki az alábbi két feltételnek egyszerre eleget tesz: 
1. összpontszáma eléri vagy meghaladja a 100-at, 
2. a DJB által meghatározott létszámkorlátnak megfelel, a legtöbb pontszámot szerzők 

között van. 
 

F.) Demonstrátori ösztöndíj 
(9/B. §) 

 
(1) A Gazdálkodástudományi Kar által meghirdetett demonstrátori feladatokat végző hallgatók közül 

a) azok a demonstrátorok, akik az illetékes tanszék vezetőjének igazolása alapján az adott 
félévben önállóan kurzust tartottak és nevük a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben az 
adott kurzusnál óratartóként szerepel, havi 5.000,-Ft, 

b)  azok a demonstrátorok, akik a tanszékvezető igazolása alapján besegítettek egy kurzus 
megtartásába, havi 2000,-Ft  

demonstrátori ösztöndíjban részesülnek, félévenként legfeljebb 5 hónapos időtartamra. 
(2) A Gazdálkodástudományi Kar azon demonstrátorai közül, akik az (1) bekezdés a) pontja szerinti 

díjazásban részesülnek, félévenként 12 fő demonstrátor ösztöndíjának forrása a hallgatói 
előirányzat keretének e célra elkülönített része. A Gazdálkodástudományi Kar további 
demonstrátorai kari központi keretből, illetve a kari kereten felül a tanszékek saját bevételeiből 
kerülnek finanszírozásra. 

(3) A demonstrátori ösztöndíjra pályázatot az illetékes tanszékre kell benyújtani a pályázati 
felhívásban megadott határidőig. Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki 

 a pályázati felhívásban kiírt tanévben III. vagy magasabb évfolyamra iratkozik be, illetve a 
pályázat leadási határidejekor legalább négy lezárt félévvel rendelkezik; 

 akinek tanulmányi eredménye (korrigált kreditindexe) a pályázat benyújtását megelőző 
félévben (amennyiben ez passzív félév volt, akkor az utolsó aktív félévben) legalább 3,76; 

 a pályázati felhívásban kiírt tanévben nincs passzív féléven; 

 a választott szakterületen kiváló eredményt ért el; 

 abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt; 

 magatartása, közösségi munkája példás; 

 nem áll fegyelmi, büntető, szabálysértési eljárás alatt. 
(4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félév 

leckekönyvének másolatát (nem szükséges sem hitelesített másolat, sem lezárt leckekönyv), a 
pályázó szakmai önéletrajzát, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. 
tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység), továbbá szakmai-oktatási 
elképzeléseire, megjelölve azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne, amelyek 
oktatásában részt kíván venni. 

(5) A demonstrátor által ellátandó konkrét feladatokat és feltételeket a tanszékek határozzák meg. 
(6) A tanszékekre beérkezett pályázatokat rangsorolva és ajánlással ellátva a tanszékek a pályázati 

felhívásban megadott határidőig megküldik a Kar Dékáni Hivatalába. 
(7) A demonstrátorokat a Kar dékánja nevezi ki függetlenül a demonstrátori ösztöndíj finanszírozási 

módjától. 
(8) A demonstrátori megbízást nyert hallgatókkal demonstrátori szerződést köt a Kar a megbízás 

idejére (egy vagy két szemeszter). 
(9) A demonstrátori megbízás visszavonható, amennyiben a hallgató vállalt kötelezettségeit nem 

teljesíti. 
(10) A demonstrátori ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,33%-ának megfelelő 

összeget lehet fordítani. 



II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  2015. november 3. 

 60 

(11) A demonstrátori ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő 
évben a tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretet kell megnövelni. 
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G.) Egyéb kari ösztöndíj 
(9/C. §) 

 
(1) A Kar a hallgatói ösztöndíjkeret, illetve egyéb költségvetésen kívüli források felhasználásával 

egyéb kari ösztöndíjat is megállapíthat. 
(2) Ezek a következők: 

a) Külföldi részképzési ösztöndíj; 
b) TDK ösztöndíj; 
c) Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj; 
d) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 

(3) A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott jogcímekre felosztott és az adott tanévben fel nem 
használt teljesítmény alapú ösztöndíjkerettel a következő évben a tanulmányi ösztöndíjra 
kifizethető keretet kell megnövelni. 

 
G./a) Külföldi részképzési ösztöndíj 

 
(1) A Külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés 

keretében folytatott tanulmányaik támogatására szolgál. 
(2) Külföldi részképzési ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,72%-a fordítható. 
(3) A külföldi részképzésben részt vevő hallgatók támogatásának odaítélése pályázati úton történik. A 

pályázatot az DJB írja ki minden tanév végén (május elején), és a szervezet bírálja is el. 
(4) Pályázatot a Kar azon hallgatói nyújthatnak be, akik nyílt - azaz minden hallgató számára szabad 

jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. Ilyen 
pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS illetve minden egyéb lehetőség, amely a Nemzetközi 
Iroda által közzétett felhívás révén mindenki számára elérhető. 

(5) Pályázni a DJB által kiadott pályázati űrlapon lehet. A formanyomtatványt a 2/d/3. számú melléklet 
tartalmazza. A pályázati űrlap két részből áll. Az első rész az elnyert ösztöndíjra, a második rész a 
pályázó tanulmányi teljesítményére, valamint szakmai tevékenységére vonatkozik. Az űrlapon 
közölt adatokat a pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell. 

(6) A Diákjóléti Bizottság a külföldi részképzési ösztöndíjra irányuló pályázatokat az alábbi 
pontrendszer szerint értékeli: 

 
I. Tanulmányi, szakmai és közösségi munka: (maximum 70 pont) 
 
a.) Tanulmányi eredmény (max. 40 pont) 

A tanulmányi eredmény a hallgató által az adott pályázási időszakot megelőző félévben elért 
korrigált kreditindexe alapján kerül meghatározásra. 

(Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / 
felvett kreditpont).) 
Az egyes értékekhez tartozó pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

3,01 - 3,05 1   3,51 - 3,55 9   4,01 - 4,05 20   4,51 - 4,55 31 

3,06 - 3,10 1   3,56 - 3,60 10   4,06 - 4,10 21   4,56 - 4,60 32 

3,11 - 3,15 2   3,61 - 3,65 11   4,11 - 4,15 22   4,61 - 4,65 33 

3,16 - 3,20 2   3,66 - 3,70 12   4,16 - 4,20 23   4,66 - 4,70 34 

3,21 - 3,25 3   3,71 - 3,75 13   4,21 - 4,25 24   4,71 - 4,75 35 

3,26 - 3,30 4   3,76 - 3,80 14   4,26 - 4,30 25   4,76 - 4,80 36 

3,31 - 3,35 5   3,81 - 3,85 15   4,31 - 4,35 26   4,81 - 4,85 37 

3,36 - 3,40 6   3,86 - 3,90 16   4,36 - 4,40 27   4,86 - 4,90 38 

3,41 - 3,45 7   3,91 - 3,95 17   4,41 - 4,45 28   4,91 - 4,95 39 

3,46 - 3,50 8   3,96 - 4,00 18   4,46 - 4,50 29   4,96 - 5,00 40 

5,00 fölötti korrigált kreditindex esetén a maximális 40 pont adható. 
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b.) Nyelvvizsga (max. 10 pont): 
i) Szakmai felsőfokú C típusú 5 pont 
ii) Általános felsőfokú C típusú 4 pont 
iii) Szakmai felsőfokú A vagy B típusú 4 pont 
iv) Általános felsőfokú A vagy B típusú 3 pont 
v) Szakmai középfokú C típusú 3 pont 
vi) Általános középfokú C típusú 2 pont 
vii) Szakmai középfokú A vagy B típusú 2 pont 
viii) Általános középfokú A vagy B típusú 1 pont 

 
c.) Szakmai és/vagy közösségi tevékenység (max. 20 pont): 

- maximum 3 pont/igazolt tevékenység, 
- maximum 6 pont/kategória (kategóriák: i - ix). 
- A szakmai munka értékelése a pályázónak a külföldi részképzési ösztöndíj pályázati 

időszakát megelőzően befejezett tevékenységei és teljesítménye alapján történik. 
Szakmai/közösségi tevékenységek: 

i) Idegen nyelven végzett szakmai (nem nyelvi és nem országismereti v. kulturális) kurzus; 
ii) Szakkollégiumban végzett szakmai kurzus; 
iii) Szakkollégiumban vagy más egyetemhez köthető fórumon végzett oktatói tevékenység 

(kivéve a demonstrátori tevékenységet); 
iv) Tanulmányi versenyen való részvétel (az egyetemhez köthető); 
v) TDK tevékenység; 
vi) Demonstrátori tevékenység (tanszéki munkában való segédkezés, beleértve a tanszéki 

kutatásban való részvételt és az oktatásban való segédkezést); 
vii) Publikáció; 
viii) Közösségi munka (egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka, 

Tandem programban való részvétel, buddy program, CEMS közösségi munka). 
ix) Egyéb: egyedi elbírálás alapján 
 
Nem fogadható el szakmai tevékenységként: 
x) Vallási és politikai tevékenység; 
xi) Az egyéb szakmai tevékenységek körében a diploma megszerzéséhez kötelező 

tevékenység; 
xii) Jelentős anyagi ellenszolgáltatásért végzett tevékenység. 

 
Csak a hivatalos (fejléces, pecséttel és aláírással ellátott) igazolással bizonyított tevékenység 
értékelhető. 

 
II. A külföldön tartózkodás várható költségei (maximum 30 pont) 
 
a.) A tanulmányok helyszínén a megélhetéshez minimálisan szükséges összeg: (max. 10 

pont) 
 

Euro/hó PONT 

€300–€349 4 

€350–€399 6 

€400–€449 8 

€450 és fölötte 10 
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Ország EUR/hó PONT 

Amerikai Egyesült Államok  10 

Ausztria 600 8 

Belgium 560 7 

Brazília  6 

Bulgária 317 3 

Ciprus 515 6 

Cseh Köztársaság 507 6 

Dánia 761 10 

Egyesült Királyság 805 10 

Észtország 449 4 

Finnország 659 9 

Franciaország 666 9 

Görögország 521 6 

Hollandia 614 8 

Írország 685 9 

Izland 780 10 

Lengyelország 456 5 

Lettország 426 4 

Liechtenstein 701 10 

Litvánia 432 4 

Luxembourg 560 7 

Málta 501 6 

Mexikó  5 

Németország 561 7 

Norvégia 786 10 

Olaszország 626 8 

Portugália 512 6 

Románia 357 3 

Spanyolország 567 7 

Svédország 629 8 

Szlovákia 520 6 

Szlovénia 465 5 

Törökország 468 5 
Forrás: Tempus Közalapítvány által kiadott Hallgatói mobilitási elvek  

 

b.) A részképzésben részt vevő hallgatók támogatása (max. 10 pont) 
 

Támogatás/hó (€) PONT 

€0 – €200 10 

€201 és fölötte 0 
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c.) A kint tartózkodás ideje: (max. 10 pont) 
 

Hónap PONT 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 és fölötte 10 

Egyéb: egyedi elbírálás alapján  

 
a) Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása 

mellett a hallgató az egyetemen aktív félévet teljesít. 
b) A megítélt összegek a hallgatók számára kiutazásuk előtt ösztöndíjként kerülnek 

átutalásra. 
c) Amennyiben egy hallgató támogatásban részesül, és bármilyen okból a külföldi 

tanulmányútra nem kerül sor, vagy a fogadó intézmény által kiállított, a hallgató 
megérkezését igazoló nyilatkozatot a pályázati adatlapon feltüntetett kiutazási 
időponttól számított 30 napon belül nem juttatja el a Diákjóléti Bizottságnak, köteles 60 
napon belül visszafizetni a folyósított támogatást. 

(2) A külföldi részképzési ösztöndíjat a 2/d/2. számú melléklet szerinti a mindenkori pályázati 
kiírásban közzétett nyomtatvány kitöltésével kell megpályázni. 

 
G./b) TDK ösztöndíj 

 
(1) A TDK ösztöndíj a Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók jutalmazása, 

díjazása. 
(2) A Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók pénzbeli jutalmazására a 

teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 1,45%-a fordítható. 
 

G./c) Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj 
 
(1) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat olyan végzős 

hallgatók nyerhetik el, akik egyetemi éveik során kimagasló közösségi, illetve szakmai 
tevékenységet végeztek. A díjakat a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar 
és a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata ítéli oda a pályázóknak az adott évben 
érvényes pályázati kiírás szerint. 

(2) Pro Universitate, kiemelt szakmai, illetve kiemelt közösségi ösztöndíjra legfeljebb a teljesítmény 
alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,22%-a fordítható. 

(3) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat elnyert hallgatók 
személyének kihirdetésére és a díjak átadására a tanév végén megtartott Diplomaosztó Ünnepi 
Tanácsülés alkalmával kerül sor. 

 
G./d) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 

 
(1) Az egyetemi és a kari hallgatói érdekképviselet feladatainak ellátásáért a Kari Hallgatói 

Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság számára megállapított közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 
fizethető ki a felügyeletet ellátó személyének, azaz az illetékes Kar dékánjának az engedélyével.  

(2) A közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj mértéke éves szinten nem haladhatja meg a teljesítmény 
alapú ösztöndíjkeret 1,35%-át. 
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(3) Az ösztöndíjkeret megosztásáról a Hallgatói Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság között a 
szervezetek vezetői döntenek minden tanévben. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság tagjainak jutalmazására a szervezetek vezetői 
tesznek javaslatot a felügyeletet ellátó dékán felé. 

(5) Az ösztöndíj odaítélésének rendjét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának Kari 
Melléklete tartalmazza 

 
H.) Szociális alapú ösztöndíjak 

(10. §) 
 
(1) Pénzbeli szociális ösztöndíjra a hallgatói normatíva kari összegének 29%-a, a lakhatási támogatás 

normatívája keretösszegének 30%-a, továbbá a tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális 
normatíva (doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó) 56 %-a használható 
fel. 

(2) Szociális alapú ösztöndíjak: 
a) Rendszeres szociális ösztöndíj 
b) Rendkívüli szociális ösztöndíj 
c) Alaptámogatás. 

 
H./a) Rendszeres szociális ösztöndíj 

(11. §) 
 

(1) Rendszeres szociális ösztöndíjra a teljes szociális alapú ösztöndíjkeretnek legalább 92,10%-át kell 
fordítani. 

(2) A rendszeres szociális ösztöndíjat minden félév elején kérvényezni kell. A támogatás 5 hónapra 
(egy félévre) adható. 

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj összegének kialakítása az alábbi pontozási rendszer segítségével 
történik: 

 

A jelentkező szociális helyzete Maximálisan elérhető 
Nincs 

maximum 

Az eltartó és/vagy a pályázó családi körülményei 

A pályázón kívül közös háztartásban élő eltartottak 3 pont/fő 

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő/eltartó 3 pont/fő 

Munkanélküli szülő/eltartó 4 pont/fő 

Gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó (kivéve, ha a hallgató félárva) 5 pont 

Házas pályázó 2 pont 

Gyermeket nevelő hallgató 10 pont/gyermek 

Önfenntartó hallgató 2 pont 

Árva 23 pont 

Félárva 11 pont 

Hátrányos helyzetű hallgatói csoportok (kivéve árvák) 20 pont 

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgatói csoportok 25 pont 

Fogyatékossággal élő hallgató, családtag 15 pont/fő 

Tartós beteg hallgató, családtag 
5-15 pont 

(a felmerülő költségek 
függvényében) 

Ápolásra szoruló családtag 5 pont/fő 
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Lakóhely távolsága Maximálisan elérhető 15 pont 

Helyi (Budapest és HÉV vonal) 0 pont 120-159 km között 8 pont 

40 km-en belül 2 pont 160-199 km között 10 pont 

40-79 km között 4 pont 200-249 km között 12 pont 

80-119 km között 6 pont 250 km és afelett 14 pont 

(+ 1 pont a határon túli állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók számára 

Lakhatási körülmények Maximálisan elérhető 12 pont 

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlanban lakó hallgató 0 pont 

Albérletben lakó és kollégiumi kérelmet elutasító határozattal rendelkező hallgató 8 pont 

Albérletben lakó és kollégiumi kérelmet elutasító határozattal nem rendelkező hallgató 5 pont 

Kollégista hallgató 2 pont 

Budapesti hallgató 0 pont 

Bejáró hallgató 2 pont 

Vidéki hallgató 4 pont 

Egy főre eső havi nettó jövedelem (Ft/fő/hó) Maximálisan elérhető 60 pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont alsó határ 

felső 
határ pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont 

0* 15 000 60 35 001 36 000 39 62 001 64 000 18 

15 001 16 000 59 36 001 37 000 38 64 001 66 000 17 

16 001 17 000 58 37 001 38 000 37 66 001 68 000 16 

17 001 18 000 57 38 001 39 000 36 68 001 70 000 15 

18 001 19 000 56 39 001 40 000 35 70 001 72 000 14 

19 001 20 000 55 40 001 41 000 34 72 001 74 000 13 

20 001 21 000 54 41 001 42 000 33 74 001 76 000 12 

21 001 22 000 53 42 001 43 000 32 76 001 78 000 11 

22 001 23 000 52 43 001 44 000 31 78 001 80 000 10 

23 001 24 000 51 44 001 45 000 30 80 001 82 000 9 

24 001 25 000 50 45 001 46 000 29 82 001 84 000 8 

25 001 26 000 49 46 001 47 000 28 84 001 86 000 7 

26 001 27 000 48 47 001 48 000 27 86 001 88 000 6 

27 001 28 000 47 48 001 49 000 26 88 001 90 000 5 

28 001 29 000 46 49 001 50 000 25 90 001 92 000 4 

29 001 30 000 45 50 001 52 000 24 92 001 94 000 3 

30 001 31 000 44 52 001 54 000 23 94 001 96 000 2 

31 001 32 000 43 54 001 56 000 22 96 001 98 000 1 

32 001 33 000 42 56 001 58 000 21 98 001 – 0 

33 001 34 000 41 58 001 60 000 20 

  34 001 35 000 40 60 001 62 000 19 

* A 10 000 Ft alatti egy főre eső havi nettó jövedelemmel rendelkező hallgatók esetében a pályázattal együtt 
környezettanulmány leadását kérjük. 

 
(4) Az önfenntartó hallgatók az egy főre eső nettó havi jövedelem kategóriában a havi fix kiadásaik 

összegének megfelelő kategóriához tartozó pontszámot kapják. Havi fix kiadásnak minősülnek a 
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mindenkori pályázati kiírásban szerepeltetett lakhatással és utazással kapcsolatban felmerülő 
költségek (kollégiumi díj, albérleti díj, rezsiköltség, BKV bérlet stb.). 

(5) A pályázók állandó lakhelyének a képzés helyétől (Budapesttől) mért távolsága a MÁV, illetve a 
Volán menetjegyen feltüntetett kilométer szerint kerül figyelembe vételre. 

(6) Miután minden pályázó hallgatónak előállt valamennyi részpontszáma, azokat összegezve 
megkapjuk a hallgatók összesített pontszámát. A rendelkezésre álló pénzkeret, a pályázó 
hallgatók száma és a hallgatók összesített pontszáma alapján kerülnek kialakításra az egyes 
ponthatárok, valamint hozzájuk tartozóan a rendszeres szociális ösztöndíj mértéke. 

(7) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató 
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
b) hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai 

felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai 
adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő 
nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, 

c) családfenntartó vagy 
d) nagycsaládos vagy 
e) árva. 

(8) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató 
a) hátrányos helyzetű – kivéve az árva – vagy 
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy 
c) félárva. 

(9) Amennyiben a kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján az Egyetemen 
tanulmányokat folytató, nem magyar állampolgárságú, az oktatási és kulturális miniszter által 
adományozott ösztöndíjban részesülő hallgató szociális helyzetét figyelembe véve –  a 2. számú 
mellékletben rögzített eljárási rend és elvek szerint – rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, az 
ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-
a. Az ugyanezen jogforrások alapján érintett államilag támogatott doktori képzésben részt vevő 
hallgatói kör sem miniszteri ösztöndíjban, sem rendszeres szociális ösztöndíjban nem részesühet. 

(10) A rendszeres pénzbeli szociális ösztöndíjat a 2/d/4. számú melléklet szerinti a mindenkori 
pályázati kiírásban közzétett nyomtatvány kitöltésével kell megpályázni. 

 
H./b) Rendkívüli szociális ösztöndíj 

(12. §) 
 

(1) Rendkívüli szociális támogatásra (segélyre) a teljes szociális alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 1,1%-
a fordítható. 

(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjat (segélyt) az év bármely időszakában, írásban kérhet (pályázhat) a 
hallgató (az igazolás csatolásával), ha saját, vagy családja szociális helyzetében rendkívüli 
esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például: hosszantartó, súlyos 
betegség, haláleset, szülők nyugdíjazása, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős 
változás, gyerekszületés, házasságkötés.  

(3) Nem tekinthető rendkívüli segélyre jogosító eseménynek, ha a hallgató elveszíti ösztöndíját, 
vagyontárgyait, illetve, ha azt ellopják tőle. 

(4) Ugyanazon címen rendkívüli szociális támogatás (segély) iránti kérelmet csak egy alkalommal 
lehet benyújtani. 

(5) A kérelmeket a Diákjóléti Bizottság bírálja el 5 munkanapon belül. 
(6) A DJB a rendkívüli segélyben részesített hallgatók adatait a Központi Tanulmányi és Informatikai 

Irodának továbbítja a döntést követő nyolc munkanapon belül. 
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(7) A rendkívüli szociális ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a 
következő évben a rendszeres szociális ösztöndíjra kifizethető keretet kell megnövelni. 

 
 

H./c) Alaptámogatás 
(15. §) 

 

(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő 
hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának 
megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben a Szabályzat 11. § (2)-(3) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(2)  Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben, első kiegészítő 
alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – 
kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra 
jogosult, amennyiben a Szabályzat 11. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(3) Alaptámogatásra a teljes szociális alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 6,8%-a fordítható. Az 
alaptámogatásra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő évben a 
rendszeres szociális ösztöndíjra kifizethető keretet kell megnövelni. 

(4) Az alaptámogatást a 2/d/5. számú melléklet szerinti, a mindenkori pályázati kiírásban közzétett 
nyomtatvány kitöltésével kell megpályázni. 

 
I.) Doktorandusz ösztöndíj 

(16. §) 
 
(1) A doktorandusz ösztöndíj összege: az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő 

doktorandusz hallgató után járó tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves 
összegének 56%-ával megnövelt, az Nftv. 114/D. §-ábane célra megállapított doktorandusz 
normatíva éves összegének egy tizenketted része. 

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszegből az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő 
hallgatók, doktori ösztöndíj címen, alanyi jogon részesülnek. 

 
 

J.) Egyéb, a Kar saját bevételéből finanszírozott ösztöndíj  
(17. §) 

 
(1) A Karok saját bevételük terhére, a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint, pályázati úton 

egyéb ösztöndíjat is adományozhatnak. 
 

K.) A költségtérítés és az egyéb díjak befizetésének módja (ügyrendi kérdések)  
(29.§ (5)) 

 
 

A költségtérítési díj és a térítési díjak befizetésének rendje 
 

(1) A költségtérítés összegét egy összegben a Kar által meghirdetett határidőig, legkésőbb a 
beiratkozás időpontjáig, a tanulmányi előadó által a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből 
nyomtatott postai csekken kell befizetni, illetve az Egyetem számlaszámára átutalni (az átutaláskor 
feltüntetve a képzésben részt vevő hallgató nevét, a szakot, amelyen tanul és az évfolyamot). A 
félévi beiratkozás/bejelentés feltétele a költségtérítés befizetésének megadott határidőig történő 
igazolása, azaz a befizetett postai csekk, illetve az átutalási bizonylat bemutatása a Tanulmányi 
Osztályon . 

(2) A hallgató a befizetett költségtérítési díjról kérheti számla kiállítását. Ebben az esetben a befizetést 
igazoló bizonylatot és a számlakérő nyilatkozatot a tanulmányi előadójánál kell leadni. 
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(3) A hallgatónak lehetősége van költségtérítési díját gazdálkodó szervezettel kifizettetni, vagy azzal 
megosztva közösen fizetni. 

(4) Ha a hallgató költségtérítési díját vagy annak részletét gazdálkodó szervezet fizeti, lehetősége van 
a gazdálkodó szervezet szándéknyilatkozatát is tartalmazó formanyomtatványon a díjról 
számlakiállítást kérni, majd az így kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig teljesíteni a 
díjfizetést. 

(5) A hallgató által befizetett költségtérítés összegéről az Egyetem az adójogszabályok alapján kiadott 
gazdasági főigazgatói körlevélben meghatározott formában és módon igazolást ad ki. Amennyiben 
a hallgató nem a saját nevére kéri az igazolás kiállítását, úgy arról a képzésben szokásos módon 
közzétett határidőig nyilatkoznia kell. Ebben az esetben a költségtérítési díj befizetéséről szóló 
számlán, illetve a csekken csak annak a magánszemélynek a neve állhat, aki az adókedvezményt 
igénybe fogja venni. Ha a költségtérítés egy részét vagy egészét gazdálkodó szervezet fizette, a 
gazdálkodó szervezet által fizetett díjról nem állíthat ki igazolást az Egyetem. 

(6) A különböző jogcímeken kirótt térítési díjak (adminisztratív-, fizetési-, tanulmányi kötelezettség 
mulasztása, vizsgákhoz, tantárgyfelvételhez, diákigazolványhoz kapcsolódó díjak, tanulmányokkal 
kapcsolatos iratok pótlása, fordítása, hitelesítése) befizetésére, az adott célra nevesített, az 
illetékes tanulmányi előadó által, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből nyomtatott postai 
csekkek szolgálnak. Az összegek befizetését igazolni szintén az illetékes tanulmányi előadónál 
lehet. 

(7) A Kar képzéseinek költségtérítési díjait a 2/d/6. számú melléklet tartalmazza. 
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2/d/1. számú melléklet 
 

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAPJA 
 

 

 
 
 

Pályázó adatai 

Név: ……………………………………….……… ……………………… OLVASHATÓ NEPTUN-kód:  

Évfolyam: …   Beiratkozás éve: …  …  …  …    

Születési hely: ...................................................  Születési idő: …  …  …  …  . …  …  . …  …  . (év, hónap, nap) 

E-mail:                                                                                       f  Tel.: …  …  - …  …  …  …  …  …  …     

Intézmény: ...........................................................................................................................................................................................  

Kar: ......................................................................................................................................................................................................  

Szak, szakpár: .....................................................................................................................................................................................   

A képzés: egyetemi / főiskolai (a megfelelő aláhúzandó) 

Tanulmányok (I) Pont  *        Szakmai tevékenység (II) Pont  * 

        
(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a 
felsoroltak másik kategóriába (I, III) nem tehetők át) 

  

Tanulmányi eredmények   Kutatási tevékenység …….. 

   Átlag       

I. félév:  ______ 

} 
    OTDK, TDK részvétel, helyezés …….. 

II. félév: ______   ……..     

      Publikációk, előadások …….. 

Nyelvvizsgák         

Nyelv Tipus   Pályamunkák, dolgozatok …….. 

      ……..     

      …….. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek …….. 

      ……..     

      …….. Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység …….. 

      ……..     

  
(Utóvizsgája van-
e) 

    Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység  (pl. demonstrátor) …….. 

          

Közéleti, sport és egyéb tevékenység (III)  
(Az Intézmény (Kar) dönt egységesen minden 

pályázóra vonatkozóan, hogy a pályázathoz figyelembe 
veszi-e) 

Pont   *                    
(max. a saját 
összpontszám  

10 %-a) 

A Bizottság  javaslata *                                        

A pályázatot 

      

(a nullát kérjük az alábbi módon jelölni: Ø) 

Átvevő:   
 
Dátum: 
 

Iktatószám: 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJHOZ 
Budapesti Corvinus Egyetem MINTA 

 



II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  2015. november 3. 

 71 

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, 
azonban a felsoroltak másik kategóriába (I, II) nem 
tehetők át) 

  a) elfogadja, elbírálja és rangsorolja** 

Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, hallgatói 
önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények 
szervezése stb.)  

  b) elutasítja, indoka: 

    

 ……..   

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális  
tevékenység  

  c) hiánypótlásra visszaadja, pótlandó: 

 ……..   

  …….. Egyeztetve:                  * 

     

Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő 
sporttevékenység 

…….. p.h. 

    ……………………. 

    Tanulmányi Osztály 

Pontszámok összesen      
a) Mellékletek száma:  ……...  

 
A mellékletek (pl. a szakmai 
tevékenységek részletes 
kifejtése, ajánlások, 
igazolások) felsorolása a 
hátoldalon 

b) 
b) 

A pontszámok aránya az elért  
összpontszámhoz viszonyítva  (%) 

e)=a)/d) f)=b)/d) 
f)=b)/d) 

Pontszámok összesen      a) 

Mellékletek száma:  ……...  
 

A mellékletek (pl. a szakmai tevékenységek 
részletes kifejtése, ajánlások, igazolások) 

felsorolása a hátoldalon 

A pontszámok aránya az elért  összpontszámhoz 
viszonyítva  (%) 

e)=a)/d)  

b) 

Mellékletek száma:  ……...  
 
A mellékletek (pl. a fenti tevékenységek részletes kifejtése, 
ajánlások, igazolások) felsorolása a hátoldalon 

c) d)=a)+b)+c)        * 
Saját összpontszám: 

f)=b)/d) g)=c)/d) 

 

* A megjelölt oszlopokat, ill. cellákat az intézmény tölti ki! 

** A rangsorolás nem egyenlő a felterjesztéssel! 
 

………………………, 200 . ……………………… hó ……….nap 

 ………………………………… 

 pályázó aláírása 
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2/d/2. számú melléklet 
 

KIEMELT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAPJA 
 

 

  
 
 
 

Pályázó adatai 

Név: ……………………………………….………  OLVASHATÓ NEPTUN-kód:  

Évfolyam: …     Kar: …  (G, K, T)  Szak: ...........................................................................................................................................   

Születési idő: …  …  …  …  . …  …  . …  …  . (év, hónap, nap) 

E-mail:                                                                                       f  Tel.: …  …  - …  …  …  …  …  …  …     

Hányadik aktív féléve a jelenlegi? (Ha kiegészítő képzésre jár, írja a négyzet mellé!)  …     ………..……. 

I. Tanulmányi munka (Igazolásként INDEXMÁSOLATOT kérünk!) 

 

 

II. Szakmai munka 

OTDK-indulás  

 

Kurzushallgatás, fakultatív tárgy, illetve minden kötelezőn felül teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem számolható tárgy 

(Kérjük a teljesítésről szóló igazolást csatolni!) 

Tárgy, tanszék: 

Szakkollégiumi vagy SG kurzus (Kérjük, pontigényét jelezze a vezetőség felé!) 

Kurzus: 

Szakkollégiumban végzett egyéb szakmai munka (Kérjük, pontigényét jelezze a vezetőség felé!) 

Szakkollégium neve: 

Egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezetben végzett szakmai munka (Kérjük, pontigényét jelezze a vezetőség 

felé!) 

Diákszervezet neve: 

      

20X0/20X1/Y félévben elért korrigált kreditindex:  

PONTSZÁM (DJB tölti ki):  

Demonstrátori munka (A megfelelő félévi tevékenységre vonatkozó igazolást – a demonstrátori munka részletes írásbeli 

értékelésével, a felelős tanár aláírásával, megajánlott pontjával, a tanszék pecsétjével együtt – kérjük csatolni!) 

Tanszék: 

Tanulmányi verseny (A szaktanszék részletes igazolását kérjük castolni!) 

Tantárgy: 

Helyezés: 

Dolgozat címe: 

Publikáció szakmai folyóiratban (Csak már megjelentetett publikációkra, az igazolást a megjelenésről és a publikációt a 

szaktanszék véleményével és megajánlott pontszámával együtt kérjük csatolni!) 

Folyóirat címe, megjelenés dátuma: 

Cikk címe: 

Egyetemi TDK 

Dolgozat(ok) címe: 

Szekció(k): 

Helyezés(ek): 

(a nullát kérjük az alábbi módon jelölni: Ø) 

Átvevő:   
 
Dátum: 
 
Iktatószám: 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP KIEMELT ÖSZTÖNDÍJHOZ 
 

Budapesti Corvinus Egyetem G, K, T Karai részére 

MINTA 
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Egyéb (Az igazolásokat kérjük csatolni – az illetékes pecsétjével, aláírásával!) 

Megnevezés: 

III. Közéleti, sport, közművelődési tevékenység 
A kiemelt ösztöndíj részletes szabályzata és pályázati kiírása elérhető: http://djb.uni-corvinus.hu 

 

…………………………, 200 . ………………………   … 

 …………………………… 

 pályázó aláírása  

Szakkollégium vagy egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezet vezetője vagy vezetőségi tagja, tagja 

(Kérjük, pontigényét jelezze a vezetőség felé!) 

Szervezet neve: 

 

Instruktorok aktívája (a vezető írásos véleményével alátámasztva): 

 

Érdekképviseleti szervezetek (HÖK, DJB, kollégiumi DB)  

(Kérjük, pontigényét jelezze a vezetőség felé!) 

Szervezet neve: 

Tanulmányi Bizottság, Egyetemi Tanács, Kari Tanács tagság 

Szervezet neve: 

Országos vagy nemzetközi bajnokságon is induló, rendszeresen sportoló versenyző (Az egyesületi igazolást kérjük csatolni!): 

Szervezet neve, sportág megnevezése: 

 

Elért eredmények (idő és hely megjelölése is szükséges): 

 

Az egyetemi sportcsapatban való rendszeres szereplés 

Sportág: 

Rendszeres publikáció az egyetemi újságban (Kérjük csatolni a publikációkat és főszerkesztői igazolást a megjelenésről!) 

Megjelenés dátuma, cikk címe: 

CEN főszervezők (a Hallgatói Önkormányzat igazolása szükséges) 

 

Egyéb (Az igazolásokat kérjük csatolni – az illetékes pecsétjével, aláírásával!) 

Megnevezés: 
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2/d/3. számú melléklet 

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAPJA 

 

 
 
 
 

Név: …………………………………….………………………………OLVASHATÓ NEPTUN-kód:  

 (a nullát kérjük az alábbi módon jelölni: Ø) 

Állandó lakcím: ............................................................................................................................................................................  

Ideiglenes lakcím: ........................................................................................................................................................................  

Évfolyam: …     Kar: …  (G, K, T)  Szak: ...................................................................................................................................   

Állampolgárság: …………………………………………Születési idő: …  …  …  …  . …  …  . …  …  .( év, hónap, nap) 

E-mail:    .............................................................................................................  Tel.: …  …  - …  …  …  …  …  …  …     

Milyen program keretében nyerte el az ösztöndíjat? ...................................................................................................................  

Célország: ...................................................................................................................................................................................  

Fogadó intézmény: ......................................................................................................................................................................  

Az ösztöndíj időtartama:  …  …    hónap A kiutazás időpontja: …  …  …  …  . …  …  . …  …    

Mikortól meddig tart az ösztöndíj? …  …  …  …  . …  …  . …  …  . - …  …  …  …  . …  …  . …  …    

 ( év, hónap, nap) 

A külföldön töltött idő alatt az itthoni hallgatói státusz: aktív / passzív (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Az elnyert ösztöndíj összege:  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

 

Előző aktív félév (200X/200Y őszi félév) tanulmányi eredménye: 

Korrigált kreditindex= (TM / 30)*(teljesített / felvett kreditpont: …  , …  …  

 

Nyelvvizsgák (nyelv, fok, típus) 

1. .................................................................................................................................................................................................  

2. .................................................................................................................................................................................................  

3. .................................................................................................................................................................................................  

4. .................................................................................................................................................................................................  

 

Egyetemhez köthető szakmai tevékenységek (Pl. TDK, publikáció, szakkollégiumi, tanszéki munka):  ....................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 

A fogadó intézményben hallgatni kívánt tárgyak és egyéb szakmai tevékenységek (pl. kutatómunka): ....................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

      

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK TÁMOGATÁSÁHOZ 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM G, K, T KARAI RÉSZÉRE MINTA 

 

Átvevő: 
 
Dátum: 
 
Iktatószám: 
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 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 

Motiváció (legalább 5 mondatban): .............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 

Egyéb fontosnak tartott kiegészítések: ..................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

Kijelentem, hogy a pályázati űrlapon közölt adatokat saját elhatározásomból szolgáltattam, aláírásommal tanúsítom, hogy 

azok a valóságnak megfelelnek. 

Amennyiben támogatásban részesülök, és bármilyen okból a pályázatban egyértelműen meghatározott külföldi 

tanulmányútra nem kerül sor, vagy a fogadó intézmény által kiállított, a megérkezésemet igazoló nyilatkozatot a BCE 

Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint a feltüntetett kiutazási időponttól számított 30 napon belül 

nem juttatom el a DJB-nek, vállalom, hogy a folyósított támogatást a juttatási szabályzat szerinti 60 napon belül 

visszafizetem. 

 

Budapest, 200  . …………………….. 

 
 
  ...................................................................................... 
  

aláírás 
 
 

A SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ A MINDENKORI PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN TALÁLHATÓ! 
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2/d/4. számú melléklet 

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAPJA 
 

 

 
 
Név: ……………………………………….…….……  OLVASHATÓ NEPTUN- kód:  
  
I. KÉRVÉNYEZŐ ADATAI :  

Évfolyam: …     Kar: …  (G, K, T)  Szak: ..............................................................................................................................................   

Állampolgárság :  ....................................................................... Születési idő: …  …  …  …  . …  …  . …  …  .( év, hónap, 

nap) 

E-mail:    ..............................................................................................................  Tel.:06- …  …  - …  …  …  …  …  …  …    

Képzés típusa:     10 féléves alapképzés:   …     alapképzés (BA/BSc): …    mesterképzés (MA/MSc): …c  

   Doktorandusz képzés: …     kiegészítő képzés: …   

Hányadik aktív féléve a jelenlegi? …   

Részesül-e Bursa Hungarica ösztöndíjban?**  …   

Állandó lakcím: …  …  …  …   .............................................................................................................................................................  

A kérvényező állandó lakhelye***: szülő (eltartó) lakása / saját tulajdonú lakás / bérlemény / egyéb:  ..............................................  

Állandó lakhely távolsága Budapesttől: …    km   Státusz***:   Budapesti / Bejáró / Vidéki  

Ha a hallgató vidéki, tartózkodási helye***:   kollégium1 / albérlet / saját ill. eltartó tulajdonában lévő lakás 

Ideiglenes (tartózkodási) cím:  ...............................................................................................................................................................  

Kollégiumi elutasító határozattal rendelkezik-e?***: igen / nem 

A hallgató jár-e másik egyetemre/főiskolára? .............................................................................................................. (hová, mióta) 

Amennyiben igen, az ottani képzési forma***: államilag finanszírozott / költségtérítéses  
 

II. A PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI  

 

Név Rokoni fok 

Foglalkozás 
(kérjük megnevezni, vagy 
az alábbi kategóriák közül 

válasszon: őstermelő, 
vállalkozó, munkanélküli, 

nyugdíjas, 
rokkantnyugdíjas, tanuló) 

Az adott 
helyen MIÓTA 

dolgozik/ 
MIÓTA 

munkanélküli/ 
nyugd., rokk. 

nyugd 
(év, hó) 

Munkahely 
neve, helye 

Rendelkezik-e a megjelölt 
foglalkozásból származó 
jövedelmen kívül EGYÉB 
JÖVEDELEM-forrással 

X megnevezés 

S
zülő(k)/ 

E
ltartó(k) 

   
   

 

    
   
     

 

             

              

        

        

               

              

 

      

(a nullát kérjük az alábbi módon jelölni: Ø) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1Kollégistáknál kérjük a kollégium megjelölését, és a szobaszám, telefonmellék megadását. 

* Az adatkérés jogszabályi alapjai: 1993. évi LXXX. tv. 117. §-a ill., 2. sz. melléklete, valamint az 51/2002. (III. 26.) Korm. rend.  8. §-a 

** Jelölje X-szel, amennyiben IGEN a válasza! 

*** A megfelelő válasz aláhúzandó! 

Átvevő: 
 
Dátum: 
 

Iktatószám: 

PÁLYÁZATI ADATLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ* 
a Budapesti Corvinus Egyetem G, K, T Karain tanuló államilag finanszírozott 

képzésben részt vevő hallgatók részére MIN
TA 
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III. A PÁLYÁZÓ RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEI 

(Kérjük a fennálló körülményeket jelölje X-szel!) 

A fennálló körülményeket minden esetben hivatalos igazolással kérjük alátámasztani! 

A pályázó csökkent munkaképességűA 

  

 A munkaképesség 
csökkenésének mértéke (%): 

 

A csökkent munkaképesség 
fennállásának kezdete (év, 
hónap): 

A pályázó tartósan betegB vagy rokkantA     A Országos Orvosszakértői Intézet igazolása szükséges! 
B Orvosi igazolás szükséges! 
C Egyéb nehezítő körülményről kézzel vagy géppel írott levél 
csatolandó! 

FogyatékosA és/vagy tartósan beteg2/B családtagok száma:    

Egyéb nehezítő körülményC   

A pályázót középfokú tanulmányai során a jegyző védelmébe vetteD 
  

DA lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének 
határozatának másolata csatolandó! 

A pályázó után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottakD   EA lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges! 

A pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultD     

A pályázó állami gondozott voltE     

A pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt megE     

 

IV. EGYÉB (a hallgatóra és családjára vonatkozó adatok – megadása kötelező, igazolni nem szükséges): 

Rendszeres jelentősebb kiadások23:  ....................................................................................................................................................  

Önálló tulajdonú ingatlan (forgalmi érték, alapterület):  .........................................................................................................................  

Hétvégi kert, nyaraló (helye):  .................................................................................................................................................................  

Gépkocsi (márkája, gyártási éve):  ..........................................................................................................................................................  

Földtulajdon (hektár):  .............................................................................................................................................................................  

1 havi rezsiköltség átlagosan:  ..............................................................................................................................................................  
 

ALÁÍRÁSOMMAL TANÚSÍTOM, HOGY A FENTI ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK, MELYET A DJB TOVÁBBI IGAZOLÁSOK 
BEKÉRÉSÉVEL ELLENŐRIZHET. TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY VALÓTLAN ADATOK KÖZLÉSE FEGYELMI ELJÁRÁST VON MAGA 
UTÁN, TOVÁBBÁ A HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAKAT ISMEREM ÉS TUDOMÁSUL VESZEM. 
AZ ADATOKAT A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA ÉRDEKÉBEN SAJÁT ELHATÁROZÁSOMBÓL SZOLGÁLTATTAM. 

 

………………………, 2007. ……………………… hó ……….nap 

 ………………………………… 

 aláírás 

Szükséges igazolások listája és teljes pályázati kiírás:  http://djb.uni-corvinus.hu 

A kitöltött adatlapot a Diákjóléti Bizottság bizalmasan kezeli! 
 

Csak a hiánytalanul kitöltött adatlapokat áll módunkban elfogadni! 
 

2/d/5. számú melléklet  
ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI ADATLAPJA 

 

                                                      
23 Gyógyszerköltség, hiteltörlesztés, albérleti díj stb. 

A pályázó árva    Árvasági segély:   Ft 

A pályázó félárva    Özvegyi nyugdíj:   Ft 

A pályázó szülei elváltak    
Gyermektartási díj: 

  
Ft/gyermek 

A pályázó szülei külön élnek    

A pályázó családi állapota  

Hajadon/ nőtlen        

házas        

elvált        

özvegy        

A pályázó gyermeket nevel    Gyermekeinek száma:   fő 

A pályázó fogyatékossággal élőA 
   

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ALAPTÁMOGATÁSHOZ* 
 

a Budapesti Corvinus Egyetem G, K, T Karai részére 

Átvevő: 
 
Dátum: 
 
Iktatószám: 



II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  2015. november 3. 

 78 

 
 

 

 

 

Név: ……………………………………….…….……  OLVASHATÓ NEPTUN-kód:  

  
I. KÉRVÉNYEZŐ ADATAI :  

Évfolyam: …     Kar: …  (G, K, T)  Szak: ............................................................................................................................................   

Állampolgárság :  .................................................................... Születési idő: …  …  …  …  . …  …  . …  …  .( év, hónap, 

nap) 
E-mail:    .............................................................................................................  

Tel.:  …  …  - …  …  - …  …  …  …  …  …  …     

Képzés típusa:     alapképzés (BA/BSc): …    mesterképzés (MA/MSc): …    kiegészítő képzés: …c 

Állandó lakcím: …  …  …  …   ...........................................................................................................................................................  

A kérvényező állandó lakhelye***: szülő (eltartó) lakása / saját tulajdonú lakás / bérlemény / egyéb:  ..............................................  

Állandó lakhely távolsága Budapesttől: …vc  km   Státusz***:   Budapesti / Bejáró / Vidéki 

  
Ha a hallgató vidéki, tartózkodási helye***:   kollégium / albérlet / saját ill. eltartó tulajdonában lévő lakás 
Ideiglenes (tartózkodási) cím:  ............................................................................................................................................................  
A hallgató jár-e másik egyetemre/főiskolára? ............................................................................................................ (hová, mióta) 
Amennyiben igen, az ottani képzési forma**: államilag finanszírozott / költségtérítéses  

A hallgató pályázott-e rendszeres szociális ösztöndíjra: igen: …   nem: …c  

 
II. A PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI  

 

 

Név Rokoni fok 

Foglalkozás 
(kérjük megnevezni, vagy az alábbi kategóriák közül 

válasszon: őstermelő, vállalkozó, munkanélküli, 
nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, tanuló) 

Az adott helyen MIÓTA 
dolgozik/ MIÓTA 

munkanélküli/ nyugd., 
rokk. nyugd stb. 

 
(év, hó) 

E
ltartó(k) 

    

    
   
  

        

        

     

     

         

         

 

 

III. A Pályázó rendkívüli szociális körülményei**** 

      

A pályázó árva       

A pályázó félárva       

A pályázó szülei elváltak / külön élnek      

A pályázó ápolási díjra jogosult   
 

 
 

(a nullát kérjük az alábbi módon jelölni: Ø) 

__________________________________________________________________________ 

1Kollégistáknál kérjük a kollégium megjelölését, és a szobaszám, telefonmellék megadását. 

* Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve első 
kiegészítő alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók pályázhatják meg 
** Jelölje X-szel, amennyiben IGEN a válasza! 

*** A megfelelő válasz aláhúzandó! 

MINTA 
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(Kérjük a fennálló körülményeket jelölje X-szel! 

****A fennálló körülményeket minden esetben hivatalos igazolással kérjük alátámasztani! 

 
 

ALÁÍRÁSOMMAL TANÚSÍTOM, HOGY A FENTI ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK, MELYET A DJB TOVÁBBI IGAZOLÁSOK 

BEKÉRÉSÉVEL ELLENŐRIZHET. TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY VALÓTLAN ADATOK KÖZLÉSE FEGYELMI ELJÁRÁST VON MAGA 

UTÁN, TOVÁBBÁ A HALLGATÓI JUTTATÁSI SZABÁLYZATBAN FOGLALTAKAT ISMEREM ÉS TUDOMÁSUL VESZEM. AZ 

ADATOKAT A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA ÉRDEKÉBEN SAJÁT ELHATÁROZÁSOMBÓL SZOLGÁLTATTAM. 

 

………………………, 200 . ……………………… hó ……….nap 

 ………………………………… 

 aláírás 

 

Szükséges igazolások listája és teljes pályázati kiírás: http://djb.uni-corvinus.hu 
A kitöltött adatlapot a Diákjóléti Bizottság bizalmasan kezeli! 

 
Csak a hiánytalanul kitöltött adatlapokat áll módunkban elfogadni! 

 

A pályázó családi állapota  

Hajadon/ nőtlen        

házas        

elvált        

özvegy        

A pályázó gyermeket nevel   Gyermekeinek száma:   fő 

A pályázó fogyatékossággal élőA 
 

A fogyatékosság megnevezése, mértéke: 

A pályázó csökkent munkaképességűA 

  

A munkaképesség 
csökkenésének  mértéke (%): 

 
 

A csökkent munkaképesség 
fennállásának kezdete (év, 

hónap): 

A pályázó tartósan betegB vagy rokkantA (kérjük X-szel jelölni)    A Országos Orvosszakértői Intézet igazolása szükséges! 
B Orvosi igazolás szükséges! 
C Egyéb nehezítő körülményről kézzel vagy géppel írott levél 
csatolandó! 

FogyatékosA és/vagy tartósan beteg2/B családtagok száma:    

Egyéb nehezítő körülményC (kérjük X-szel jelölni)   

A pályázót középfokú tanulmányai során a jegyző védelmébe vetteD 
  

DA lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének 
határozatának másolata csatolandó! 

A pályázó után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottakD   EA lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges! 

A pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultD     

A pályázó állami gondozott voltE     

A pályázó gyámsága nagykorúsága miatt szűnt megE     

__________________________________________________________________________ 

2Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.  
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2/d/6. számú melléklet 
 

A Gazdálkodástudományi Kar képzéseinek idegen nyelvi képzés hozzájárulás 
díjai 

2007/2008. tanévben induló szakok 

Alapszakok (BA, BSc) 

Nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) (BA) 
alapszak – nappali tagozat 

185.000 forint/félév 

 

 

A Gazdálkodástudományi Kar képzéseinek költségtérítési díjai 

2007/2008. tanévben induló szakok 

Alapszakok (BA, BSc) 

Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak – 
nappali tagozat 

185.000 forint/félév 

Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak – 
levelező tagozat 

178.000 forint/félév 
 

Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (BA) 
alapszak – nappali tagozat 

650.000 forint/félév 

Gazdaság-és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) 
alapszak – nappali tagozat 

185.000 forint/félév 

Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak – nappali 
tagozat 

185.000 forint/félév 

Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak – levelező 
tagozat 

178.000 forint/félév 

Kereskedelem és marketing (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

185.000 forint/félév 

Kereskedelem és marketing (BA) alapszak – 
levelező tagozat 

178.000 forint/félév 

Nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) (BA) 
alapszak – nappali tagozat 

185.000 forint/félév 

Nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) (BA) 
alapszak – nappali tagozat 

370.000 forint/félév 

Pénzügy és számvitel (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

185.000 forint/félév 

Turizmus-vendéglátás (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

185.000 forint/félév 

Kiegészítő (egyetemi) alapképzés (főiskolai közgazdász diplomával rendelkezők számára) 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – nappali tagozat 

185.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – esti munkarend(REK Nyíregyháza) 

270.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) (keresztféléves) 
szakos kiegészítő alapképzés – esti 
munkarend(REK) 

270.000 forint/félév 
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Gazdálkodási (angol nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – nappali tagozat 

790.000 forint/félév 

Szakirányú továbbképzések 

Gyógyszerész-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Humánmenedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Informatikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – esti tagozat 

290.000 forint/félév 

Jogász-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Logisztikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – esti munkarendI. félév (nem 
közgazdász végzettséggel rendelkezők) 

280.000 forint/félév 

Logisztikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – esti munkarendI. félév (közgazdász 
végzettséggel rendelkezők) 

250.000 forint/félév 

Logisztikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – esti munkarendII. félév 

250.000 forint/félév 

Master of Business Administration (angol nyelven) 
szakos szakirányú továbbképzés – levelező 
munkarend(CSM) 

1.000.000 forint/félév 

Mérnök-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Orvos-közgazdász szakos szakirányú továbbképzés 
– levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Turizmus szakos szakirányú továbbképzés – esti 
tagozat 

235.000 forint/félév 
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A Gazdálkodástudományi Kar képzéseinek költségtérítési díjai 

2006/2007. tanévben indult szakok 

Alapszakok (BA, BSc) 

Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak – 
nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak – 
levelező tagozat 

160.000 forint/félév 
 

Gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (BA) 
alapszak – nappali tagozat 

650.000 forint/félév 

Gazdaság-és vidékfejlesztési agrármérnöki (BSc) 
alapszak – nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak – levelező 
tagozat 

160.000 forint/félév 

Kereskedelem és marketing (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Kereskedelem és marketing (BA) alapszak – 
levelező tagozat 

160.000 forint/félév 

Nemzetközi gazdálkodás (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Pénzügy és számvitel (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Turizmus-vendéglátás (BA) alapszak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Kiegészítő (egyetemi) alapképzés (főiskolai közgazdász diplomával rendelkezők számára) 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – esti munkarend(REK Nyíregyháza) 

270.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) (keresztféléves) 
szakos kiegészítő alapképzés – esti 
munkarend(REK) 

270.000 forint/félév 

Gazdálkodási (angol nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – nappali tagozat 

790.000 forint/félév 

Szakirányú továbbképzések 

Gyógyszerész-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Humánmenedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Jogász-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Logisztikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – esti tagozat 

250.000 forint/félév 

Master of Business Administration (angol nyelven) 1.000.000 forint/félév 
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szakos szakirányú továbbképzés – levelező 
munkarend(CSM) 

Mérnök-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Orvos-közgazdász szakos szakirányú továbbképzés 
– levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Turizmus szakos szakirányú továbbképzés – esti 
tagozat 

235.000 forint/félév 
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2005/2006. tanévben már indult szakok 

Alapszakok (BSc) 

Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak – levelező 
munkarend(Üzleti Iskola) 

140.000 forint/félév 

Alapképzések 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos főiskolai 
alapképzés – nappali munkarend(SZÁMALK) 

237.000 forint/félév 

Gazdálkodási (angol nyelven) szakos főiskolai 
alapképzés – nappali munkarend(ISC) 

650.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos főiskolai 
alapképzés – levelező munkarend(Üzleti Iskola) 

140.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven egyetemi) szak – 
nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdálkodási szak és Gazdálkodási szakos 
közgazdász tanár szak (egyetemi) – nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdálkodási-kommunikáció (egyetemi) szak – 
nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdasági informatika (egyetemi) szak – nappali 
tagozat 

170.000 forint/félév 

Kiegészítő (egyetemi) alapképzés (főiskolai közgazdász diplomával rendelkezők számára) 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – nappali tagozat 

170.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – esti munkarend(REK Nyíregyháza) 

270.000 forint/félév 

Gazdálkodási (magyar nyelven) (keresztféléves) 
szakos kiegészítő alapképzés – esti 
munkarend(REK) 

270.000 forint/félév 

Gazdálkodási (angol nyelven) szakos kiegészítő 
alapképzés – nappali tagozat 

790.000 forint/félév 

Szakirányú továbbképzések 

Gyógyszerész-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Humánmenedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező munkarend(2004-ben 
kezdett) 

150.000 forint/félév 

Humánmenedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező munkarend(2005-ben 
kezdett) 

220.000 forint/félév 

Informatikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező munkarend(2005-ben 
kezdett) 

200.000 forint/félév 

Jogász-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Logisztikai menedzsment szakos szakirányú 245.000 forint/félév 
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továbbképzés – esti munkarend(2005-ben kezdett, 
III-IV. félév) 

Logisztikai menedzsment szakos szakirányú 
továbbképzés – esti munkarend(2004-ben kezdett, 
V. félév) 

85.000 forint/félév 

Master of Business Administration (angol nyelven) 
szakos szakirányú továbbképzés – levelező 
munkarend(BVK) (2004-ben kezdett) 

300.000 forint/félév 

Master of Business Administration (angol nyelven) 
szakos szakirányú továbbképzés – levelező 
munkarend(CSM) (2005-ben kezdett) 

1.000.000 forint/félév 

Master of Business Administration (magyar nyelven) 
szakos szakirányú továbbképzés – levelező 
munkarend(BVK) (2004-ben kezdett) 

300.000 forint/félév 

Master of Business Administration (magyar nyelven) 
szakos szakirányú továbbképzés –
Telekommunikáció szakirány – levelező 
munkarend(BVK) (2004-ben kezdett) 

300.000 forint/félév 

Mérnök-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – esti tagozat 

220.000 forint/félév 

Mérnök-közgazdász szakos szakirányú 
továbbképzés – levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Orvos-közgazdász szakos szakirányú továbbképzés 
– levelező tagozat 

220.000 forint/félév 

Turizmus szakos szakirányú továbbképzés – esti 
tagozat 

235.000 forint/félév 

 
 
 

Áthallgatási díjak 

Más magyarországi felsőoktatási intézményben 
költségtérítéses képzésben részt vevő, az 
Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt létesített 
hallgató áthallgatásának díja 

az adott szakon 
meghatározott költségtérítés 
összegének 1/30-ad része 
szorozva a kreditek 
számával 

Vendéghallgatói jogviszonyt nem létesített hallgató 
áthallgatásának díja 

az adott szakon 
meghatározott költségtérítés 
összegének 1/30-ad része 
szorozva a kreditek 
számával 

Egyéni szervezésű külföldi részképzésen lévő, 
vendéghallgatói jogviszonyt létesített hallgatók 
költségtérítése  

 

 - támogatott (alapképzésben,  főiskolai 
alapképzésben, egyetemi alapképzésben, egyetemi 
kiegészítő alapképzésben) 

200 euró/tantárgy 

- önköltséges, teljes díj (alapképzésben, főiskolai 
alapképzésben) 

600 euró/tantárgy 

- önköltséges, teljes díj (egyetemi alapképzésben, 
egyetemi kiegészítő alapképzésben) 

700 euró/tantárgy 
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1.3. sz. melléklet 

Kertészettudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 

A rendszeres támogatások folyósításának rendje 
1. § (HTJSz 5. §) 

(1) A Kertészettudomományi Kar Diákjóléti Bizottsága (a továbbiakban: KETK DJB) által megítélt 
rendszeres hallgatói támogatások folyósításáról 5 hónapra bontva, havonta, legkésőbb az adott hó 
10-éig kell intézkedni, kivéve szeptembert és februárt, amikor hallgatói támogatások folyósításáról 
őszi félév esetén október 10-ig, tavaszi félév esetén március 10-ig kell intézkedni. Amennyiben 
október 10-e vagy március 10-e hétvégére esik, az intézkedés határnapja a nevezett dátumokat 
követő első munkanap. 
 

A hallgatói előirányzat keretének felosztása 
2. § (HTJSz 6. §) 

 
I. Hallgatói normatíva keretösszege:        100% 

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret  64,3% 
Ebből: 

- tanulmányi ösztöndíj       60,3% 
- kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj   1% 
- szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj, egyéb kari ösztöndíj   1% 

- demonstrátori ösztöndíj 
- jutalom - pályadíj, nívódij 
- külföldi részképzési ösztöndíj 
- utazási hozzájárulás 
- szakmai gyakorlaton résztvevők támogatása 
- TDK ösztöndíj 
 

- kari közéleti ösztöndíj    1,5 % 
- tartalék           0,5% 

b) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen  30,7% 
- rendszeres szociális ösztöndíj 
- alaptámogatás 
- szakmai gyakorlati ösztöndíj 
- rendkívüli szociális ösztöndíj 

c) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen  3% 
 - Hallgatói Önkormányzat, Doktorandusz Önkormányzat működésének támogatása  2% 
 - hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása  1% 
d) Egyetemi közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj  2% 

II. Köztársasági ösztöndíjkeret:  100% 
III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete:  100% 
 - Doktorandusz hallgatók normatívája  100% 
 - Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva 
   doktorandusz hallgatókra jutó keretének  56% 
IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege:  100% 
V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege: 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  35% 
- rendszeres szociális ösztöndíj, 
- rendkívüli szociális ösztöndíj, 
- alaptámogatás. 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása 
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- Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás     65% 
VI. Kollégiumi támogatás keretösszege: 

Intézményi működési költségek finanszírozása 
- Kollégium fenntartása, működtetése       100% 

VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: 
a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  

(doktorandusz hallgatók számával csökkentett számú jogosult után járó)  56% 
- rendszeres szociális támogatás, 
- rendkívüli szociális támogatás, 
- szakmai gyakorlati ösztöndíj,  
- alaptámogatás. 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása:  44% 
Ebből: 
- Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a 
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a  
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése  24% 
- Kulturális tevékenység támogatása       10% 
- Sporttevékenység támogatása        10% 

 
 

A tanulmányi ösztöndíj 
3. § (HTJSz 7. §) 

(1) A tanulmányi ösztöndíjhoz való jogosultság meghatározása és az ösztöndíj nagyságának 
megállapítása az ösztöndíj-átlag alapján történik. 

 
Az ösztöndíj-átlag számítása 

4. § 
(1) Az ösztöndíj-átlag számítása a HTJSz 7. § (5) bekezdése alapján történik. 
 

A tanulmányi ösztöndíj számítása 
5. § 

(1) A tanulmányi ösztöndíj homogén csoportok között, az egyes homogén csoportok létszáma alapján, 
a KeTK DJB által meghatározott módon kerül felhasználásra. 

(2) A Kertészettudományi Kar nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában induló 
képzéseinek homogén csoportjai: 

a) csoport: Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak minden államilag 
támogatott/állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, tanulmányi ösztöndíjra jogosult 
hallgatója; 

b) csoport: Kertészmérnöki alapképzési szak minden államilag támogatott/állami ösztöndíjas 
képzésben résztvevő, tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatója; 

c) csoport: Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak minden államilag 
támogatott/állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, tanulmányi ösztöndíjra jogosult 
hallgatója; 

d) csoport: Szőlész-borász mérnöki alapképzési szak minden államilag támogatott/állami 
ösztöndíjas képzésben résztvevő, tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatója; 

e) csoport: Kertészmérnök felsőoktatási szakképzési szak minden állami ösztöndíjas 
képzésben résztvevő, tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatója; 

f) d) csoport: A Kertészettudományi Kar mesterképzésein (Díszkertészeti mérnöki 
mesterképzési szak, Kertészmérnöki mesterképzési szak, Mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzési szak, Növényorvosi mesterképzési szak, Ökológiai gazdálkodási mérnöki 
mesterképzési szak) minden államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, 
tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatója. 
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(3) Az 5,0 értékű ösztöndíj-átlag esetében fizetendő havi tanulmányi ösztöndíj lehetséges maximális 
összege a köztársasági ösztöndíj mindenkori havi összege lehet. A maximális ösztöndíj-átlag alatt 
az ösztöndíj 0,1-enként csökken. A tizedenkénti csökkenés összegét egész forintra kell kerekíteni. 

(4) A minimális havi tanulmányi ösztöndíj nem lehet kevesebb, mint az éves hallgatói normatíva 5%-a. 
 

A köztársasági ösztöndíj pontozási rendszere 
6. § (HTJSz 8. §) 

(1) A köztársasági ösztöndíj pontozási rendszerét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III/1.7. sz. 
melléklete tartalmazza. 

(2) A köztársasági ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálását a KeTK-n a Tanulmányi Bizottság 
végzi. 

 
Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 

7. § (HTJSz 9. §) 
 

A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 
7/A. § (HTJSz 9/A. §) 

 
(1) A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjkeret terhére, egy-egy félévre ítélhető oda 

legalább 3,5 tanulmányi átlagú hallgatónak a következő területeken végzett kiemelkedően 
eredményes tevékenységéért: 

a. TDK tevékenység, amelyet egyetemi vagy országos konferencián elért 1-3 helyezés  
vagy különdíj bizonyít; 

b. Köztársasági ösztöndíj feltételeinek megfelelő tanulmányi eredmény; 
(2) A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj odaítélését a hallgató a vonatkozó pályázat benyújtásával 

kérheti. 
(3) A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj összege a hallgató tanulmányi ösztöndíjának 50 %-a. 
(4) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj pályázati adatlapját a 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

Szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj 
7/B. § (HTJSz 9/B. §) 

 
(1)  Demonstrátori tevékenység támogatására a kar dékánja a félév kezdetén a regisztrációs időszak 

utolsó napjáig írhat ki pályázatot. A pályázat benyújtási határideje a pályázat kiírásától számított 15. 
nap. A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázathoz 
csatolni kell az érintett tanszék vezetőjének szakmai ajánlását. 

(2) Amennyiben a hallgató a demonstrátori tevékenysége során a tanszék számára végez 
tevékenységet, akkor a demonstrátori tevékenységért járó ösztöndíj nettó összegének 50 %-át a 
hallgatót foglalkoztató tanszék fedezi. A tanszék számára végzendő tevékenység esetén a 
demonstrátori pályázathoz csatolni kell a demonstrátori ösztöndíj 50%-nak fedezésére vonatkozó 
tanszékvezetői nyilatkozatot.  

(3) A demonstrátori tevékenységen kívüli szakmai tudományos közéleti tevékenységre őszi félév 
esetén szeptember 30-ig, tavaszi félév esetén február 28-ig lehet pályázatot benyújtani. A 
pályázathoz csatolni kell a szakmai tudományos aktivitást igazoló dokumentumokat. A pályázatokat 
a KETK DJB bírálja el. 
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Egyéb kari ösztöndíj 
7/C. § (HTJSz 9/C. §) 

 
Jutalom - pályadíj, nívódíj 

 
(1) A jutalomként kifizethető pályadíj, nívódíj a hallgatók kiemelkedő tanulmányi, TDK-, közművelődési 

és közösségi tevékenységének eseti elismerésére szolgál. Más forrásból díjazott teljesítményért 
ösztöndíj nem adható. Jutalom adományozható a záróvizsgát teljesítő és a záróvizsgán kiemelkedő 
teljesítményt elérő hallgatók számára a záróvizsga-bizottság javaslata alapján. A záróvizsgán 
nyújtott teljesítmény alapján felterjesztett hallgatók jutalmazásáról a KeTK DJB egyetértésével a 
dékán dönt. 

 
Külföldi részképzési ösztöndíj 

 
(2) Az Erasmus program keretében külföldi tanulmányokat folytató hallgatók a kiutazás félévében az 

előző félévi tanulmányi eredménytől függetlenül részképzési ösztöndíjban részesülnek. A 
támogatás összege a mindenkori hallgatói normatíva egy hónapra eső összege vagy a hallgató 
tanulmányi ösztöndíjának megfelelő összeg. A KeTK DJB a támogatás összegének 
megállapításakor a magasabb értéket veszi figyelembe. A támogatás megállapítása a tanulmányi 
ösztöndíjak megállapításával egyidejűleg történik. 

(3) A hallgató a hazatérése utáni félévben azon összeg alapján kapja a tanulmányi ösztöndíját, amelyik 
a kiutazás félévében a kevesebb volt. Amennyiben külföldi részképzése alatt a hallgatói normatíva 
egy hónapra eső összegét kapta támogatásként, a hazatérte utáni félévben ösztöndíját a kiutazása 
előtti utolsó aktív félév ösztöndíj-indexe alapján határozzák meg. 

(4) A külföldi részképzési ösztöndíj csak egy félévre adható. 
 

Utazási hozzájárulás 
 

(5) A külföldi úti- vagy programköltség odaítéléséhez a kérvényben egyértelműen meg kell adni a 
kiutazás helyét, időpontját ill. tartamát, a fogadó fél nevét, a kiutazás költségét (törekedve a 
legolcsóbb lehetőségek felkutatására). Mellékelni kell a kiutazás szakmai jellegét igazoló 
dokumentumot vagy annak másolatát. Meg kell jelölni, hogy más forrásból kért, esetleg kapott-e 
már (a konkrét összeg megadásával) támogatást a kérvényező. A támogatás maximális összege 
egy alkalommal az éves hallgatói normatíva 1/3-a. Utazási hozzájárulás ugyanannak a hallgatónak 
egy tanévben csak egy alkalommal adható. 

(6) Utazási hozzájárulásra a 2. sz. mellékletben szereplő formanyomtatványon kell pályázni. 
 

Szakmai gyakorlaton résztvevők támogatása 
 

(7) Szakmai gyakorlat idejére adható költségtérítés: a tantervben előírt szakmai gyakorlat (pl. 
terepgyakorlat) idejére, a KeTK pénzügyi kereteitől függően, egyszeri térítés adható elsősorban 
útiköltségként, illetve szállásdíj kiegészítésére. A kérvényben név szerint fel kell sorolni a 
gyakorlatban résztvevő hallgatókat, és közölni kell, mely költségek támogatását kérik. Csak az 
egyik költségnem támogatható. A támogatás a gyakorlat teljesítését követően fizethető ki a 
hallgatóknak, a szervező tanszék által igazolt jelenléti ív alapján. A támogatás összege nem lehet 
magasabb, mint a hallgatói normatíva egy tizede, illetve nem haladhatja meg az igazolt költségek 
ötven százalékát. A támogatást a képzéshez tartozó üzemi gyakorlattal kapcsolatos költségekre 
nem lehet igénybe venni. 

 
TDK ösztöndíj 

 



II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat  2015. november 3. 

 90 

(8) A TDK ösztöndíj a kari tudományos diákköri konferencián résztvevő, helyezést vagy különdíjat elérő 
hallgatók részére adományozható egyszeri juttatás. Az ösztöndíj adományozását a kari 
Tudományos Diákköri Bizottság javasolhatja a kari tudományos diákköri konferenciát követően a 
félév utolsó napjáig, az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről a KeTK DJB dönt. 

 
Kiemelt közösségi ösztöndíj24 

 
Kari közéleti ösztöndíj 
7/D. § (HTJSz 9/D. §) 

 
(1) Kari közéleti ösztöndíj pályázat kiírására a pályázati kiírás szövegének, valamint a pályázati űrlap 

elkészítésével és megküldésével a KeTK HÖK tehet javaslatot a KeTK Dékáni Hivatal felé a 
tárgyhót követő hónap 10. napjáig. A pályázat benyújtási határideje a pályázat kiírásától számított 
15. nap. A pályázatokat a KeTK HÖK-nek a pályázati határidőt követően 15. napon belül kell 
összesítenie és továbbítania a kari Közéleti Bizottság felé. A Közéleti Bizottság felterjesztésére az 
ösztöndíj odaítéléséről a dékán a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül dönt. 

(2) A hallgató nem nyújthat be közéleti ösztöndíjpályázatot a külföldi részképzése vagy külföldi 
szakmai gyakorlata időszakára eső pályázati időszakra. 

 
Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás, szakmai gyakorlati ösztöndíj 

8. § (HTJSz 10-12. § és 15. §) 
 

(1) A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat kiírása, a beérkezett pályázatok elbírálása és a 
rendszeres szociális ösztöndíjak összegének megállapítása az egyetemi Diákjóléti Bizottság 
hatáskörébe tartozik. 

(2) A szakmai gyakorlati ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírása, az ösztöndíj pályázatok elbírálásáa és 
az ösztöndíj összegének megállapítása az egyetemi Diákjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik. 

(3) 25 
(4) 26 
 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj27 
8/A. § 

 
 

Egyéb, a kar saját bevételéből finanszírozott ösztöndíj 
9. § (HTJSz 17. §) 

 
(1) A KeTK saját bevételi terhére ösztöndíjat a dékán adományozhat. A saját bevétel terhére 

adományozott ösztöndíjakról tájékoztatni kell a KeTK DJB-t. 
 

A költségtérítés és az egyéb díjak befizetésének módja és felhasználása (ügyrendi kérdések) 
10. § (HTJSZ 34.§ (5)) 

 
(1) A költségtérítési/önköltségi díjat valamennyi képzési szinten és formában félévenként a 

beiratkozáskor, ill. bejelentkezéskor – fizetési halasztás, részletfizetés vagy mentesség kérésének 
kivételével – egy összegben kell befizetni. 

(2) A hallgató minden befizetési kötelezettségét a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül 
köteles teljesíteni. 

                                                      
24 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
25 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
26 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
27 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
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(3) A hallgatók jogosultak a költségtérítési/önköltségi díj befizetéséről számlát kérni. Az ez irányú 
kéréseket az KeTK Dékáni Hivatal illetékes tanulmányi előadója gyűjti és továbbítja a Kancellária 
felé. 

(4) A költségtérítési/önköltségi és különeljárási díjak határidőre történő befizetésének elmulasztása 
esetén a TVSz és a HTJSz vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Lejárt fizetési határidejű 
hátralékkal rendelkező hallgató részére a leckekönyv nem adható ki. 

(5) 28 
(6) A KeTK részére befizetett költségtérítési/önköltségi díjak felhasználásáról a Kertészettudományi 

Kar Költségtérítéses és Önköltséges Képzéseinek Ügyrendje rendelkezik. 
 

Záró rendelkezések 
11. § 

(1) Jelen szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács 2008. október 22-i ülésén fogadta el.  
(2) Jelen szabályzat 2008. október 23-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a tárgyban 

2007. június 21-én kiadott szabályzat. Határozatszám: 174/2008 (X.22.) 
(3) Jelen szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács 2009. április 15-i ülésén módosította. A 

módosítások a következő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 67/2009. (V.20.). 
(4) Jelen szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács 2010. január 27-i ülésén módosította. A 

módosítások 2010. január 31-én lépnek hatályba. Határozatszám: 8/2010. (I.27.). 
(5) Jelen szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács 2011. november 16-i ülésén módosította. A 

módosítások a következő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 133/2011. (XI.16.). 
(6) Jelen szabályzatot a Kertészettudományi Kari Tanács 2015. június 24-i ülésén módosította. A 

módosítások a következő napon lépnek hatályba. Határozatszám: 84/2015. (VI.24.) 
 

Budapest, 2015. június 24. 
 
 

Dr. Hegedűs Attila 
dékán 

 
 
 
Mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj pályázati adatlapja 
2. sz. melléklet: Pályázati űrlap utazási hozzájárulás igényléséhez 
3. sz. melléklet29:  
4. sz. melléklet30:  

                                                      
28 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
29 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
30 Törölve a Kertészettudományi Kari Tanács 84/2015. (VI.24.) számú határozatával. 
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1. sz. melléklet: 
Leadandó: Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatalában az évfolyam tanulmányi ügyintézője 
részére 
Leadási határidő: őszi félévre történő támogatás-igénylés esetén szeptember 10., tavaszi félévre 
történő támogatás-igénylés esetén február 10. 
 

 
KIEMELT KARI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAPJA31 

 
 
1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
Hallgató neve: ………………………………………… Neptun-kódja: 
……………………………………………………... 
Szak: …………………………………………………………… Tagozat/ évfolyam: 
………………………………………. 
2. TANULMÁNYI MUNKA 
Eddigi lezárt aktív félévek száma: ……. 
Előző két lezárt aktív félév tanulmányi átlaga: 200…/0…/... félév: ….., 2. félév: 200…/0…/... 
Összesített korrigált kreditindex: ……. 
3. VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK, EREDMÉNYEK 
Minden egyes tevékenységet, mely alapján a hallgató az ösztöndíj megállapítását kéri, igazolni 
szükséges (pl. Tudományos Diákköri Konferencia helyezés esetén a kari TDK elnök igazolása). 
3.1. TDK tevékenység32 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia eredménye: …… helyezés/különdíj 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredménye: …… helyezés/különdíj 

3.2. Köztársasági ösztöndíj feltételeinek megfelelő tanulmányi eredmény 
 ............ Köztársasági ösztöndíjra az aktuális tanévre pályázatot benyújtottam/ nem nyújtottam be* 

 
3.3. Egyéb 

Tevékenység(ek) leírása: 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Budapest, ………………………. 
 …………………………… 
 pályázó aláírása

                                                      
31 A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjra vonatkozóan a Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat 9/A. §-ban, valamint a 
HTJSz 2/c mellékletében foglaltak az irányadóak. 
32 Tudományos diákköri eredménynél csak az előző félévi teljesítmény vehető figyelembe. 



A DÉKÁNI HIVATAL TÖLTI KI! 
 
A hallgató által a tanulmányi munkára vonatkozóan megadott adatok hitelességét igazolom. 
 
Budapest, ………………………………. 

…………………………………….. 
tanulmányi ügyintéző 

 

 
A KARI DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE 
 
A Hallgató pályázatát 

TÁMOGATOM* .......     NEM TÁMOGATOM* 
 
Támogatás esetén: a Pályázat 3.1.*  3.2.* 3.3.*  pontjában leírtak, valamint a mellékelt 
igazolások alapján a 20…/… tanév őszi/tavaszi* félévére havi ……………….. Ft, azaz 
……………………………………………….. forint kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjat állapítok meg. 
Elutasítás esetén indoklás: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Budapest, …………………………. 

……………………………………… 
elnök 

KeTK Diákjóléti Bizottság 
 

 
A PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA ESETÉN A DÉKÁNI HIVATAL TÖLTI KI! 
 
A megállapított ösztöndíj összegét a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben rögzítettem. 
 
Budapest, ………………………………. 

…………………………………….. 
KeTK DJB titkár 
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2. sz. melléklet: 
Leadandó: a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatalában az évfolyam tanulmányi 
ügyintézőjének 
Határidő: minden hónap 20. napja 

 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP UTAZÁSI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ33 
 
4. PÁLYÁZÓ ADATAI 
Hallgató neve: ………………………………………… Neptun-kódja: 
……………………………………………………... 
Szak: …………………………………………………………… Tagozat / évfolyam: 
……………………………………. 
2. AZ UTAZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 
Úticél: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.... 
Időpont: ………………………………………-tól ………………………………………-ig. 
Szakmai tartalom: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
Fogadó intézmény/fél neve: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Kiutazás költsége: 
……………………………………………………………………………………………………………... 
Egyéb fontosnak tartott kiegészítések: 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
Kijelentem, hogy a pályázati űrlapon közölt adatokat saját elhatározásomból szolgáltattam, 
aláírásommal tanúsítom, hogy azok a valóságnak megfelelnek. 
Amennyiben támogatásban részesülök, és bármilyen okból a pályázatban egyértelműen meghatározott 
tanulmányútra nem kerül sor, vagy a fogadó intézmény által kiállított, a megérkezésemet igazoló 
nyilatkozatot a BCE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint a feltüntetett 
kiutazási időponttól számított 30 napon belül nem juttatom el a DJB-nek, vállalom, hogy a folyósított 
támogatást a juttatási szabályzat szerinti 60 napon belül visszafizetem. 
 
Budapest, ………………………………….. 
 ………………………………… 
 Hallgató aláírása

                                                      
33 A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2/c számú melléklete: Kertészettudomány Kar 7/C. § (5) szerint: 
 Utazási hozzájárulás 
 A külföldi úti- vagy programköltség odaítéléséhez a kérvényben egyértelműen meg kell adni a kiutazás helyét, 
időpontját ill. tartamát, a fogadó fél nevét, a kiutazás költségét (törekedve a legolcsóbb lehetőségek felkutatására). Mellékelni 
kell a kiutazás szakmai jellegét igazoló dokumentumot vagy annak másolatát. Meg kell jelölni, hogy más forrásból kért 
esetleg kapott-e már (a konkrét összeg megadásával) támogatást a kérvényező. A támogatás maximális összege egy 
alkalommal az éves hallgatói normatíva 1/3-a. Utazási hozzájárulás ugyanannak a hallgatónak egy tanévben csak egy 
alkalommal adható. 
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A KARI DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE 
 
A Hallgató pályázatát 

TÁMOGATOM*     NEM TÁMOGATOM* 
 
Támogatás esetén: a Pályázatban leírtak, valamint a mellékelt igazolások alapján a 20…/… tanév 
őszi/tavaszi* féléve ……………………. hónapjára ……………….. Ft, azaz 
……………………………………………….. forint utazási hozzájárulást állapítok meg. 
Elutasítás esetén indoklás: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Budapest, …………………………. 

……………………………………. 
elnök 

KeTK Diákjóléti Bizottság 

 
A PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA ESETÉN A DÉKÁNI HIVATAL TÖLTI KI! 
 
A megállapított ösztöndíj összegét a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben rögzítettem. 
 
Budapest, ………………………………. 

…………………………………….. 
KeTK DJB titkár 
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1.4. sz. melléklet 

Közgazdaságtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 

A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai 
(1. § (2)) 

A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései 
 

(1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos egyes feladatok bonyolítására a Kari Hallgatói 
Önkormányzat Diákjóléti Bizottságot (továbbiakban: DJB) működtet. 

(2) A Diákjóléti Bizottság tagjainak feladata a szociális támogatásra beérkező kérelmek elbírálása. 
A megállapított támogatásokról a DJB listát ad a Központi Tanulmányi és Informatikai Irodának, 
amely alapbizonylatként ott marad. 

(3) A megállapított támogatások változásáról a listát ugyancsak a Központi Tanulmányi és 
Informatikai Irodának kell továbbítani. 

(4) A Diákjóléti Bizottság dönt minden olyan, a hallgatók állami támogatását érintő kérdésben, 
melyet a Szabályzat nem utal más hatáskörbe; előkészíti a Szabályzat módosítási javaslatait; 
munkájáról folyamatosan tájékoztatja az egyetemi közvéleményt. Az év közben felmerülő 
problémák intézése a Kar, a Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda, a Gazdasági és 
Műszaki Főigazgatóság, illetve a DJB egy-egy tagjának részvételével működő bizottság 
feladata. 

(5) A Diákjóléti Bizottság kötelessége, hogy olyan nyilvántartást vezessen, melyből ellenőrzés 
során tételesen megállapítható az összegek felhasználása, indoklással együtt. 

(6) A hallgató a Diákjóléti Bizottság döntése ellen 8 munkanapon belül a DJB elnökénél panasszal 
élhet. 

(7) A Diákjóléti Bizottság elnökének döntése ellen – másodfokon – a rektor által megbízott 
Felülbírálati Bizottsághoz lehet fellebbezni. 

(8) Az adminisztratív hibákat elsősorban a Diákjóléti Bizottságnak, illetve a Központi Tanulmányi és 
Informatikai Irodának kell jelezni. 

(9) A Diákjóléti Bizottság működésének törvényességi felügyeletét az adott Kar dékánja látja el. Ha 
a DJB jogszabályt sért, működésének felfüggesztését javasolhatja a Kari Hallgatói 
Önkormányzatnak. 

(10) A DJB és a Kari Hallgatói Önkormányzat Választmányának tagjai csak a felügyeletet ellátó 
engedélyével részesülhetnek a közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjból. 

(11) A hallgatónak juttatott pénzbeli kifizetésekkel kapcsolatosan a kifizetést követő 60 napon belül 
lehet észrevételt tenni. Ezt követően semminemű korrekcióra nincs lehetőség. 

(12) Az egyetemnek gondoskodnia kell arról, hogy a hallgatói ösztöndíjak banki utalása a félév 
második hónapjától minden hó 10-éig megtörténjék Az érintett munkatársak felelősséggel 
tartoznak ezen időpont betartásáért. 

 
B.) A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztása 

(5. §) 
A hallgatói előirányzat keretének felosztása 

 
(1) A hallgatók számára biztosított hallgatói előirányzati keretösszeg kari hallgatókra jutó 

létszámarányos részének a felosztása az alábbi: 
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I. Hallgatói normatíva keretösszege: 100%
  

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 65,3% 

Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- tanulmányi ösztöndíj, legalább 92,11% 
- kiemelt ösztöndíj legfeljebb 1,45% 
- szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj, legfeljebb 0,00% 
- egyéb kari ösztöndíj  legfeljebb 5,94% 

- külföldi részképzési ösztöndíj, legfeljebb 0,72% 
- TDK ösztöndíj legfeljebb 1,45% 
- Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj,  
  kiemelt közösségi ösztöndíj legfeljebb 0,22% 
- közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj legfeljebb 2,30% 
- Kocsis Éva Díj legfeljebb 0,50% 
- Kiváló Hallgató Díja legfeljebb 0,75% 

- tartalék 0,50% 

b) Szociális alapú ösztöndíjkeret 32% 

Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- rendszeres szociális támogatás legalább 92,40% 
- rendkívüli szociális támogatás legfeljebb 0,70% 
- alaptámogatás legfeljebb 6,90% 

c) Intézményi működési költségek finanszírozása 

 - Hallgatói önkormányzat működésének támogatása 2% 

d) Közéleti ösztöndíj 0,7% 

 
II. Köztársasági ösztöndíjkeret: 100%  
 
III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete: 100% 
 - Doktorandusz hallgatók normatívája 100% 
 - Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva  
    doktorandusz hallgatókra jutó keretének 56% 
 
IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege: 100% 
 
V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege: 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret 30 % 
Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- rendszeres szociális támogatás legalább 92,40% 
- rendkívüli szociális támogatás legfeljebb 0,70% 
- alaptámogatás legfeljebb 6,90% 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása 
- Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás 70 % 

 
VI. Kollégiumi támogatás keretösszege: 

Intézményi működési költségek finanszírozása 
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- Kollégium fenntartása, működtetése 100% 
VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: 100% 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  
(doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó) 56% 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása: 44 % 
- Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a  

felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a  
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése 24% 

- Kulturális tevékenység támogatása 10% 
- Sporttevékenység támogatása 10% 

 

(2) Előre nem látható kiadásokra (tanulmányi ösztöndíjkeret kiegészítése, pénzbeli szociális 
támogatás keretösszegének kiegészítése, hallgatók jutalmazása, stb.) a teljesítmény alapú 
ösztöndíjkeret 0,72%-ának megfelelő tartalékot kell képezni. 

(3) A hallgatói előirányzat keretéből képzett alapok felhasználásának helyzetéről a Diákjóléti 
Bizottság elnöke és a gazdasági főigazgató megbízottja minden év decemberének elején 
egyeztetni köteles, hogy a finanszírozás ütemezéséből adódó kötelező tartalékokon felüli 
maradványok adott évi felhasználásáról a DJB gondoskodni tudjon. 

(4) Az Nemzeti felsőoktatási törvény 85/B. §-ában foglaltakkal összhangban a Kar az 51/2007-es 
Kormányrendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját bevétele terhére egyéb kari ösztöndíjat 
hozhat létre az államilag támogatott/költségtérítéses hallgatói részére. 

(5) A jelen szabályzatban nevesített ösztöndíjak a személyi jövedelemadóról szóló  1995. évi 
CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.12-es pontja értelmében mentesek az adó alól. 

 
C.) A tanulmányi ösztöndíj 

(7. §) 
 

(1) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a kari szinten felosztható tanulmányi keretösszeg a 
szakok között létszámarányosan kerül felosztásra. A hallgatók ösztöndíjának meghatározása 
az így kialakított keretek alapján, szakonként történik. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legalább 92,11%át kell fordítani. 
(3) Tanulmányi ösztöndíj az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható. 
(4) Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 

hallgatók 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi 
ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő összeget, de 
nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori összegét. 

(5) A tanulmányi ösztöndíjak meghatározása az ösztöndíj-átlagok alapján történik. 
(6) Az ösztöndíj-átlag számítása az előző félév valamennyi felvett tárgyának eredménye alapján 

történik az alábbi képlet szerint: 

 Ösztöndíj-átlag = 
 

 



VK

VVKK

kreditkredit1,2

érdemjegykreditérdemjegykredit1,2
 

 
 ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és 

szakirányon kötelező tárgy 
 V: a mintatanterv szerinti felvett választható tárgy 
 Az elégtelennel vagy „nem vizsgázott”, „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tárgyak a képlet 

számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek. A nevezőben a felvett tárgyak kreditértékének 
összege szerepel. 
A hallgató ösztöndíjának kiszámítása az (1) bekezdésben meghatározott csoportokra, azaz a 
szakokra, az alábbiak szerint történik: 
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- A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda minden félév elején a NEPTUN 
rendszerből meghatározza az előző félévben aktív hallgatókhoz tartozó ösztöndíj átlag 
értékét. 

- Az így megkapott ösztöndíj-átlag értékekre vonatkozóan kiszámításra kerül szakonként 
a medián. Csak az a hallgató kaphat ösztöndíjat, akinek ösztöndíj-átlaga meghaladja a 
szak mediánját. 

- A hallgató ösztöndíja két részből tevődik össze. A minden félév elején meghatározott 
sávos minimális összegekből, illetve az ösztöndíj-átlag nagyságával egyenesen 
arányos összegből. 

- A sávok alsó határai a következők: 4,00, 4,25, 4,50, 4,75, 5,00. (Abban az esetben, ha 
a szak mediánja meghaladja egy sáv alsó határát, akkor az adott sávhoz tartozó 
minimumösszeg nem kerül kiosztásra.) 

- Minden egyes sávra minimális összegek kerülnek meghatározásra, amelyet a sáv alsó 
határát elérő hallgatók mindenképpen megkapnak. 

- Szakonként meghatározásra kerülnek a sávos értékek kifizetéséhez szükséges 
összegek. Ezeket az adott szakra vonatkoztatott összegből levonva megkapjuk az 
ösztöndíj-átlagok között egyenes arányossággal felosztható részt. 

- A végső ösztöndíj meghatározása az alábbi: 
Sávra jutó összeg + (Hallgató ösztöndíj-átlag * Egy századra jutó összeg * 100). 

 
(7) Tanulmányi ösztöndíjban kizárólag azok a hallgatók részesülhetnek, akik az adott félévben 

legalább 24 kredit értékben teljesítettek tantárgyat, továbbá, akiknek ösztöndíj-átlaga eléri vagy 
meghaladja a 3,0-t. 

(8) Az államilag támogatott mesterképzésre (MA/MSc) belépő hallgató tanulmányai első félévében 
havonta tízezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult. 

(9) Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai első 
félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben ösztöndíj-
átlaga eléri vagy meghaladja annak a szaknak az előző lezárt félévi átlagos ösztöndíj-átlagát, 
amelyre átvételt nyert. 

(10) A más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató, valamint a 
belső párhuzamos képzésben részt vevő vagy további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgató akkreditált tárgyainak eredménye nem vehető figyelembe a tanulmányi 
ösztöndíj alapjául szolgáló ösztöndíj-átlag számításakor. 

(11) A mesterképzési szakok hallgatói részére kreditelismerési eljárás keretében, az oklevél 
megszerzéséhez szükséges krediteken felül kötelezően előírt alapozó tárgyak az ösztöndíj-
átlagba nem számítanak bele. 

(12) A hallgatónak ösztöndíj nem folyósítható, amíg halasztott vizsgáját le nem tette, ezt követően a 
félév maradék részére jár csak az ösztöndíj.  

 
D.) Köztársasági ösztöndíj 

(8. §) 
 

(1) Köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. 
Köztársasági ösztöndíjra az oktatási és kulturális miniszter pályázati felhívása alapján az a 
hallgató pályázhat, aki tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 
kreditpontot megszerzett, amennyiben 

a) az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő 
tanulmányi eredményt ért el és 

b) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett. 
(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók számát, az ösztöndíj összegét a pályázati 

kiírás évente egy tanévre határozza meg. Az Egyetemen belül karonként az államilag 
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támogatott teljes idejű alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc) valamint a 
korábbi felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első egyetemi és 
főiskolai alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók létszámának 
(Egyetemi szinten 0,8%, de legalább egy fő) arányában kell meghatározni az ösztöndíjban 
részesíthető hallgatók számát. 

(3) A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a Diákjóléti 
Bizottságnál kell leadni. A pályázatokat az adott évi pályázati kiírásban megadott pályázati 
adatlapon kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének 
értékelését is tartalmazó igazolásokat. Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott 
pályázat nem fogadható el. 

(4) A Diákjóléti Bizottság a pályázók között rangsort állít fel. A rangsor alapja a legutóbbi két 
félévben elért tanulmányi eredmény mellett a pályázó két féléves szakmai és közösségi 
munkája, de ezen tevékenységek a rangsorban való szereplésnek nem feltételei. A Diákjóléti 
Bizottság által felállított rangsorban elfoglalt helyre vonatkozóan az elbírálást követő 5 
munkanapon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell benyújtani. A határidő 
jogvesztő. 

(5) A köztársasági ösztöndíjpályázatok bírálati rendjét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
(keretszabályzat) 7. számú melléklete tartalmazza. 

 
E.) A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 

(9/A. §) 
 

(1) Kiemelt ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek tanulmányi eredménye a legutóbbi aktív 
félévében elérte, vagy meghaladta saját évfolyamának, illetve karának arra a félévre vonatkozó 
átlagos korrigált kreditindexét, korrigált kreditindexe elérte, vagy meghaladta a 3,50-et, és a 
legutóbbi aktív félévében kimagasló szakmai-tudományos, valamint közéleti tevékenységet 
folytatott. 

(2) A kiemelt ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó, a Diákjóléti Bizottság által évente 
meghatározott fix összeg. A kiemelt ösztöndíjat úgy kell meghatározni, hogy összhangban 
legyen a köztársasági ösztöndíj mértékével. 

(3) A Gazdálkodástudományi Karon, a Közgazdaságtudományi Karon és a Társadalomtudományi 
Karon kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjra pályázó hallgatókat a Diákjóléti Bizottság együttesen, 
azonos elvek szerint rangsorolja. 

(4) Kiemelt ösztöndíjban az a Gazdálkodástudományi Karos, Közgazdaságtudományi Karos, 
Társadalomtudományi Karos hallgató részesülhet, akinek összpontszáma eléri a százat, és aki 
a (3)-as bekezdés szerinti egységes rangsorban a legtöbb pontszámot szerzők között van. 

(5) A kiemelt ösztöndíjban részesülők ponthatárát úgy kell meghatározni, hogy kiemelt 
ösztöndíjban közös rangsor alapján a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi 
Kar és a Társadalomtudományi Kar államilag finanszírozott, nappali munkarendű hallgatóinak 
legfeljebb 2%-a részesülhet. Az azonos pontszámot elért hallgatók esetében a Diákjóléti 
Bizottság döntésének azonosnak kell lennie. 

(6) A kiemelt ösztöndíjra a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a 
Társadalomtudományi Kar teljesítmény alapú ösztöndíjkereteinek 1,45%-1,45%-t lehet 
fordítani. 

(7) A kiemelt ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő 
évben a tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretet kell megnövelni. 

(8) A kiemelt ösztöndíj pályázati időszakának idejére Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók 
kiemelt ösztöndíjban nem részesülhetnek. 

(9) A kiemelt ösztöndíjat írásban kell megpályázni a Diákjóléti Bizottság által kiadott pályázati 
lapon, minden félév elején. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének 
értékeléséről szóló igazolásokat. Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott 
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pályázatok nem fogadhatók el. A Diákjóléti Bizottság döntése ellen az elbírálást követő 5 
tanítási nap folyamán lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell benyújtani. A határidő 
jogvesztő. 

(10) A Diákjóléti Bizottság a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli: 
 

I. Tanulmányi munka: (max. 75 pont) 
 
A tanulmányi munka értékelése a korrigált kreditindex alapján történik. 

Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / felvett 
kreditpont). 

4,25-ig: 0 pont 
4,26-5,00 1-75 pont 
5,00 fölött 75 pont 

 
II. Szakmai tevékenység: (max. 75 pont) 
i) Egyetemi TDK: 50-45-40-25 pont, rendre az I-II-III. helyezésért, illetve a bírálók által 

elfogadott dolgozatért. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társzerzőnként. Páros 
félévekben az előző félévi dolgozat 1/2 pontszámmal figyelembe vehető.  

j) Demonstrátori munka: maximum 30 pont, ha a tanszék komoly kutatómunkát és/vagy 
tanítást igazol, különben a végzett munka függvényében maximum 20 pont. A tevékenység 
igazolásához szükséges a munka pontos leírása.  

k) Tanulmányi verseny: 30-25-20-10 pont, rendre az I-II-III. helyezett, illetve az indult 
versenyző. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társszerzőnként. Csak már lezárult 
tanulmányi verseny vehető figyelembe. 

l) Publikáció szakmai folyóiratban: maximum 40 pont, a folyóirat és a szakmai cikk színvonala 
alapján, a szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a 
hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után 
adhatók.  

m) OTDK: indulásért: 10 pont.  
n) Kurzushallgatás - csak az Egyetemen akkreditált kurzusokért -, fakultatív tárgy, illetve 

minden a kötelezőn felül teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem számolható tárgy: 
egyenként maximum 15 pont (összesen maximum 30 pont). A nyelvtanulás nem számolható 
el ilyen tárgyként. 

o) Szakkollégiumban és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezetben végzett 
egyéb szakmai munka: max. 20 pont. 

p) Egyéb : egyedi elbírálás alapján. 
Az a), c), d) pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont. 
Az igazolásoknál pontos cím és rövid tartalom meghatározása szükséges. 
Nem értékelhetők a saját célú, egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, 
idegenvezetés, nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel, stb.) 

 
III. Közéleti, sport, közművelődési tevékenység: (max. 75 pont)  
i) Szakkollégium és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezet vezetője vagy 

vezetőségi tagja, tagja (a csoport véleménye alapján, a munka rendszerességének és 
hatékonyságának függvényében). Vezető, vezetőségi tagok maximum 40 pont, tagok 
esetében max. 25 pont.  

j) Érdekképviseleti szervezetek: 
i) Kari Hallgatói Önkormányzati tagok max. 40 pont, vezetőségi tagok esetében 

maximum plusz 20 pont;  
ii) EHÖK tagság: max. 10 pont;  
iii) DJB tagság: max. 40 pont, elnök esetében maximum plusz 20 pont;  
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iv) Kollégiumi DB: max. 15 , szintfelelősöknek max. 10 pont  
k) Egyetemi Tanács, Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság,: tagságonként max. 10 pont, (a 

Hallgatói Önkormányzat véleményezésével), de összesen maximum 20 pont.  
l) Országos vagy nemzetközi bajnokságokon is induló, rendszeresen sportoló versenyző (az 

egyesület igazolásával): max. 40 pont. Az egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó 
hallgató (a Testnevelési és Sportközpont véleménye alapján): max. 20 pont.  

m) Rendszeres publikáció az egyetemi újságban: max. 15 pont (a cikkek csatolásával).  
n) CEN (Corvinus Egyetemi Napok) főszervezőknek: max. 15 pont (a Hallgatói Önkormányzat 

igazolásával).  
o) Egyetemi kórus, egyetemi tánccsoport: max. 20 pont (a csoport véleménye alapján, a vezető 

írásos ajánlásával).  
p) Egyéb : egyedi elbírálás alapján. 
 

A II., illetve III. pont alatti tevékenységek esetében a maximum pontszámot meghaladók, a 
maximum felett 5 pontonként további 1 pontot kapnak. 
Az egyetemi szintű tevékenységi centrumoknál, öntevékeny csoportoknál, érdekképviseleti 
szerveknél a pályázóknak előre kell jelezni a szervezetek felé ilyen jellegű igényüket. Azok 
az összes kérelmezőnek megajánlott pontszámokat egy listán juttatják el a DJB-hez. Egyéb 
igazolásokat nem áll módunkban elfogadni. 
 

F.) Szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj 
(9/B. §) 

 
(1) Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet 

végző hallgató részére pályázat alapján, félévente egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező 
juttatás.  

(2) Aktivitási ösztöndíjra jogosult hallgatók a teljes idejű (azaz nappali munkarendű), alap- és 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, részt vevő, államilag 
támogatott/költségtérítéses/állami ösztöndíjas/állami részösztöndíjas/önköltséges hallgatók.  

(3) Ellenérték fejében végzett szakmai és tudományos tevékenységre tekintettel pályázni nem 
lehet.  

(4) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amelyet a karok írnak ki - a jogszabályok és 
BCE belső szabályzatai alapján, különös tekintettel jelen szabályzatra.  

(5) A részletes szabályokat (pályázat benyújtásának határideje, lebonyolítási és bírálati rendje, 
összege, időtartama (max: 1 félév) a kari mellékletek tartalmazzák.  

(6) A hallgató által első alkalommal beadott pályázat esetén minden addigi eredményét, a 
továbbiakban, pedig csak az előző értékelt pályázata óta eltelt időszakban végzett 
tevékenységét lehet figyelembe venni az értékelésnél. A pályázat nem kerül értékelésre, ha 
tartalma már korábbi félévekben benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz.  

(7) A pályázatot a pályázatot kiíró kar dékáni hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt 
határidő betartásával, amely jogvesztőnek tekintendő.  

(8) A pályázathoz csatolni szükséges a szakmai tevékenységet igazoló dokumentumokat:  
- tanszéki ajánlás,  
- demonstrátori tevékenység esetén a tevékenységről szóló rövid összefoglaló, értékelő 
lap;  
- publikáció esetén a megjelent cikk másolata,  
- TDK részvétel igazolása és eredményességének dokumentálása,  
- egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum.  

(9) Amennyiben a hallgató  
a. demonstrátori tevékenységére tekintettel nyeri el az ösztöndíjat, annak összege 50 000 

Ft.  
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b. bármely más szakmai és tudományos élet terén kifejtett teljesítményére tekintettel 
részesedik ösztöndíjban, annak összege maximum 50 000 Ft lehet.  

(10) Az ösztöndíj odaítéléséről a pályázati bíráló bizottság javaslatára az adott Kar dékánja dönt.  
(11) A megítélt ösztöndíjakról a hallgató írásban kap értesítést, a HÖK DJB szervezetével 

egyidejűleg. 
(12) A szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj forrását a kar az 51/2007. (III.26.) Korm. rend. 

10.§.(3) bekezdése alapján a nappali munkarendű hallgatói részére, a 2011.évi CCIV.törvény 
85/B.§. ban foglaltakkal összhangban, az 51/2007 (III.26.) Korm.rend. 2.§. (h) pontjában 
meghatározott saját bevétele terhére finanszírozza.  

 
G.) Egyéb kari ösztöndíj 

(9/C. §) 
 

(1) Egyéb kari ösztöndíjak a következők: 
a) Külföldi részképzési ösztöndíj; 
b) TDK ösztöndíj; 
c) Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj; 
d) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 
e) Kocsis Éva Díj 
f) Kiváló Hallgató díja 
g) Pro Facultate Junior Díj 

(2) Az egyéb kari ösztöndíjak forrását a Kar a hallgatói juttatásokon kívül kiegészítheti a Korm. 
rendelet 10.§ (3) bekezdése alapján a nappali munkarendű hallgatói részére, az Nftv. 85/B. §-
ában foglaltakkal összhangban, a Korm. rendelet 2. § (h) pontjában meghatározott saját 
bevétele terhére. 

(3) A (2) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott jogcímekre felosztott és az adott tanévben fel 
nem használt teljesítmény alapú ösztöndíjkerettel a következő évben a tanulmányi ösztöndíjra 
kifizethető keretet kell megnövelni. 

 
G./a) Külföldi részképzési ösztöndíj 

 
(1) A Külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés 

keretében folytatott tanulmányaik támogatására szolgál. 
(2) Külföldi részképzési ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,72%-a 

fordítható. 
(3) A külföldi részképzésben részt vevő hallgatók támogatásának odaítélése pályázati úton 

történik. A pályázatot az DJB írja ki minden tanév végén (május elején), és a szervezet bírálja is 
el. 

(4) Pályázatot a Kar azon hallgatói nyújthatnak be, akik nyílt - azaz minden hallgató számára 
szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. 
Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS illetve minden egyéb lehetőség, amely a 
Nemzetközi Iroda által közzétett felhívás révén mindenki számára elérhető. 

(5) Pályázni a DJB által kiadott pályázati űrlapon lehet. A formanyomtatványt a 2/d/3. számú 
melléklet tartalmazza. A pályázati űrlap két részből áll. Az első rész az elnyert ösztöndíjra, a 
második rész a pályázó tanulmányi teljesítményére, valamint szakmai tevékenységére 
vonatkozik. Az űrlapon közölt adatokat a pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell. 

(6) A Diákjóléti Bizottság a külföldi részképzési ösztöndíjra irányuló pályázatokat az alábbi 
pontrendszer szerint értékeli: 

 
I. Tanulmányi, szakmai és közösségi munka: (maximum 70 pont) 
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a.) Tanulmányi eredmény (max. 40 pont) 
A tanulmányi eredmény a hallgató által az adott pályázási időszakot megelőző félévben elért 
korrigált kreditindexe alapján kerül meghatározásra. 

(Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / 
felvett kreditpont).) 
Az egyes értékekhez tartozó pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

3,01 - 3,05 1   3,51 - 3,55 9   4,01 - 4,05 20   4,51 - 4,55 31 

3,06 - 3,10 1   3,56 - 3,60 10   4,06 - 4,10 21   4,56 - 4,60 32 

3,11 - 3,15 2   3,61 - 3,65 11   4,11 - 4,15 22   4,61 - 4,65 33 

3,16 - 3,20 2   3,66 - 3,70 12   4,16 - 4,20 23   4,66 - 4,70 34 

3,21 - 3,25 3   3,71 - 3,75 13   4,21 - 4,25 24   4,71 - 4,75 35 

3,26 - 3,30 4   3,76 - 3,80 14   4,26 - 4,30 25   4,76 - 4,80 36 

3,31 - 3,35 5   3,81 - 3,85 15   4,31 - 4,35 26   4,81 - 4,85 37 

3,36 - 3,40 6   3,86 - 3,90 16   4,36 - 4,40 27   4,86 - 4,90 38 

3,41 - 3,45 7   3,91 - 3,95 17   4,41 - 4,45 28   4,91 - 4,95 39 

3,46 - 3,50 8   3,96 - 4,00 18   4,46 - 4,50 29   4,96 - 5,00 40 

5,00 fölötti korrigált kreditindex esetén a maximális 40 pont adható. 
 

b.) Nyelvvizsga (max. 10 pont): 
ix) Szakmai felsőfokú C típusú 5 pont 
x) Általános felsőfokú C típusú 4 pont 
xi) Szakmai felsőfokú A vagy B típusú 4 pont 
xii) Általános felsőfokú A vagy B típusú 3 pont 
xiii) Szakmai középfokú C típusú 3 pont 
xiv) Általános középfokú C típusú 2 pont 
xv) Szakmai középfokú A vagy B típusú 2 pont 
xvi) Általános középfokú A vagy B típusú 1 pont 

 
c.) Szakmai és/vagy közösségi tevékenység (max. 20 pont): 

- maximum 3 pont/igazolt tevékenység, 
- maximum 6 pont/kategória (kategóriák: i - ix). 
- A szakmai munka értékelése a pályázónak a külföldi részképzési ösztöndíj pályázati 

időszakát megelőzően befejezett tevékenységei és teljesítménye alapján történik. 
Szakmai/közösségi tevékenységek: 

xiii) Idegen nyelven végzett szakmai (nem nyelvi és nem országismereti v. kulturális) kurzus; 
xiv) Szakkollégiumban végzett szakmai kurzus; 
xv) Szakkollégiumban vagy más egyetemhez köthető fórumon végzett oktatói tevékenység 

(kivéve a demonstrátori tevékenységet); 
xvi) Tanulmányi versenyen való részvétel (az egyetemhez köthető); 
xvii) TDK tevékenység; 
xviii) Demonstrátori tevékenység (tanszéki munkában való segédkezés, beleértve a tanszéki 

kutatásban való részvételt és az oktatásban való segédkezést); 
xix) Publikáció; 
xx) Közösségi munka (egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka, 

Tandem programban való részvétel, buddy program, CEMS közösségi munka). 
xxi) Egyéb: egyedi elbírálás alapján 

 
Nem fogadható el szakmai tevékenységként: 

xxii) Vallási és politikai tevékenység; 
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xxiii) Az egyéb szakmai tevékenységek körében a diploma megszerzéséhez kötelező 
tevékenység; 

xxiv) Jelentős anyagi ellenszolgáltatásért végzett tevékenység. 
 

Csak a hivatalos (fejléces, pecséttel és aláírással ellátott) igazolással bizonyított tevékenység 
értékelhető. 
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II. A külföldön tartózkodás várható költségei (maximum 30 pont) 
 
d.) A tanulmányok helyszínén a megélhetési költségek: (max. 10 pont) 
 

Ország EUR/hó PONT 

Amerikai Egyesült Államok  10 

Ausztria 600 8 

Belgium 560 7 

Brazília  6 

Bulgária 317 3 

Ciprus 515 6 

Cseh Köztársaság 507 6 

Dánia 761 10 

Egyesült Királyság 805 10 

Észtország 449 4 

Finnország 659 9 

Franciaország 666 9 

Görögország 521 6 

Hollandia 614 8 

Írország 685 9 

Izland 780 10 

Lengyelország 456 5 

Lettország 426 4 

Liechtenstein 701 10 

Litvánia 432 4 

Luxembourg 560 7 

Málta 501 6 

Mexikó  5 

Németország 561 7 

Norvégia 786 10 

Olaszország 626 8 

Portugália 512 6 

Románia 357 3 

Spanyolország 567 7 

Svédország 629 8 

Szlovákia 520 6 

Szlovénia 465 5 

Törökország 468 5 

Forrás: Lifelong Learning Programme 2007. évi pályázati fordulóra vonatkozó általános felhívás: 
Adminisztratív és pénzügyi információk 
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e.) A részképzésben részt vevő hallgatók támogatása (max. 10 pont) 
 

Támogatás/hó (€) PONT 

€0 – €200 10 

€201 és fölötte 0 

 
f.) A kint tartózkodás ideje: (max. 10 pont) 
 

Hónap PONT 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 és fölötte 10 

Egyéb: egyedi elbírálás alapján  

 
d) Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása 

mellett a hallgató az egyetemen aktív félévet teljesít. 
e) A megítélt összegek a hallgatók számára kiutazásuk előtt ösztöndíjként kerülnek 

átutalásra. 
f) Amennyiben egy hallgató támogatásban részesül, és bármilyen okból a külföldi 

tanulmányútra nem kerül sor, vagy a fogadó intézmény által kiállított, a hallgató 
megérkezését igazoló nyilatkozatot a pályázati adatlapon feltüntetett kiutazási 
időponttól számított 30 napon belül nem juttatja el a Diákjóléti Bizottságnak, köteles 60 
napon belül visszafizetni a folyósított támogatást. 

(2) A külföldi részképzési ösztöndíjat a 2/d/2. számú melléklet szerinti a mindenkori pályázati 
kiírásban közzétett nyomtatvány kitöltésével kell megpályázni. 

 
G./b) TDK ösztöndíj 

 
(1) A TDK ösztöndíj a Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók jutalmazása, 

díjazása. 
(2) A Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók pénzbeli jutalmazására a 

teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 1,45%-a fordítható. 
 

G./c) Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj 
 

(1) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat olyan végzős 
hallgatók nyerhetik el, akik egyetemi éveik során kimagasló közösségi, illetve szakmai 
tevékenységet végeztek. A díjakat a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi 
Kar és a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata ítéli oda a pályázóknak az adott 
évben érvényes pályázati kiírás szerint. 

(2) Pro Universitate, kiemelt szakmai, illetve kiemelt közösségi ösztöndíjra legfeljebb a teljesítmény 
alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,22%-a fordítható. 
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(3) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat elnyert hallgatók 
személyének kihirdetésére és a díjak átadására a tanév végén megtartott Diplomaosztó Ünnepi 
Tanácsülés alkalmával kerül sor. 

G./d) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 
 

(1) Az egyetemi és a kari hallgatói érdekképviselet feladatainak ellátásáért a Kari Hallgatói 
Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság számára megállapított közéleti, érdekképviseleti 
ösztöndíj fizethető ki a felügyeletet ellátó személyének, azaz az illetékes Kar dékánjának az 
engedélyével.  

(2) A közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj mértéke éves szinten nem haladhatja meg a teljesítmény 
alapú ösztöndíjkeret 2,3%-át. 

(3) Az ösztöndíjkeret megosztásáról a Hallgatói Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság között a 
szervezetek vezetői döntenek minden tanévben. 

(4) A Hallgatói Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság tagjainak jutalmazására a szervezetek 
vezetői tesznek javaslatot a felügyeletet ellátó dékán felé. 

(5) A Diákjóléti Bizottság számára rendelkezésre álló keretből a DJB elnöke, alelnöke és egy, a 
tagok által kijelölt tag egyetértésben, az általuk tapasztaltak, valamint a tagoknak a saját 
munkavégzésükről készült beszámolójuk alapján félévente jutalmazásban részesítik a 
szervezet tagjait. A jutalmazás összege fejenként nem haladhatja meg a havi 15 000 Ft-ot, az 
elnök és az alelnök esetében a havi 20 000 Ft-ot. 

(6) A Kari Hallgatói Önkormányzat esetében a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöksége a 
képviselők által benyújtott elvégzett tevékenységükről szóló beszámoló alapján tesz javaslatot 
az ösztöndíj mértékére havi gyakorisággal. 

(7) A három kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke a kari elnökségek javaslatait megvizsgálja, és 
egyhangú határozattal dönt elfogadásáról. 

(8) A közéleti ösztöndíj mértéke Kari Hallgatói Önkormányzati képviselőnként, havonta 0 - 15.000 
Ft-ig terjedhet. Az összeg a képviselő által elvállalt és teljesített feladatok függvényében kerül 
meghatározásra. 

(9) A képviselői juttatáson felül a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke 15.000 Ft, az alelnöke 
10.000 Ft vezetői pótlékban részesül. 

(10)A beszámolókat illetve az odaítélt ösztöndíjakról szóló dokumentumot a Kari Hallgatói 
Önkormányzat irodájában megőrzi és a törvényességi felügyeletet gyakorló dékán kérésére 
bármikor bemutatja. 

(11)A Kari Hallgatói Önkormányzat képviselői esetén az ösztöndíj odaítélésének rendjét a Kari 
Hallgatói Önkormányzatok Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza 

(12)A DJB tagjai esetén az ösztöndíj odaítélésének rendjét a Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi Karainak Hallgatói 
Önkormányzatainak Diákjóléti Bizottságának Szervezeti és Működési rendje tartalmazza. 

 
G./e) Kocsis Éva Díj 

 
(1) Kocsis Éva Díjat a Kar azon demonstrátorai kaphatnak, akik több éven keresztül kapcsolódtak 

be a Kar valamely tanszékének oktató, kutató és oktatásszervező munkájába, és a 
foglalkoztató tanszék megítélése szerint ezekben a tevékenységekben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak.  

(2) A Díjat a tanszékvezető javaslatára a dékán ítéli oda minden tanév végén, maximum 5-7 
hallgatónak. 

(3) A Kocsis Éva Díjjal járó pénzjutalmak hallgatói normatívából finanszírozott összege éves 
szinten nem haladhatja meg a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 0,5%-át.  
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(4) Amennyiben az adott tanévben odaítélt Kocsis Éva Díjjal járó pénzjutalmak összege 
meghaladja a (4)-es bekezdésben meghatározott mértéket, úgy a különbözetet kari saját 
bevételből kell fedezni. 

(5) A Kocsis Éva Díj átadására a tanév végén, a Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés alkalmával kerül 
sor. 

(6) A Díj odaítélésének további szempontjait, feltételeit és módját a Közgazdaságtudományi Kar 
Szervezeti és Működési Rendjének 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
G./f) Kiváló Hallgató díja 

 
(1) A Kiváló Hallgató címet a Közgazdaságtudományi Kar azon végzős hallgatója kaphatja meg, 

aki az alábbi feltételeknek a leginkább megfelel: 
a) Főszakirányos tárgyaiból (nyolc tantárgy és két féléves szakszeminárium) a 
kreditekkel súlyozott átlaga 5,00. 
b) Főszakirányos komplex vizsgája jeles. 
c) Szakdolgozatára mindkét bírálótól és a záróvizsga alkalmával a szóbeli védés 
során is jelest kapott. 
d) Oklevelének minősítése kiváló. 
e) Az adott tanév végén megtartott diplomaosztó ünnepi tanácsülésen oklevelet 
kap, azaz rendelkezik az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsgákkal. 

(2) A Kiváló Hallgató elismerést a szakirányfelelősök javaslatára a dékán ítéli oda, szakirányonként 
annak a hallgató(k)nak, aki a fenti feltételeknek a szakirányon belül a leginkább megfelel. 

(3) A Kiváló Hallgató címmel járó pénzjutalmak hallgatói normatívából finanszírozott összege éves 
szinten nem haladhatja meg a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 0.75%-át.  

(4) Amennyiben az adott tanévben odaítélt Kiváló Hallgató címmel járó pénzjutalmak összege 
meghaladja a (4)-es bekezdésben meghatározott összeget, úgy a különbözetet kari saját 
bevételből kell fedezni. 

(5) A Kiváló Hallgató cím átadására a tanév végén, a Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés alkalmával 
kerül sor. 

(6) A Kiváló Hallgató cím odaítélésének további szempontjait, feltételeit és módját a 
Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének 3. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
G./g) Pro Facultate Junior Díj 

 
Pro Facultate Junior közösségi díjban a Kar olyan a kétciklusú képzési rendszerben végzős 
hallgatója részesülhet, aki alap-vagy mesterképzéses tanulmányai során jó tanulmányi eredménye 
mellett sokat tett a kari közösség épüléséért, erősítéséért, a közösségi élet fejlesztéséért. 
A Díjat a felhívásra beérkezett hallgatói és oktatói javaslatok alapján képzési szintenként egy öttagú 
bizottság ítéli oda. A bizottság tagjai: a Kar dékánja, a Kar tanulmányi dékánhelyettese, a Kar 
oktatási dékánhelyettese, a Dékáni Hivatal vezetője és a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke vagy 
annak megbízottja. 
A javaslattételre vonatkozó felhívást a Dékáni Hivatal teszi közzé és a beérkezett előterjesztéseket 
is a Hivatal gyűjti és készíti elő döntéshozatalra a bizottságnak.  
A Díj egy díszdobozban elhelyezett emlékéremből, az odaítélését igazoló díszoklevélből, éves Köz-
Gazdaság előfizetésből és 50 ezer forint összegű pénzjutalomból áll.  
A Díj átadására a tanév végén, a Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés alkalmával kerül sor. Az oklevél 
aláírója a dékán, dátuma az átadás napja. 

 
H.) Szociális alapú ösztöndíjak 

(10. §) 
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(1) Pénzbeli szociális ösztöndíjra a hallgatói normatíva kari összegének 29%-a, a lakhatási 

támogatás normatívája keretösszegének 30%-a, továbbá a tankönyv- és jegyzettámogatás, 
sport és kulturális normatíva (doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után 
járó) 56 %-a használható fel. 

(2) Szociális alapú ösztöndíjak: 
a) Rendszeres szociális ösztöndíj 
b) Rendkívüli szociális ösztöndíj 
c) Alaptámogatás. 

 
H./a) Rendszeres szociális ösztöndíj 

(11. §) 
 

(8) Rendszeres szociális ösztöndíjra a teljes szociális alapú ösztöndíjkeretnek legalább 92,40%-át kell 
fordítani. 

(9) A rendszeres szociális ösztöndíjat minden félév elején kérvényezni kell. A támogatás 5 hónapra 
(egy félévre) adható. 

(10) A rendszeres szociális ösztöndíj összegének kialakítása az alábbi pontozási rendszer segítségével 
történik: 

 

A jelentkező szociális helyzete Maximálisan elérhető 
Nincs 

maximum 

Az eltartó és/vagy a pályázó családi körülményei 

A pályázón kívül közös háztartásban élő eltartottak 3 pont/fő 

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő/eltartó 6 pont/fő 

Munkanélküli szülő/eltartó 8 pont/fő 

Gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó (kivéve, ha a 
hallgató félárva) 10 pont 

Házas pályázó 2 pont 

Gyermeket nevelő hallgató 15 pont/gyermek 

Önfenntartó hallgató 2 pont 

Árva1 20 pont 

Félárva2 10 pont 

Hátrányos helyzetű hallgatói csoportok3 (kivéve árva, 
félárva, fogyatékossággal élő, tartós beteg) 10 pont 

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgatói csoportok4 20 pont 

Fogyatékossággal élő hallgató5 20 pont/fő 

Hallgató fogyatékossággal élő családtagja 10 pont/fő 

Tartós beteg6 hallgató, családtag  (BNO kód alapján, 
családtag esetén a pontok feleződnek) 0-15 pont 

 

Lakóhely távolsága Maximálisan elérhető 15 pont 

Helyi (Budapest és HÉV vonal) 0 pont   

20 km-en belül 1 pont 140-159 km között 8 pont 

20-39 km között 2 pont 160-179 km között 9 pont 

40-59 km között 3 pont 180-199 km között 10 pont 

60-79 km között 4 pont 200-219 km között 11 pont 

80-99 km között 5 pont 220-239 km között 12 pont 
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100-119 km között 6 pont 240-259 km között 13 pont 

120-139 km között 7 pont 260 km és afelett 14 pont 

+ 1 pont a határon túli állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók számára 
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Lakhatási körülmények Maximálisan elérhető 12 pont 

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlanban lakó hallgató 0 pont 

Albérletben lakó hallgató 5 pont 

Kollégista hallgató 2 pont 

Budapesti hallgató 0 pont 

Bejáró hallgató (40 km alatti, de közigazgatási határon kívüli)(Vidéki 
és bejáró nem lehet egyszerre) 2 pont 

Vidéki hallgató 4 pont 

Eltartó állandó lakhelye bérlemény 5 pont 
     

 

Egy főre eső havi nettó jövedelem (Ft/fő/hó) Maximálisan elérhető 60 pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont 

0 15 000 60 35 001 36 000 39 62 001 64 000 18 

15 001 16 000 59 36 001 37 000 38 64 001 66 000 17 

16 001 17 000 58 37 001 38 000 37 66 001 68 000 16 

17 001 18 000 57 38 001 39 000 36 68 001 70 000 15 

18 001 19 000 56 39 001 40 000 35 70 001 72 000 14 

19 001 20 000 55 40 001 41 000 34 72 001 74 000 13 

20 001 21 000 54 41 001 42 000 33 74 001 76 000 12 

21 001 22 000 53 42 001 43 000 32 76 001 78 000 11 

22 001 23 000 52 43 001 44 000 31 78 001 80 000 10 

23 001 24 000 51 44 001 45 000 30 80 001 82 000 9 

24 001 25 000 50 45 001 46 000 29 82 001 84 000 8 

25 001 26 000 49 46 001 47 000 28 84 001 86 000 7 

26 001 27 000 48 47 001 48 000 27 86 001 88 000 6 

27 001 28 000 47 48 001 49 000 26 88 001 90 000 5 

28 001 29 000 46 49 001 50 000 25 90 001 92 000 4 

29 001 30 000 45 50 001 52 000 24 92 001 94 000 3 

30 001 31 000 44 52 001 54 000 23 94 001 96 000 2 

31 001 32 000 43 54 001 56 000 22 96 001 98 000 1 

32 001 33 000 42 56 001 58 000 21 98 001 – 0 

33 001 34 000 41 58 001 60 000 20 

 34 001 35 000 40 60 001 62 000 19 

 
(11) Az önfenntartó hallgatók az egy főre eső nettó havi jövedelem kategóriában a havi fix kiadásaik 

összegének megfelelő kategóriához tartozó pontszámot kapják. Havi fix kiadásnak minősülnek a 
mindenkori pályázati kiírásban szerepeltetett lakhatással és utazással kapcsolatban felmerülő 
költségek (kollégiumi díj, albérleti díj, rezsiköltség, BKV bérlet stb.). 

(12) A pályázók állandó lakhelyének a képzés helyétől (Budapesttől) mért távolsága a MÁV, illetve a 
Volán menetjegyen feltüntetett kilométer szerint kerül figyelembe vételre, minden esetben a 
legrövidebb távolság alapján. 

(13) Miután minden pályázó hallgatónak előállt valamennyi részpontszáma, azokat összegezve 
megkapjuk a hallgatók összesített pontszámát. A rendelkezésre álló pénzkeret, a pályázó 
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hallgatók száma és a hallgatók összesített pontszáma alapján kerülnek kialakításra az egyes 
ponthatárok, valamint hozzájuk tartozóan a rendszeres szociális ösztöndíj mértéke. 

(14) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató 
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
b) halmozottan hátrányos helyzetű vagy 
c) családfenntartó vagy 
d) nagycsaládos vagy 
e) árva. 
és eléri az intézményi ponthatárt. 

(15) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves 
hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató 
a) hátrányos helyzetű – kivéve az árva – vagy 
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy 
c) félárva 
és eléri az intézményi ponthatárt. 

(16) Amennyiben a kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján az Egyetemen 
tanulmányokat folytató, nem magyar állampolgárságú, az oktatási és kulturális miniszter által 
adományozott ösztöndíjban részesülő hallgató szociális helyzetét figyelembe véve –  a 2. számú 
mellékletben rögzített eljárási rend és elvek szerint – rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, az 
ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-
a. Az ugyanezen jogforrások alapján érintett államilag támogatott doktori képzésben részt vevő 
hallgatói kör sem miniszteri ösztöndíjban, sem rendszeres szociális ösztöndíjban nem részesülhet. 

(17) A rendszeres pénzbeli szociális ösztöndíjat a mindenkori pályázati kiírásban közzétett módon kell 
megpályázni. 

 
H./b) Rendkívüli szociális ösztöndíj 

(12. §) 
 

(1) Rendkívüli szociális támogatásra (segélyre) a teljes szociális alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,7%-
a fordítható. 

(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjat (segélyt) az év bármely időszakában, írásban kérhet (pályázhat) a 
hallgató (az igazolás csatolásával), ha saját, vagy családja szociális helyzetében rendkívüli 
esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például: hosszantartó, súlyos 
betegség, haláleset, szülők nyugdíjazása, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező jelentős 
változás, gyerekszületés, házasságkötés.  

(3) Nem tekinthető rendkívüli segélyre jogosító eseménynek, ha a hallgató elveszíti ösztöndíját, 
vagyontárgyait, illetve, ha azt ellopják tőle. 

(4) Ugyanazon címen rendkívüli szociális támogatás (segély) iránti kérelmet csak egy alkalommal 
lehet benyújtani. 

(5) A kérelmeket a Diákjóléti Bizottság bírálja el 5 munkanapon belül. 
(6) A DJB a rendkívüli segélyben részesített hallgatók adatait a Központi Tanulmányi és Informatikai 

Irodának továbbítja a döntést követő nyolc munkanapon belül. 
(7) A rendkívüli szociális ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a 

következő évben a rendszeres szociális ösztöndíjra kifizethető keretet kell megnövelni. 
 

H./c) Alaptámogatás 
(15. §) 
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(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő 
hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának 
megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben a Szabályzat 11. § (2)-(3) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(2)  Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben, első kiegészítő 
alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – 
kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra 
jogosult, amennyiben a Szabályzat 11. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(3) Alaptámogatásra a teljes szociális alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 6,9%-a fordítható. Az 
alaptámogatásra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő évben a 
rendszeres szociális ösztöndíjra kifizethető keretet kell megnövelni. 

(4) Az alaptámogatást a mindenkori pályázati kiírásban közzétett módon kell megpályázni. 
 

I.) Doktorandusz ösztöndíj 
(16. §) 

 
(1) A doktorandusz ösztöndíj összege: az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő 

doktorandusz hallgató után járó tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva éves 
összegének 56%-ával megnövelt, az Nftv. 114/D. §-ában e célra megállapított doktorandusz 
normatíva éves összegének egy tizenketted része. 

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszegből az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő 
hallgatók, doktori ösztöndíj címen, alanyi jogon részesülnek. 

 
J.) Átmeneti rendelkezések 

 
A 2009/2010-es tanév tavaszi félévének tanulmányi teljesítményei után az alábbi elvek szerint kell a 
tanulmányi ösztöndíjakat megállapítani: 
(1) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeg a karok, 

szakok, évfolyamok között létszámarányosan kerül felosztásra. A hallgatók ösztöndíjának 
meghatározása az így kialakított keretek alapján, szakonként és évfolyamonként történik. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legalább 91,89%-át kell fordítani. 
(3) Tanulmányi ösztöndíj az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható. 
(4) Az ösztöndíj mértéke arányos a hallgató által az előző aktív félévben sikeresen teljesített 

munkamennyiséggel, amely figyelembe veszi a teljesített kreditértéken túl a teljesítés minőségét 
és az összteljesítmény színvonalát. 

(5) Az ösztöndíj számításához a hallgató által elért korrigált kreditindexet (továbbiakban KKI) kell 
alapul venni. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és 
érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt 
teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során 
teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel 
számítható. Nem számítható be a javító célú tárgyújrafelvétel eredménye. 

(6) A Karon Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, akinek előző aktív félévi korrigált 
kreditindexe eléri vagy meghaladja a 3,00-t. 

(7) Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 
hallgatók 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi 
ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő összeget. 

(8) A hallgató ösztöndíjának kiszámítása az (1) bekezdésben meghatározott csoportokra az alábbiak 
szerint történik: 

 A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda minden félév elején a NEPTUN rendszerből 
meghatározza az előző félévben vizsgát tett hallgatókhoz tartozó korrigált kreditindex 
értékét. 
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 Az így megkapott KKI értékekre vonatkozóan kiszámításra kerül a medián, szakon belül 
évfolyamonként. Csak az a hallgató kaphat ösztöndíjat, akinek KKI értéke meghaladja az 
évfolyamának mediánját. 

 A hallgató ösztöndíja két részből tevődik össze. A minden félév elején meghatározott 
sávos minimális összegekből, illetve a KKI egy századnyi értékére eső értékekből és a 
KKI-ból számított összegből. 

 A sávok alsó határai a következők: 4,00, 4,25, 4,50, 4,75, 5,00. (Abban az esetben, ha a 
szak mediánja meghaladja egy sáv alsó határát, akkor az adott sávhoz tartozó 
ösztöndíjösszeg nem kerül kiosztásra.) 

 Minden egyes sávra minimális összegek kerülnek meghatározásra, amelyet a sáv alsó 
határát elérő hallgatók mindenképpen megkapnak. 

 Szakonként meghatározásra kerülnek a sávos értékek kifizetéséhez szükséges összegek. 
Ezeket az adott szakra vonatkoztatott összegből levonva megkapjuk a századok alapján 
felosztható részt. 

 Az egy századra jutó összeg meghatározásához a századok alapján felosztható részt 
elosztjuk az ösztöndíjra jogosult hallgatók korrigált kreditindexeinek összegének 
százszorosával. 

 A végső ösztöndíj meghatározása az alábbi: 

 Sávra jutó összeg + (Hallgató KKI * Egy századra jutó összeg * 100). 
(9) Speciális helyzetek: 

a) A speciális évismétlők, évhalasztók, vagy bármely egyéb okból más évfolyamra kerülő hallgatók 
ösztöndíja az az összeg, amit a hallgató abban az esetben kapna, ha tanulmányait az Operatív 
Tantervben meghatározott előrehaladási ütemben folytatná. 

b) Az államilag támogatott első kiegészítő alapképzésre, illetve mesterképzésre (MA/MSc) belépő 
hallgató tanulmányai első félévében havonta tízezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult. 

c) Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai első 
félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben korrigált 
kreditindexe eléri vagy meghaladja annak az évfolyamnak az előző lezárt félévi átlagos 
korrigált kreditindexét, amelyre átvételt nyert. 

d) A más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató, valamint a 
belső párhuzamos képzésben részt vevő vagy további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgató akkreditált tárgyainak eredménye nem vehető figyelembe a tanulmányi 
ösztöndíj alapjául szolgáló korrigált kreditindex számításakor. 

e) A tanulmányi ösztöndíj meghatározásakor azokat a mesterképzésben részt vevő hallgatókat, 
akiknek a Kibővített Kari Kreditátviteli Bizottság az oklevél megszerzéséhez szükséges 120 
krediten felül további tárgyakat írt elő kötelezően teljesítendőnek, az ilyen kötelezettségekkel 
nem rendelkező hallgatóktól külön, önálló szakként kell kezelni. 

f) A hallgatónak ösztöndíj nem folyósítható, amíg halasztott vizsgáját le nem tette, ezt követően a 
félév maradék részére jár csak az ösztöndíj. A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda 
minden félév elején megállapítja a félévre beiratkozott hallgatók előző aktív félévi tanulmányi 
teljesítményét. Adminisztratív hibát az érintett hallgatónak a tanulmányi előadójánál kell 
jeleznie. 
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1.5. sz. melléklet 

Tájéképítészeti Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 
 
A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1.§ (2)) 
(1) A hallgatói támogatások és térítési díjak ügyében eljáró testületek: 

A Kari Tanács: 

 elfogadja, illetve módosítja a jelen Szabályzatot 

 a dékán javaslata alapján dönt a kari diákjóléti bizottság elnökének személyéről 
A kari Diákjóléti Bizottság: 

 a Hallgatói Önkormányzat bizottságaként jelen Szabályzat alapján meghatározza a 
hallgatók részére az adott félévben - a hallgatói juttatási keretösszegből - fizetendő 
támogatások mértékét. 

(2) A DJB-nak, a jelen Szabályzatban meghatározott döntései ellen 15 munkanapon belül a dékánhoz 
lehet fellebbezni, aki az ügyben 8 napon belül dönt. 

(3) Az első évfolyam első tanulmányi félévére beiratkozott hallgató tanulmányi ösztöndíjat és a 
kiemelkedő munkáért járó kari ösztöndíjat nem kaphat. 

(4) A normatíva keretének maradéka december hónapban egyszeri támogatásként egyenlő 
mértékben (ez első évfolyam másfélszeres arányban részesülve) alanyi jogon a szociális 
helyzettől függetlenül kerül kiosztásra. 

 
B.) A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztása (6.§) 
I. Normatíva keretösszege:        100% 

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret       69% 
- tanulmányi ösztöndíj,      63 % 
- kiemelt tanulmányi ösztöndíj,     1,5 % 
- egyéb kari ösztöndíj      4 % 
 Szakmai gyak.alatt járó támogatás    3 % 
 TDK ösztöndíj       0.5% 
 Pro Universitate, kiemelt közösségi ösztöndíj   0.5% 
- tartalék        0,5% 

b) Szociális ösztöndíj       29% 
- rendszeres szociális támogatás,     20% 
- rendkívüli szociális támogatás     2% 
- alaptámogatás       7%  
- tartalék        1% 

c.) Intézményi működési költségek finanszírozása    

 - hallgatói önkormányzat működési támogatása   2% 
II. Köztársasági ösztöndíjkeret       100% 
III. Doktorandusz hallgatók normatívája      100% 
 Tankönyv-és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva   
  A doktorandusz hallgatókra jutó keretének    56% 
IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege    100% 
V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege    100% 
 a) Szociális alapú ösztöndíjkeret      30% 
  - rendszeres szociális támogatás 
  - rendkívűli szociális támogatás 
  - alaptámogatás 
 b) Intézményi működési költségek finanszírozása 
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- kollégiumi férőhely bérlés és –fejlesztés    70% 
VI. Kollégiumi támogatás keretösszege: 
 Intézményi működési költségek finanszírozása 
  Kollégium fenntartása,működtetése     100% 
VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva  

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret (doktorandusz hallgatók számával csökkentett 
jogosultak után járó összeg)        56% 

-rendszeres szociális támogatás,     36 
- rendkívüli szociális támogatás     10 
- alaptámogatás       10 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása:    44% 
- jegyzetalőállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez 
szükséges eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait 
segítő eszközök beszerzése       24% 
  
- Kulturális tevékenység        10% 
- sporttevékenység támogatása       10% 

 
C.) A tanulmányi ösztöndíj (7.§) 
(1) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeg a szakok, 

évfolyamok, szakirányok között létszámarányosan kerül felosztásra. A hallgatók ösztöndíjának 
meghatározása az így kialakított keretek alapján, szakonként és évfolyamonként, illetve 
szakirányonként történik. 

(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor biztosítani kell, hogy az azonos, vagy hasonló tanulmányi 
kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők legyenek. 

(3) Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, akinek előző aktív félévi korrigált kreditindexe 
eléri vagy meghaladja a 3,00-t. 

(4) A tanulmányi ösztöndíjszámítás alapja az egyéni ösztöndíjérték, amely a teljesített tantárgyak 
osztályzatai és kreditértékei szorzatainak(ösztöndíjpont) összege 
A tanulmányi (teljesítmény) ösztöndíj a következők szerint számítandó: 
a) A „csoportban ” kiosztható összeg meghatározása. 
b) A „csoport” átlag-ösztöndíjértékének meghatározása. 
c) A tanulmányi ösztöndíj alapértékét, 3000,-Ft-ot kap aki legalább  

 90 ösztöndíjpontot (osztályzat x kredit) és 

 20 kreditet teljesített. 
d) További 2000,-Ft-ot kapnak akik legalább a „csoport”átlagnál 10 ösztöndíjponttal alacsonyabb 

egyéni ösztöndíjértéke elértek, de ezek létszáma a „csoport” összlétszámának 50 %-át nem 
haladhatja meg. 

e) A „csoportra” jutó ösztöndíjösszeg ezek utáni maradéka – a (d) pontban kialakult ponthatártól 
növekvően számítva ösztöndíjpontonként egyenlő arányban kerül felosztásra a végösszeg  
100,-Ft-ra kerekítésével. 

f) Az elfogadott tantárgyak eredményei nem képezik az ösztöndíjátlag számítás részét.1 
(5) Tanulmányi ösztöndíj jogosultság egy lezárt szemeszter után szerezhető. 

Nem jár ösztöndíj annak a hallgatónak, aki: 

 szünetelteti jogviszonyát 

 fegyelmi büntetés alatt áll  

 túllépte a képzési követelményekben előírt félévek számát 
Az államilag támogatott mesterképzésben a hallgató az első félévben havonta 12.000,-Ft 
tanulmányi ösztöndíjra jogosult.  
Más intézményből államilag finanszírozott helyre átvett hallgató az első félévben 10.000,-Ft 
tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben korrigált kreditindexe eléri vagy meghaladja annak az 
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évfolyamnak a korrigált kreditindex átlagát, amelyre átvételt nyert. 
A korrigált kreditindexe számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és 
érdemjegyének szorzatából képzett összeget az átlagos előrehaladás során egy félév alatt 
teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során 
teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel 
számítható. 

 
D.) Köztársasági ösztöndíj (8.§) 
 
Köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje 
 
Az elbírálás szempontjai: 
 
I.Tanulmányok – maximum 120 pont 

Tanulmányi eredmény Pontszám 

4,90 – 5,00 90 pont 

4,70 – 4,89 85 pont 

4,50 – 4,69 80 pont 

4,00 – 4,49 75 pont 

 
- Nyelvvizsgák: - maximum  30 pont adható 

Nyelvvizsga típusa Pontszám 

Középfok „C” 8 pont 

Középfok”A” v. „B” 5 pont 

Felsőfok „C” 15 pont 

Felsőfok „A” v. „B” 8 pont 

 
II. szakmai tevékenység – maximum 60 pont 

Szakmai tevékenység megnevezése Pontszám 

Kutatási tevékenység 6 pont 

OTDK, TDK részvétel 9 pont 

OTDK, TDK helyezés 9 pont 

Publikációk, előadások 6 pont 

Pályamunkák, dolgozatok 6 pont 

Egyéb szakmai ill. tanulmányi versenyek 6 pont 

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység 6 pont 

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység(pl.demonstrátor) 12 pont 

 
III. Közéleti, sport és egyéb tevékenység – maximum 20 pont 
 
E.) Kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj (9/A§) 
(1) A Köztársasági Ösztöndíjhoz hasonlóan, az ösztöndíj egy évre adható a tantervi követelményeket 

teljesítő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítményt nyújtó államilag finanszírozott 
képzésben, nappali munkarendű osztatlan képzésben, BSc/MSc képzésben résztvevő 
hallgatóknak. 

(2) Az ösztöndíj iránti kérelmet III. évfolyamtól kezdődően az oktatási dékánhelyettesnek címezve 
nyújthat be a hallgató, az őszi félévre történő beiratkozással egyidőben. A kérelemhez mellékelni 
kell a kiemelkedő teljesítményt igazoló dokumentumokat is. 

(3) Pályázatot nyújthat be, aki a pályázat beadását közvetlenül megelőző tanév mindkét félévében 
kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, illetve OTDK-n elért helyezés, eredményes 
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közművelődési, vagy sporttevékenység, HÖK szervezői, irányítói munka is figyelembe vehető. A 
pályázatok elbírálását az oktatási dékánhelyettes, a DJB elnöke és a HÖK elnöke együttesen 
bírálja el.  

(4) Az ösztöndíj maximális összege nem haladhatja meg a Köztársasági Ösztöndíj összegét.  
 
F.) Egyéb kari ösztöndíj (9/c.§) 
 
Tantervi szakmai gyakorlatra járó támogatás 
(1) A tantervi szakmai tanulmányutak és gyakorlatok támogatására fordítandó keret 5%. A keretből 

egyéni, vagy csoportos kérvény alapján a DJB eseti jóváhagyása szerint lehet részesülni. A keret 
50%-a az április 30.-ára, 50%-a a szeptember 25.-ére beérkező kérvények alapján – a 
tervezhetőség érdekében – félévente egyszer kerül kiosztásra. 

(2) A kérvényt a gyakorlatot szervező tanszéknek ellen kell jegyezni. 
(3) A támogatás összege a felmerülő többletköltségnek megfelelően, a csoportos kérelemben 

feltüntetett szociális indokoltságú differenciálási javaslatot is figyelembe véve kerül 
meghatározásra. 

(4) A szakmai gyakorlati támogatás speciális formája a tantervtől független szakmai utak támogatása: 
Egyetemi, vagy saját szervezésű egyéni és csoportos utazások költség kiegészítésére szolgáló 
lehetőség. A benyújtott kérvény pozitív elbírálását szaktanszéki javaslat segítheti. 

 
A kiemelt közösségi ösztöndíj  
(1) Kiemelkedő szakmai, közéleti, tudományos tevékenység alapján elnyert ösztöndíjban 

évfolyamonként és szakonként egy fő részesülhet legfeljebb 5000,-Ft/hó összegig. 
(2) Az ösztöndíj elnyerésének feltételei, illetve lehetőségei: 

 - az évfolyamátlagot meghaladó tanulmányi eredmény, 

 -OTDK-n elért helyezés, 

 -eredményes közművelődési, vagy sporttevékenység, 

 -HÖK szervezői, irányítói munka 
(3) Az ösztöndíj odaítélése az évfolyam diákjóléti képviselőhöz érkezett írásos javaslat beterjesztése 

alapján a DJB feladata.  
(4) Az ösztöndíjban ugyanazért a tevékenységért egymás után legfeljebb két félévben lehet 

részesülni. 
 

G.) Szociális ösztöndíj (10.§) 
(1) A rendszeres szociális ösztöndíj keretösszege a hallgatói normatíva 20%- 30%-a2. A támogatást a 

karon rendszeresített adatlap kitöltésével, valamint az adatlapon szereplő igazolások csatolásával 
kell megpályázni. 

(2) A rendszeres szociális ösztöndíj évfolyamlétszám alapján megosztva, évfolyamonként kerül 
felhasználásra. 

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a jelen szabályzat 
10.§ (2) pontjában felsorolt esetekben a havi összeg nem lehet alacsonyabb az éves hallgatói 
normatíva 20%-nál továbbá a (3) és (4) pont alatti jogcímeknél az éves hallgatói normatíva 10%-
nál.  

(4) Azon  kérelmezők esetén, akik nem tartoznak a fent említett kategóriába, az 1 havi juttatás 
összege minimum az éves hallgatói normatíva 5%-a. A (2) pont alapján kiszámolt e kategóriára 
maradó keretösszege a benyújtott kérvényszám alapján kerül további felosztásra és 
évfolyamonként kerül felhasználásra. 

(5) Az adatlapokat az évfolyam képviselőjének kell összegyűjteni, az érintettek bevonásával 
rangsorolni. Az adatlapon dokumentálni kell az igénylővel egy háztartásban élők számát, jövedelmi 
helyzetét, a képzés és a lakóhely távolságát. Az adatlap részletes tartalmának meghatározása az 
elbírálásért felelős DJB hatásköre. 
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(6) A DJB az évfolyam javaslatot csak kirívó esetben bírálja felül. 
(7) Rendkívüli szociális ösztöndíj rendkívüli esetben (házasság, szülés, baleset, káresemény, az 

oktatással nem összefüggő események stb.), igazolás melléklésével igényelhető 
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H.) Költségtérítési díjak 

 
2008/2009. tanév –től a mesterképzésben: 320.000,-Ft3 
 
2007/2008. tanév -től az alapképzésben: 250.000,-Ft4 
 
2006/2007.tanévben tanulmányikat kezdőknél:  
- alapdíj: 40.000,-Ft 
- tantárgy felvétel: 5.000,- Ft/kredit 
2005/2006.tanévben tanulmányikat kezdőknél:  
- alapdíj: 40.000,-Ft 
- tantárgy felvétel: 5.000,-Ft/kredit 
2004/2005. tanévben tanulmányikat kezdőknél:  
- alapdíj: 30.000,-Ft 
- tantárgy felvétel: 5.000,-Ft/kredit 
2003/2004. tanévben tanulmányikat kezdőknél:  
- alapdíj: 30.000,-Ft 
- tantárgy felvétel: 4.000,-Ft/kredit 
2002/2003.és a 2001/2002 tanévben tanulmányikat kezdőknél:  
- alapdíj: 15.000,-Ft 
- tantárgy felvétel: 3.500,-Ft/kredit 
2001/2002 tanév előtt tanulmányikat kezdőknél:  
- alapdíj: 10.000,-Ft 
- tantárgy felvétel: 3.000,-Ft/kredit 

 
 

Záró rendelkezések 
 
A Kari Tanács 27/2006/07. K.T. határozattal 2007. június 21-én elfogadta Hallgatói Térítési és Juttatási 
Szabályzat Kari mellékletét. 
 
1  2  3  4 –el jelölt pontokat a Kari Tanács 24/2009/10. számú K.T. határozatával 2010. május 10-én 
módosította. 
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1.6. sz. melléklet 

Társadalomtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 
 
 

II. Társadalomtudományi Kar34 
(BCE – TK) 

 
 

A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai 
(1. § (2)) 

A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései 
 

(1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos egyes feladatok bonyolítására a Kari Hallgatói 
Önkormányzat Diákjóléti Bizottságot (továbbiakban: DJB) működtet. 

(2) A Diákjóléti Bizottság tagjainak feladata a szociális támogatásra beérkező kérelmek elbírálása. A 
megállapított támogatásokról a DJB listát ad a Központi Tanulmányi és Informatikai Irodának, amely 
alapbizonylatként ott marad. 

(3) A megállapított támogatások változásáról a listát ugyancsak a Központi Tanulmányi és Informatikai 
Irodának kell továbbítani. 

(4) A Diákjóléti Bizottság dönt minden olyan, a hallgatók állami támogatását érintő kérdésben, melyet a 
Szabályzat nem utal más hatáskörbe; előkészíti a Szabályzat módosítási javaslatait; munkájáról 
folyamatosan tájékoztatja az egyetemi közvéleményt. Az év közben felmerülő problémák intézése a 
Kar, a Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, illetve a 
DJB egy-egy tagjának részvételével működő bizottság feladata. 

(5) A Diákjóléti Bizottság kötelessége, hogy olyan nyilvántartást vezessen, melyből ellenőrzés során 
tételesen megállapítható az összegek felhasználása, indoklással együtt. 

(6) A hallgató a Diákjóléti Bizottság döntése ellen 8 munkanapon belül a DJB elnökénél panasszal 
élhet. 

(7) A Diákjóléti Bizottság elnökének döntése ellen – másodfokon – a rektor által megbízott Felülbírálati 
Bizottsághoz lehet fellebbezni. 

(8) Az adminisztratív hibákat elsősorban a Diákjóléti Bizottságnak, illetve a Központi Tanulmányi és 
Informatikai Irodának kell jelezni. 

(9) A Diákjóléti Bizottság működésének törvényességi felügyeletét az adott Kar dékánja látja el. Ha a 
DJB jogszabályt sért, működésének felfüggesztését javasolhatja a Kari Hallgatói Önkormányzatnak. 

(10) A DJB és a Kari Hallgatói Önkormányzat Választmányának tagjai csak a felügyeletet ellátó 
engedélyével részesülhetnek a közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjból. 

(11) A hallgatónak juttatott pénzbeli kifizetésekkel kapcsolatosan a kifizetést követő 60 napon belül lehet 
észrevételt tenni. Ezt követően semminemű korrekcióra nincs lehetőség. 

(12) Az egyetemnek gondoskodnia kell arról, hogy a hallgatói ösztöndíjak banki utalása a félév második 
hónapjától minden hó 10-éig megtörténjék Az érintett munkatársak felelősséggel tartoznak ezen 
időpont betartásáért. 

 
B.) A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztása 

(5. §) 
A hallgatói előirányzat keretének felosztása 

 
(1) A hallgatók számára biztosított hallgatói előirányzati keretösszeg kari hallgatókra jutó 

létszámarányos részének a felosztása az alábbi: 

                                                      
34 Módosítva a Társadalomtudományi Kar Tanácsának 11/2010/11. (II.7.) számú határozatával 
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I. Hallgatói normatíva keretösszege: 100% 

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 65,3% 

Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- tanulmányi ösztöndíj, 90% 

- kiemelt ösztöndíj 1,4% 

- szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj 0,4% 

- egyéb kari ösztöndíj  

- külföldi részképzési ösztöndíj, 2,1% 

- TDK ösztöndíj 1,5% 

- Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, 

- kiemelt közösségi ösztöndíj 0,25% 

- közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj  4% 

- tartalék 0,35% 

 

b) Szociális alapú ösztöndíjkeret  30,7% 

Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- rendszeres szociális támogatás legalább 92,40% 
- rendkívüli szociális támogatás legfeljebb 0,70% 
- alaptámogatás legfeljebb 6,90% 

c) Intézményi működési költségek finanszírozása 

 - Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása 2% 

d) Közéleti ösztöndíj  2% 

 

II. Köztársasági ösztöndíjkeret: 100%  

 

III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete: 100% 

 - Doktorandusz hallgatók normatívája 100% 
 - Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva doktorandusz 

hallgatókra jutó keretének 56% 
 

IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege: 100% 

 

V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege: 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  35% 

Az összeg százalékos megoszlása az egyes jogcímek között: 

- rendszeres szociális támogatás  
- rendkívüli szociális támogatás  
- alaptámogatás  

b) Intézményi működési költségek finanszírozása 
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- Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás 65% 
VI. Kollégiumi támogatás keretösszege: 

Intézményi működési költségek finanszírozása 

- Kollégium fenntartása, működtetése 100% 
 

VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva: 100% 

a) Szociális alapú ösztöndíjkeret  

(doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó) 56% 

b) Intézményi működési költségek finanszírozása: 44% 

- Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a  
felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése, valamint a  
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzése 24% 

- Kulturális tevékenység támogatása 10% 
- Sporttevékenység támogatása 10% 

 

(2) Előre nem látható kiadásokra (tanulmányi ösztöndíjkeret kiegészítése, pénzbeli szociális támogatás 
keretösszegének kiegészítése, hallgatók jutalmazása, stb.) a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 
0,72%-ának megfelelő tartalékot kell képezni. 

(3) A hallgatói előirányzat keretéből képzett alapok felhasználásának helyzetéről a Diákjóléti Bizottság 
elnöke és a gazdasági főigazgató megbízottja minden év decemberének elején egyeztetni köteles, 
hogy a finanszírozás ütemezéséből adódó kötelező tartalékokon felüli maradványok adott évi 
felhasználásáról a DJB gondoskodni tudjon. 

 
C.) A tanulmányi ösztöndíj 

(7. §) 
 
(1) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a kari szinten felosztható tanulmányi keretösszeg a 

szakok között létszámarányosan kerül felosztásra. A hallgatók ösztöndíjának meghatározása az így 
kialakított keretek alapján, szakonként történik. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legalább 90%-át kell fordítani. 
(3) Tanulmányi ösztöndíj az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható. 
(4) Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 

hallgatók 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi 
ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő összeget, de nem 
haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori összegét. 

(5) Tanulmányi ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki a jelenlegi félévében államilag 
támogatott/állami ösztöndíjas, teljes idejű nappali munkarendű jogviszonnyal rendelkezik, illetve az 
előző félévében aktív, nappali munkarendű jogviszonnyal rendelkezett. Passziválás esetén az előző 
aktív félév átlaga alapján számítandó ösztöndíj elveszik. 

(6) A tanulmányi ösztöndíjak meghatározása az ösztöndíj-átlagok alapján történik. 
(7) Az  ösztöndíj-átlag  számítása az előző félév valamennyi felvett tárgyának eredménye alapján 

történik az alábbi képlet szerint: 
 

Ösztöndíj-átlag = 
 

 



VK

VVKK

kreditkredit1,2

érdemjegykreditérdemjegykredit1,2
 

 
ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és 
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szakirányon kötelező tárgy 
V: a mintatanterv szerinti felvett választható tárgy 
 

(9) Az elégtelennel vagy „nem vizsgázott”, „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tárgyak a képlet 
számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek. A nevezőben a felvett tárgyak kreditértékének 
összege szerepel. Az ösztöndíj-átlag számítása során a kötelező, és a kötelezően választható 
tárgyakból elért érdemjegyeket és ezek kreditértékeit 1,2-es súllyal kell figyelembe venni.  

(10) A mesterképzési szakok hallgatói részére kreditelismerési eljárás keretében alapképzési 
szakról előírt és a mester szintű végzettség és szakképzettség megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan felvett tárgyak az ösztöndíj-átlagba nem számítanak bele.  

(11) A hallgató csak akkor részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, ha a félévben az ösztöndíj-átlagba 
beszámító tárgyakból legalább 24 kredit értékűt teljesített. Ettől a szabálytól a karok a 
szakdolgozatra adható kreditérték miatt meghatározott esetekben eltérhetnek, de ezen 
esetekben sem lehet a minimum teljesített kredit a mintatanterv/operatív tanterv által a félévre 
előirányzott kreditmennyiség 90%-nál kevesebb. Tanulmányi ösztöndíj csak 3,0 ösztöndíj 
átlagtól adható.  

(12) Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói 
jogviszony keretében, a belső párhuzamos képzés során, illetve a korábbi tanulmányok 
beszámításával szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele. A vendéghallgatói jogviszony 
keretében teljesített tantárgyakat - függetlenül attól, hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi 
felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítette-e - úgy 
kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna és az ösztöndíj-átlag 
értékébe be kell azok eredményét számítani a Kari Kreditátviteli Bizottság által elfogadott 
kreditekkel és osztályzatokkal.  

(13) Az államilag támogatott első kiegészítő alapképzésre, illetve mesterképzésre (MA/MSc) belépő 
hallgató tanulmányai első félévében havonta fix összegű tanulmányi ösztöndíjra jogosult. A 
tanulmányi ösztöndíj mértéke a hallgatói normatíva havi értékének 64%-a száz forintra 
kerekítve. 

(14)  Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai első 
félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben ösztöndíj-
átlaga eléri vagy meghaladja annak az évfolyamnak az előző lezárt félévi ösztöndíj-átlagát, 
amelyre átvételt nyert. 
A hallgató ösztöndíjának kiszámítása az (1) bekezdésben meghatározott csoportokra az 
alábbiak szerint történik: 

- A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda minden félév elején a NEPTUN 
rendszerből meghatározza az előző félévben vizsgát tett hallgatókhoz tartozó ösztöndíj 
átlag értékét. 

- Az így megkapott ösztöndíj átlag értékekre vonatkozóan kiszámításra kerül szakonként 
a medián. 

- Az (1) bekezdésben meghatározott csoportból a medián kiszámítása előtt kikerülnek a 
legalább 24 kreditet nem teljesítő hallgatók, a medián csak ez után kerül kiszámításra.  

- Csak az a hallgató kaphat ösztöndíjat, akinek ösztöndíj átlaga meghaladja a szak 
mediánját. Medinánt két tizedesjegyre kerekítve számolunk. 

- Az ösztöndíj-átlagokat 0,25 százados sávokra osztjuk 3,00-tól kezdődően, 5,00-ig, 
ezekhez sávonként pontokat rendelünk. 

- A sávok alsó határai a következők: 3,00; 3,26; 3,51; 3,76; 4,01; 4,26; 4,51; 4,76. 
- A sávokhoz tartozó pontok 1-től 8-ig kerülnek megállapításra oly módon, hogy a legalsó 

3,00-3,26 intervallumú sávhoz 1, míg a legfelső 4,76-5,00 intervallumú sávhoz 8 pontot 
rendelünk. 

- Az elért ösztöndíj-átlag a sávhoz rendelt szorzóval felszorzásra kerül, ezeket 
összeadva adódik a tanulmányi pontszám. 
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- A szakra jutó ösztöndíj keret a tanulmányi pontok arányában kerül felosztásra. 
(15)  A hallgatónak ösztöndíj nem folyósítható, amíg halasztott vizsgáját le nem tette, ezt követően a 

félév maradék részére jár csak az ösztöndíj. 
 

D.) Köztársasági ösztöndíj 
(8. §) 

 
(1) Köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Köztársasági 

ösztöndíjra az oktatási és kulturális miniszter pályázati felhívása alapján az a hallgató 
pályázhat, aki tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditpontot 
megszerzett, amennyiben 

a) az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő 
tanulmányi eredményt ért el és 

b) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett. 
(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók számát, az ösztöndíj összegét a pályázati 

kiírás évente egy tanévre határozza meg. Az Egyetemen belül karonként az államilag 
támogatott teljes idejű alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSc) valamint a 
korábbi felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény által meghatározott első egyetemi és 
főiskolai alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók létszámának 
(Egyetemi szinten 0,8%, de legalább egy fő) arányában kell meghatározni az ösztöndíjban 
részesíthető hallgatók számát. 

(3) A köztársasági ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a Diákjóléti 
Bizottságnál kell leadni. A pályázatokat az adott évi pályázati kiírásban megadott pályázati 
adatlapon kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének 
értékelését is tartalmazó igazolásokat. Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott 
pályázat nem fogadható el. 

(4) A Diákjóléti Bizottság a pályázók között rangsort állít fel. A rangsor alapja a legutóbbi két 
félévben elért tanulmányi eredmény mellett a pályázó két féléves szakmai és közösségi 
munkája, de ezen tevékenységek a rangsorban való szereplésnek nem feltételei. A Diákjóléti 
Bizottság által felállított rangsorban elfoglalt helyre vonatkozóan az elbírálást követő 5 
munkanapon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell benyújtani. A határidő 
jogvesztő. 

(5) A köztársasági ösztöndíjpályázatok bírálati rendjét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
(keretszabályzat) 7. számú melléklete tartalmazza. 

 
E.) A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 

(9/A. §) 
 

(1) Kiemelt ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, akinek tanulmányi eredménye a legutóbbi aktív 
félévében elérte, vagy meghaladta saját évfolyamának, illetve karának arra a félévre vonatkozó 
átlagos korrigált kreditindexét, korrigált kreditindexe elérte, vagy meghaladta a 3,50-et, és a 
legutóbbi aktív félévében kimagasló szakmai-tudományos, valamint közéleti tevékenységet 
folytatott. 

(2) A kiemelt ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó, a Diákjóléti Bizottság által évente 
meghatározott fix összeg. A kiemelt ösztöndíjat úgy kell meghatározni, hogy összhangban 
legyen a köztársasági ösztöndíj mértékével. 

(3) A Gazdálkodástudományi Karon, a Közgazdaságtudományi Karon és a Társadalomtudományi 
Karon kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjra pályázó hallgatókat a Diákjóléti Bizottság együttesen, 
azonos elvek szerint rangsorolja. 
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(4) Kiemelt ösztöndíjban az a Gazdálkodástudományi Karos, Közgazdaságtudományi Karos, 
Társadalomtudományi Karos hallgató részesülhet, akinek összpontszáma eléri a százat, és aki 
a (3)-as bekezdés szerinti egységes rangsorban a legtöbb pontszámot szerzők között van. 

(5) A kiemelt ösztöndíjban részesülők ponthatárát úgy kell meghatározni, hogy kiemelt 
ösztöndíjban közös rangsor alapján a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi 
Kar és a Társadalomtudományi Kar államilag finanszírozott, nappali munkarendű hallgatóinak 
legfeljebb 2%-a részesülhet. Az azonos pontszámot elért hallgatók esetében a Diákjóléti 
Bizottság döntésének azonosnak kell lennie. 

(6) A kiemelt ösztöndíjra a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a 
Társadalomtudományi Kar teljesítmény alapú ösztöndíjkereteinek 1,45%-1,45%-t lehet 
fordítani.. 

(7) A kiemelt ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő 
évben a tanulmányi ösztöndíjra fordítható keretet kell megnövelni. 

(8) A kiemelt ösztöndíj pályázati időszakának idejére Köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók 
kiemelt ösztöndíjban nem részesülhetnek. 

(9) A kiemelt ösztöndíjat írásban kell megpályázni a Diákjóléti Bizottság által kiadott pályázati 
lapon, minden félév elején. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó tevékenységének 
értékeléséről szóló igazolásokat. Hiányos vagy a leadási határidő lejárta után benyújtott 
pályázatok nem fogadhatók el. A Diákjóléti Bizottság döntése ellen az elbírálást követő 5 
tanítási nap folyamán lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell benyújtani. A határidő 
jogvesztő. 

(10) A Diákjóléti Bizottság a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli: 
 

I. Tanulmányi munka: (max. 75 pont) 
 
A tanulmányi munka értékelése a korrigált kreditindex alapján történik. 

Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / felvett 
kreditpont). 

4,25-ig: 0 pont 
4,26-5,00 1-75 pont 
5,00 fölött 75 pont 

 
II. Szakmai tevékenység: (max. 75 pont) 
q) Egyetemi TDK: 50-45-40-25 pont, rendre az I-II-III. helyezésért, illetve a bírálók által 

elfogadott dolgozatért. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társzerzőnként. Páros 
félévekben az előző félévi dolgozat 1/2 pontszámmal figyelembe vehető.  

r) Demonstrátori munka: maximum 30 pont, ha a intézet komoly kutatómunkát és/vagy tanítást 
igazol, különben a végzett munka függvényében maximum 20 pont. A tevékenység 
igazolásához szükséges a munka pontos leírása.  

s) Tanulmányi verseny: 30-25-20-10 pont, rendre az I-II-III. helyezett, illetve az indult 
versenyző. Többszerzős dolgozat esetén mínusz 5 pont társszerzőnként. Csak már lezárult 
tanulmányi verseny vehető figyelembe. 

t) Publikáció szakmai folyóiratban: maximum 40 pont, a folyóirat és a szakmai cikk színvonala 
alapján, a szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a 
hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után 
adhatók.  

u) OTDK: indulásért: 10 pont.  
v) Kurzushallgatás - csak az Egyetemen akkreditált kurzusokért -, fakultatív tárgy, illetve 

minden a kötelezőn felül teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem számolható tárgy: 
egyenként maximum 15 pont (összesen maximum 30 pont). A nyelvtanulás nem számolható 
el ilyen tárgyként. 
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w) Szakkollégiumban és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezetben végzett 
egyéb szakmai munka: max. 20 pont. 

x) Egyéb : egyedi elbírálás alapján. 
Az a), c), d) pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont. 
Az igazolásoknál pontos cím és rövid tartalom meghatározása szükséges. 
Nem értékelhetők a saját célú, egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, 
idegenvezetés, nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel, stb.) 

 
III. Közéleti, sport, közművelődési tevékenység: (max. 75 pont)  
q) Szakkollégium és egyéb, a HÖK regisztrációjában szereplő diákszervezet vezetője vagy 

vezetőségi tagja, tagja (a csoport véleménye alapján, a munka rendszerességének és 
hatékonyságának függvényében). Vezető, vezetőségi tagok maximum 40 pont, tagok 
esetében max. 25 pont.  

r) Érdekképviseleti szervezetek: 
i) Kari Hallgatói Önkormányzati tagok max. 40 pont, vezetőségi tagok esetében 

maximum plusz 20 pont;  
ii) EHÖK tagság: max. 10 pont;  
iii) DJB tagság: max. 40 pont, elnök esetében maximum plusz 20 pont;  
iv) Kollégiumi DB: max. 15 , szintfelelősöknek max. 10 pont  

s) Egyetemi Tanács, Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság,: tagságonként max. 10 pont, (a 
Hallgatói Önkormányzat véleményezésével), de összesen maximum 20 pont.  

t) Országos vagy nemzetközi bajnokságokon is induló, rendszeresen sportoló versenyző (az 
egyesület igazolásával): max. 40 pont. Az egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó 
hallgató (a Testnevelési és Sportközpont véleménye alapján): max. 20 pont.  

u) Rendszeres publikáció az egyetemi újságban: max. 15 pont (a cikkek csatolásával).  
v) CEN (Corvinus Egyetemi Napok) főszervezőknek: max. 15 pont (a Hallgatói Önkormányzat 

igazolásával).  
w) Egyetemi kórus, egyetemi tánccsoport: max. 20 pont (a csoport véleménye alapján, a vezető 

írásos ajánlásával).  
x) Egyéb : egyedi elbírálás alapján. 
 

A II., illetve III. pont alatti tevékenységek esetében a maximum pontszámot meghaladók, a 
maximum felett 5 pontonként további 1 pontot kapnak. 
Az egyetemi szintű tevékenységi centrumoknál, öntevékeny csoportoknál, érdekképviseleti 
szerveknél a pályázóknak előre kell jelezni a szervezetek felé ilyen jellegű igényüket. Azok 
az összes kérelmezőnek megajánlott pontszámokat egy listán juttatják el a DJB-hez. Egyéb 
igazolásokat nem áll módunkban elfogadni. 
 

F.) Szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj 
(9/B. §) 

 
 
(1) Szakmai Tudományos Aktivitási Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet 

végző hallgató részére pályázat alapján, félévente egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező 
juttatás.  

(2) Aktivitási ösztöndíjra jogosult hallgatók a teljes idejű (azaz nappali munkarendű), alap- és 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, részt vevő, államilag 
támogatott/költségtérítéses/állami ösztöndíjas/állami részösztöndíjas/önköltséges hallgatók.  

(3) Ellenérték fejében végzett szakmai és tudományos tevékenységre tekintettel pályázni nem 
lehet.  
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(4) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amelyet a karok írnak ki - a jogszabályok és 
BCE belső szabályzatai alapján, különös tekintettel jelen szabályzatra.  

(5) A részletes szabályokat (pályázat benyújtásának határideje, lebonyolítási és bírálati rendje, 
összege, időtartama (max: 1 félév) a kari mellékletek tartalmazzák.  

(6) A hallgató által első alkalommal beadott pályázat esetén minden addigi eredményét, a 
továbbiakban, pedig csak az előző értékelt pályázata óta eltelt időszakban végzett 
tevékenységét lehet figyelembe venni az értékelésnél. A pályázat nem kerül értékelésre, ha 
tartalma már korábbi félévekben benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz.  

(7) A pályázatot a pályázatot kiíró kar dékáni hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt 
határidő betartásával, amely jogvesztőnek tekintendő.  

(8) A pályázathoz csatolni szükséges a szakmai tevékenységet igazoló dokumentumokat:  
- tanszéki ajánlás,  
- demonstrátori tevékenység esetén a tevékenységről szóló rövid összefoglaló, értékelő 
lap;  
- publikáció esetén a megjelent cikk másolata,  
- TDK részvétel igazolása és eredményességének dokumentálása,  
- egyéb szakmai tevékenységet igazoló dokumentum.  

(9) Amennyiben a hallgató  
a. demonstrátori tevékenységére tekintettel nyeri el az ösztöndíjat, annak összege 50 000 

Ft.  
b. bármely más szakmai és tudományos élet terén kifejtett teljesítményére tekintettel 

részesedik ösztöndíjban, annak összege maximum 50 000 Ft lehet.  
c. Az ösztöndíj odaítéléséről a pályázati bíráló bizottság javaslatára az adott Kar dékánja 

dönt.  
(10) A megítélt ösztöndíjakról a hallgató írásban kap értesítést, a HÖK DJB szervezetével 

egyidejűleg. 
(11) A szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj forrását a kar az 51/2007. (III.26.) Korm. rend. 

10.§.(3) bekezdése alapján a nappali munkarendű hallgatói részére, a 2011.évi CCIV.törvény 
85/B.§. ban foglaltakkal összhangban, az 51/2007 (III.26.) Korm.rend. 2.§. (h) pontjában 
meghatározott saját bevétele terhére finanszírozza.  

 
G.) Egyéb kari ösztöndíj 

(9/C. §) 
 

(1) A Kar a hallgatói ösztöndíjkeret, illetve egyéb költségvetésen kívüli források felhasználásával 
egyéb kari ösztöndíjat is megállapíthat. 

(2) Ezek a következők: 
a) Külföldi részképzési ösztöndíj; 
b) TDK ösztöndíj; 
c) Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj; 
d) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 
e) Pro Facultate Junior Díj 

(3) A (2) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott jogcímekre felosztott és az adott tanévben fel 
nem használt teljesítmény alapú ösztöndíjkerettel a következő évben a tanulmányi ösztöndíjra 
kifizethető keretet kell megnövelni. 

 
G./a) Külföldi részképzési ösztöndíj 

 
(1) A Külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben részképzés 

keretében folytatott tanulmányaik támogatására szolgál. 
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(2) Külföldi részképzési ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,72%-a 
fordítható. 

(3) A külföldi részképzésben részt vevő hallgatók támogatásának odaítélése pályázati úton 
történik. A pályázatot az DJB írja ki minden tanév végén (május elején), és a szervezet bírálja is 
el. 

(4) Pályázatot a Kar azon hallgatói nyújthatnak be, akik nyílt - azaz minden hallgató számára 
szabad jelentkezést biztosító – ösztöndíjjal legalább 3 hónap időtartamra külföldre utazhatnak. 
Ilyen pályázat az ERASMUS, CEEPUS, CEMS illetve minden egyéb lehetőség, amely a 
Nemzetközi Iroda által közzétett felhívás révén mindenki számára elérhető. 

(5) Pályázni a DJB által kiadott pályázati űrlapon lehet. A formanyomtatványt a 2/d/3. számú 
melléklet tartalmazza. A pályázati űrlap két részből áll. Az első rész az elnyert ösztöndíjra, a 
második rész a pályázó tanulmányi teljesítményére, valamint szakmai tevékenységére 
vonatkozik. Az űrlapon közölt adatokat a pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell. 

(6) A Diákjóléti Bizottság a külföldi részképzési ösztöndíjra irányuló pályázatokat az alábbi 
pontrendszer szerint értékeli: 

 
I. Tanulmányi, szakmai és közösségi munka: (maximum 70 pont) 
 
a.) Tanulmányi eredmény (max. 40 pont) 

A tanulmányi eredmény a hallgató által az adott pályázási időszakot megelőző félévben elért 
korrigált kreditindexe alapján kerül meghatározásra. 

(Korrigált kreditindex = ((kreditpont x érdemjegy) / 30 kreditpont) x (teljesített kreditpont / 
felvett kreditpont).) 
Az egyes értékekhez tartozó pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

3,01 - 3,05 1   3,51 - 3,55 9   4,01 - 4,05 20   4,51 - 4,55 31 

3,06 - 3,10 1   3,56 - 3,60 10   4,06 - 4,10 21   4,56 - 4,60 32 

3,11 - 3,15 2   3,61 - 3,65 11   4,11 - 4,15 22   4,61 - 4,65 33 

3,16 - 3,20 2   3,66 - 3,70 12   4,16 - 4,20 23   4,66 - 4,70 34 

3,21 - 3,25 3   3,71 - 3,75 13   4,21 - 4,25 24   4,71 - 4,75 35 

3,26 - 3,30 4   3,76 - 3,80 14   4,26 - 4,30 25   4,76 - 4,80 36 

3,31 - 3,35 5   3,81 - 3,85 15   4,31 - 4,35 26   4,81 - 4,85 37 

3,36 - 3,40 6   3,86 - 3,90 16   4,36 - 4,40 27   4,86 - 4,90 38 

3,41 - 3,45 7   3,91 - 3,95 17   4,41 - 4,45 28   4,91 - 4,95 39 

3,46 - 3,50 8   3,96 - 4,00 18   4,46 - 4,50 29   4,96 - 5,00 40 

5,00 fölötti korrigált kreditindex esetén a maximális 40 pont adható. 
 

b.) Nyelvvizsga (max. 10 pont): 
xvii) Szakmai felsőfokú C típusú 5 pont 
xviii) Általános felsőfokú C típusú 4 pont 
xix) Szakmai felsőfokú A vagy B típusú 4 pont 
xx) Általános felsőfokú A vagy B típusú 3 pont 
xxi) Szakmai középfokú C típusú 3 pont 
xxii) Általános középfokú C típusú 2 pont 
xxiii) Szakmai középfokú A vagy B típusú 2 pont 
xxiv) Általános középfokú A vagy B típusú 1 pont 

 
c.) Szakmai és/vagy közösségi tevékenység (max. 20 pont): 

- maximum 3 pont/igazolt tevékenység, 
- maximum 6 pont/kategória (kategóriák: i - ix). 
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- A szakmai munka értékelése a pályázónak a külföldi részképzési ösztöndíj pályázati 
időszakát megelőzően befejezett tevékenységei és teljesítménye alapján történik. 

Szakmai/közösségi tevékenységek: 
xxv) Idegen nyelven végzett szakmai (nem nyelvi és nem országismereti v. kulturális) kurzus; 
xxvi) Szakkollégiumban végzett szakmai kurzus; 
xxvii) Szakkollégiumban vagy más egyetemhez köthető fórumon végzett oktatói tevékenység 

(kivéve a demonstrátori tevékenységet); 
xxviii) Tanulmányi versenyen való részvétel (az egyetemhez köthető); 
xxix) TDK tevékenység; 
xxx) Demonstrátori tevékenység (intézeti munkában való segédkezés, beleértve a intézeti 

kutatásban való részvételt és az oktatásban való segédkezést); 
xxxi) Publikáció; 
xxxii) Közösségi munka (egyetemi szakkollégiumi, ill. egyetemi szervezeti szervezői munka, 

Tandem programban való részvétel, buddy program, CEMS közösségi munka). 
xxxiii) Egyéb: egyedi elbírálás alapján 

 
Nem fogadható el szakmai tevékenységként: 

xxxiv) Vallási és politikai tevékenység; 
xxxv) Az egyéb szakmai tevékenységek körében a diploma megszerzéséhez kötelező 

tevékenység; 
xxxvi) Jelentős anyagi ellenszolgáltatásért végzett tevékenység. 

 
Csak a hivatalos (fejléces, pecséttel és aláírással ellátott) igazolással bizonyított tevékenység 
értékelhető. 

 
II. A külföldön tartózkodás várható költségei (maximum 30 pont) 
 
g.) A tanulmányok helyszínén a megélhetési költségek: (max. 10 pont) 
 

Ország EUR/hó PONT 

Amerikai Egyesült Államok  10 

Ausztria 600 8 

Belgium 560 7 

Brazília  6 

Bulgária 317 3 

Ciprus 515 6 

Cseh Köztársaság 507 6 

Dánia 761 10 

Egyesült Királyság 805 10 

Észtország 449 4 

Finnország 659 9 

Franciaország 666 9 

Görögország 521 6 

Hollandia 614 8 

Írország 685 9 

Izland 780 10 

Lengyelország 456 5 
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Lettország 426 4 

Liechtenstein 701 10 

Litvánia 432 4 

Luxembourg 560 7 

Málta 501 6 

Mexikó  5 

Németország 561 7 

Norvégia 786 10 

Olaszország 626 8 

Portugália 512 6 

Románia 357 3 

Spanyolország 567 7 

Svédország 629 8 

Szlovákia 520 6 

Szlovénia 465 5 

Törökország 468 5 

Forrás: Lifelong Learning Programme 2007. évi pályázati fordulóra vonatkozó általános felhívás: 
Adminisztratív és pénzügyi információk 

 

h.) A részképzésben részt vevő hallgatók támogatása (max. 10 pont) 
 

Támogatás/hó (€) PONT 

€0 – €200 10 

€201 és fölötte 0 

 
i.) A kint tartózkodás ideje: (max. 10 pont) 
 

Hónap PONT 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 és fölötte 10 

Egyéb: egyedi elbírálás alapján  

 
g) Előnyben részesíthetők azok a pályázatok, amikor a külföldi tanulmány folytatása 

mellett a hallgató az egyetemen aktív félévet teljesít. 
h) A megítélt összegek a hallgatók számára kiutazásuk előtt ösztöndíjként kerülnek 

átutalásra. 
i) Amennyiben egy hallgató támogatásban részesül, és bármilyen okból a külföldi 

tanulmányútra nem kerül sor, vagy a fogadó intézmény által kiállított, a hallgató 
megérkezését igazoló nyilatkozatot a pályázati adatlapon feltüntetett kiutazási 
időponttól számított 30 napon belül nem juttatja el a Diákjóléti Bizottságnak, köteles 60 
napon belül visszafizetni a folyósított támogatást. 
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(3) A külföldi részképzési ösztöndíjat a 2/d/2. számú melléklet szerinti a mindenkori pályázati 
kiírásban közzétett nyomtatvány kitöltésével kell megpályázni. 
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G./b) TDK ösztöndíj 

 
(1) A TDK ösztöndíj a Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók jutalmazása, 

díjazása. 
(2) A Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hallgatók pénzbeli jutalmazására a 

teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 1,45%-a fordítható. 
 

G./c) Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj 
 

(4) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat olyan végzős 
hallgatók nyerhetik el, akik egyetemi éveik során kimagasló közösségi, illetve szakmai 
tevékenységet végeztek. A díjakat a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi 
Kar és a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata ítéli oda a pályázóknak az adott 
évben érvényes pályázati kiírás szerint. 

(5) Pro Universitate, kiemelt szakmai, illetve kiemelt közösségi ösztöndíjra legfeljebb a teljesítmény 
alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 0,22%-a fordítható. 

(6) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat elnyert hallgatók 
személyének kihirdetésére és a díjak átadására a tanév végén megtartott Diplomaosztó Ünnepi 
Tanácsülés alkalmával kerül sor. 

 
G./d) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj 

 
(13)Az egyetemi és a kari hallgatói érdekképviselet feladatainak ellátásáért a Kari Hallgatói 

Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság számára megállapított közéleti, érdekképviseleti 
ösztöndíj fizethető ki a felügyeletet ellátó személyének, azaz az illetékes Kar dékánjának az 
engedélyével.  

(14)A közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj mértéke éves szinten nem haladhatja meg a teljesítmény 
alapú ösztöndíjkeret 2,3%-át. 

(15)Az ösztöndíjkeret megosztásáról a Hallgatói Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság között a 
szervezetek vezetői döntenek minden tanévben. 

(16)A Hallgatói Önkormányzat és a Diákjóléti Bizottság tagjainak jutalmazására a szervezetek 
vezetői tesznek javaslatot a felügyeletet ellátó dékán felé. 

(17)A Diákjóléti Bizottság számára rendelkezésre álló keretből a DJB elnöke, alelnöke és egy, a 
tagok által kijelölt tag egyetértésben, az általuk tapasztaltak, valamint a tagoknak a saját 
munkavégzésükről készült beszámolójuk alapján félévente jutalmazásban részesítik a 
szervezet tagjait. A jutalmazás összege fejenként nem haladhatja meg a havi 15 000 Ft-ot, az 
elnök és az alelnök esetében a havi 20 000 Ft-ot. 

(18)A Kari Hallgatói Önkormányzat esetében a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöksége a 
képviselők által benyújtott elvégzett tevékenységükről szóló beszámoló alapján tesz javaslatot 
az ösztöndíj mértékére havi gyakorisággal. 

(19)A három kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke a kari elnökségek javaslatait megvizsgálja, és 
egyhangú határozattal dönt elfogadásáról. 

(20)A közéleti ösztöndíj mértéke Kari Hallgatói Önkormányzati képviselőnként, havonta 0 - 15.000 
Ft-ig terjedhet. Az összeg a képviselő által elvállalt és teljesített feladatok függvényében kerül 
meghatározásra. 

(21)A képviselői juttatáson felül a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke 15.000 Ft, az alelnöke 
10.000 Ft vezetői pótlékban részesül. 

(22)A beszámolókat illetve az odaítélt ösztöndíjakról szóló dokumentumot a Kari Hallgatói 
Önkormányzat irodájában megőrzi és a törvényességi felügyeletet gyakorló dékán kérésére 
bármikor bemutatja. 
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(23)A Kari Hallgatói Önkormányzat képviselői esetén az ösztöndíj odaítélésének rendjét a Kari 
Hallgatói Önkormányzatok Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza 

(24)A DJB tagjai esetén az ösztöndíj odaítélésének rendjét a Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi Karainak Hallgatói 
Önkormányzatainak Diákjóléti Bizottságának Szervezeti és Működési rendje tartalmazza. 

 
G./e.) Pro Facultate Junior-díj 

 
(1) Pro Facultate Junior-díjban a Kar olyan alap- és/vagy mesterszakos végzős hallgatója 

részesülhet, aki tanulmányai során jó tanulmányi eredménye mellett sokat tett a kari közösség 
épüléséért, erősítéséért, a közösségi élet fejlesztéséért.  

(2) A díjat a felhívásra beérkezett hallgatói és oktatói javaslatok alapján képzési szintenként egy 
öttagú bizottság ítéli oda. A bizottság tagjai: a Kar dékánja, az oktatási és a nemzetközi 
dékánhelyettesek, a Dékáni Hivatal vezetője és a Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke vagy 
annak megbízottja. A javaslattételre vonatkozó felhívást a Dékáni Hivatal teszi közzé és a 
beérkezett előterjesztéseket is a Hivatal gyűjti és készíti elő döntéshozatalra a bizottságnak.  

(3) A díj átadására a tanév végén, a diplomaosztó ünnepi tanácsülés alkalmával kerül sor. A díj egy 
díszdobozban elhelyezett emlékéremből, az odaítélését igazoló díszoklevélből és 50 ezer forint 
összegű pénzjutalomból áll. Az oklevél aláírója a dékán, dátuma az átadás napja.  

 
 

H.) Szociális alapú ösztöndíjak 
(10. §) 

 
(3) Pénzbeli szociális ösztöndíjra a hallgatói normatíva kari összegének 29%-a, a lakhatási 

támogatás normatívája keretösszegének 30%-a, továbbá a tankönyv- és jegyzettámogatás, 
sport és kulturális normatíva (doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után 
járó) 56 %-a használható fel. 

(4) Szociális alapú ösztöndíjak: 
a) Rendszeres szociális ösztöndíj 
b) Rendkívüli szociális ösztöndíj 
c) Alaptámogatás. 

 
H./a) Rendszeres szociális ösztöndíj 

(11. §) 
 

(1) Rendszeres szociális ösztöndíjra a teljes szociális alapú ösztöndíjkeretnek legalább 92,40%-át 
kell fordítani. 

(2) A rendszeres szociális ösztöndíjat minden félév elején kérvényezni kell. A támogatás 5 hónapra 
(egy félévre) adható. 

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj összegének kialakítása az alábbi pontozási rendszer 
segítségével történik: 

 

A jelentkező szociális helyzete Maximálisan elérhető 
Nincs 

maximum 

Az eltartó és/vagy a pályázó családi körülményei 

A pályázón kívül közös háztartásban élő eltartottak 3 pont/fő 

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas szülő/eltartó 6 pont/fő 

Munkanélküli szülő/eltartó 8 pont/fő 

Gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó (kivéve, ha a 10 pont 
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hallgató félárva) 

Házas pályázó 2 pont 

Gyermeket nevelő hallgató 15 pont/gyermek 

Önfenntartó hallgató 2 pont 

Árva1 20 pont 

Félárva2 10 pont 

Hátrányos helyzetű hallgatói csoportok3 (kivéve árva, 
félárva, fogyatékossággal élő, tartós beteg) 10 pont 

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgatói csoportok4 20 pont 

Fogyatékossággal élő hallgató5 20 pont/fő 

Hallgató fogyatékossággal élő családtagja 10 pont/fő 

Tartós beteg6 hallgató, családtag  (BNO kód alapján, 
családtag esetén a pontok feleződnek) 0-15 pont 

Lakóhely távolsága Maximálisan elérhető 15 pont 

Helyi (Budapest és HÉV vonal) 0 pont   

20 km-en belül 1 pont 140-159 km között 8 pont 

20-39 km között 2 pont 160-179 km között 9 pont 

40-59 km között 3 pont 180-199 km között 10 pont 

60-79 km között 4 pont 200-219 km között 11 pont 

80-99 km között 5 pont 220-239 km között 12 pont 

100-119 km között 6 pont 240-259 km között 13 pont 

120-139 km között 7 pont 260 km és afelett 14 pont 

+ 1 pont a határon túli állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók számára 

Lakhatási körülmények Maximálisan elérhető 12 pont 

Saját vagy családtag tulajdonában álló ingatlanban lakó hallgató 0 pont 

Albérletben lakó hallgató 5 pont 

Kollégista hallgató 2 pont 

Budapesti hallgató 0 pont 

Bejáró hallgató (40 km alatti, de közigazgatási határon kívüli)(Vidéki 
és bejáró nem lehet egyszerre) 2 pont 

Vidéki hallgató 4 pont 

Eltartó állandó lakhelye bérlemény 5 pont 
     

 

Egy főre eső havi nettó jövedelem (Ft/fő/hó) Maximálisan elérhető 60 pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont alsó határ 

felső 
határ pont 

alsó 
határ 

felső 
határ pont 

0 15 000 60 35 001 36 000 39 62 001 64 000 18 

15 001 16 000 59 36 001 37 000 38 64 001 66 000 17 

16 001 17 000 58 37 001 38 000 37 66 001 68 000 16 

17 001 18 000 57 38 001 39 000 36 68 001 70 000 15 

18 001 19 000 56 39 001 40 000 35 70 001 72 000 14 

19 001 20 000 55 40 001 41 000 34 72 001 74 000 13 

20 001 21 000 54 41 001 42 000 33 74 001 76 000 12 

21 001 22 000 53 42 001 43 000 32 76 001 78 000 11 

22 001 23 000 52 43 001 44 000 31 78 001 80 000 10 

23 001 24 000 51 44 001 45 000 30 80 001 82 000 9 
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24 001 25 000 50 45 001 46 000 29 82 001 84 000 8 

25 001 26 000 49 46 001 47 000 28 84 001 86 000 7 

26 001 27 000 48 47 001 48 000 27 86 001 88 000 6 

27 001 28 000 47 48 001 49 000 26 88 001 90 000 5 

28 001 29 000 46 49 001 50 000 25 90 001 92 000 4 

29 001 30 000 45 50 001 52 000 24 92 001 94 000 3 

30 001 31 000 44 52 001 54 000 23 94 001 96 000 2 

31 001 32 000 43 54 001 56 000 22 96 001 98 000 1 

32 001 33 000 42 56 001 58 000 21 98 001 – 0 

33 001 34 000 41 58 001 60 000 20 

 34 001 35 000 40 60 001 62 000 19 

 

 
(4) Az önfenntartó hallgatók az egy főre eső nettó havi jövedelem kategóriában a havi fix kiadásaik 

összegének megfelelő kategóriához tartozó pontszámot kapják. Havi fix kiadásnak minősülnek 
a mindenkori pályázati kiírásban szerepeltetett lakhatással és utazással kapcsolatban felmerülő 
költségek (kollégiumi díj, albérleti díj, rezsiköltség, BKV bérlet stb.). 

(5) A pályázók állandó lakhelyének a képzés helyétől (Budapesttől) mért távolsága a MÁV, illetve a 
Volán menetjegyen feltüntetett kilométer szerint kerül figyelembe vételre, minden esetben a 
legrövidebb távolság alapján. 

(6) Miután minden pályázó hallgatónak előállt valamennyi részpontszáma, azokat összegezve 
megkapjuk a hallgatók összesített pontszámát. A rendelkezésre álló pénzkeret, a pályázó 
hallgatók száma és a hallgatók összesített pontszáma alapján kerülnek kialakításra az egyes 
ponthatárok, valamint hozzájuk tartozóan a rendszeres szociális ösztöndíj mértéke. 

(7) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az 
éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató 

a. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 
b. halmozottan hátrányos helyzetű vagy 
c. családfenntartó vagy 
d. nagycsaládos vagy 
e. árva. 

és eléri az intézményi ponthatárt. 
(8) A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az 

éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató 
a. hátrányos helyzetű – kivéve az árva – vagy 
b. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy 
c. félárva 

és eléri az intézményi ponthatárt. 
(9) Amennyiben a kétoldalú nemzetközi szerződés, illetve törvény alapján az Egyetemen 

tanulmányokat folytató, nem magyar állampolgárságú, az oktatási és kulturális miniszter által 
adományozott ösztöndíjban részesülő hallgató szociális helyzetét figyelembe véve –  a 2. 
számú mellékletben rögzített eljárási rend és elvek szerint – rendszeres szociális ösztöndíjra 
jogosult, az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói 
normatíva 10%-a. Az ugyanezen jogforrások alapján érintett államilag támogatott doktori 
képzésben részt vevő hallgatói kör sem miniszteri ösztöndíjban, sem rendszeres szociális 
ösztöndíjban nem részesülhet. 

(10) A rendszeres pénzbeli szociális ösztöndíjat a mindenkori pályázati kiírásban közzétett módon 
kell megpályázni. 

 
H./b) Rendkívüli szociális ösztöndíj 
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(12. §) 
 

(1) Rendkívüli szociális támogatásra (segélyre) a teljes szociális alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 
0,7%-a fordítható. 

(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjat (segélyt) az év bármely időszakában, írásban kérhet 
(pályázhat) a hallgató (az igazolás csatolásával), ha saját, vagy családja szociális helyzetében 
rendkívüli esemény következett be. Rendkívüli eseménynek tekinthető például: hosszantartó, 
súlyos betegség, haláleset, szülők nyugdíjazása, egyéb a szociális helyzetben bekövetkező 
jelentős változás, gyerekszületés, házasságkötés.  

(3) Nem tekinthető rendkívüli segélyre jogosító eseménynek, ha a hallgató elveszíti ösztöndíját, 
vagyontárgyait, illetve, ha azt ellopják tőle. 

(4) Ugyanazon címen rendkívüli szociális támogatás (segély) iránti kérelmet csak egy alkalommal 
lehet benyújtani. 

(5) A kérelmeket a Diákjóléti Bizottság bírálja el 5 munkanapon belül. 
(6) A DJB a rendkívüli segélyben részesített hallgatók adatait a Központi Tanulmányi és 

Informatikai Irodának továbbítja a döntést követő nyolc munkanapon belül. 
(7) A rendkívüli szociális ösztöndíjra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a 

következő évben a rendszeres szociális ösztöndíjra kifizethető keretet kell megnövelni. 
 

H./c) Alaptámogatás 
(15. §) 

 

(1) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alapképzésben hallgatói jogviszonyt 
létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-
ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben a Szabályzat 11. § 
(2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(2)  Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben, első kiegészítő 
alapképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – 
kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű egyszeri alaptámogatásra 
jogosult, amennyiben a Szabályzat 11. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. 

(3) Alaptámogatásra a teljes szociális alapú ösztöndíjkeret legfeljebb 6,9%-a fordítható. Az 
alaptámogatásra felosztott és az adott tanévben fel nem használt kerettel a következő évben a 
rendszeres szociális ösztöndíjra kifizethető keretet kell megnövelni. 

(4) Az alaptámogatást a mindenkori pályázati kiírásban közzétett módon kell megpályázni. 

 
I.) Doktorandusz ösztöndíj 

(16. §) 
 

(1) A doktorandusz ösztöndíj összege: az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő 
doktorandusz hallgató után járó tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 
éves összegének 56%-ával megnövelt, az Nftv. 114/D. §-ában e célra megállapított 
doktorandusz normatíva éves összegének egy tizenketted része. 

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti keretösszegből az államilag támogatott doktori képzésben részt 
vevő hallgatók, doktori ösztöndíj címen, alanyi jogon részesülnek. 

 
J.) Átmeneti rendelkezések 

 
A 2009/2010-es tanév tavaszi félévének tanulmányi teljesítményei után az alábbi elvek szerint kell a 
tanulmányi ösztöndíjakat megállapítani: 
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(1) A tanulmányi ösztöndíj meghatározása előtt a tanulmányi ösztöndíjra fordítható összeg a karok, 
szakok, évfolyamok között létszámarányosan kerül felosztásra. A hallgatók ösztöndíjának 
meghatározása az így kialakított keretek alapján, szakonként és évfolyamonként történik. 

(2) Tanulmányi ösztöndíjra a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret legalább 91,89%-át kell fordítani. 
(3) Tanulmányi ösztöndíj az I. évfolyam 2. félévétől kezdődően, 1-1 félév időtartamára adható. 
(4) Az ösztöndíj mértéke arányos a hallgató által az előző aktív félévben sikeresen teljesített 

munkamennyiséggel, amely figyelembe veszi a teljesített kreditértéken túl a teljesítés 
minőségét és az összteljesítmény színvonalát. 

(5) Az ösztöndíj számításához a hallgató által elért korrigált kreditindexet (továbbiakban KKI) kell 
alapul venni. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és 
érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt 
teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév 
során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel 
számítható. Nem számítható be a javító célú tárgyújrafelvétel eredménye. 

(6) A Karon Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, akinek előző aktív félévi korrigált 
kreditindexe eléri vagy meghaladja a 3,00-t. 

(7) Tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb az államilag támogatott teljes idejű (nappali munkarendű) 
hallgatók 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi 
ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-ának megfelelő összeget. 

(8) A hallgató ösztöndíjának kiszámítása az (1) bekezdésben meghatározott csoportokra az 
alábbiak szerint történik: 

- A Központi Tanulmányi és Informatikai Iroda minden félév elején a NEPTUN 
rendszerből meghatározza az előző félévben vizsgát tett hallgatókhoz tartozó korrigált 
kreditindex értékét. 

- Az így megkapott KKI értékekre vonatkozóan kiszámításra kerül a medián, szakon 
belül évfolyamonként. Csak az a hallgató kaphat ösztöndíjat, akinek KKI értéke 
meghaladja az évfolyamának mediánját. 

- A hallgató ösztöndíja két részből tevődik össze. A minden félév elején meghatározott 
sávos minimális összegekből, illetve a KKI egy századnyi értékére eső értékekből és a 
KKI-ból számított összegből. 

- A sávok alsó határai a következők: 4,00, 4,25, 4,50, 4,75, 5,00. (Abban az esetben, ha 
a szak mediánja meghaladja egy sáv alsó határát, akkor az adott sávhoz tartozó 
ösztöndíjösszeg nem kerül kiosztásra.) 

- Minden egyes sávra minimális összegek kerülnek meghatározásra, amelyet a sáv alsó 
határát elérő hallgatók mindenképpen megkapnak. 

- Szakonként meghatározásra kerülnek a sávos értékek kifizetéséhez szükséges 
összegek. Ezeket az adott szakra vonatkoztatott összegből levonva megkapjuk a 
századok alapján felosztható részt. 

- Az egy századra jutó összeg meghatározásához a századok alapján felosztható részt 
elosztjuk az ösztöndíjra jogosult hallgatók korrigált kreditindexeinek összegének 
százszorosával. 

- A végső ösztöndíj meghatározása az alábbi: 
- Sávra jutó összeg + (Hallgató KKI * Egy századra jutó összeg * 100). 

(9) Speciális helyzetek: 
(a) A speciális évismétlők, évhalasztók, vagy bármely egyéb okból más évfolyamra kerülő 

hallgatók ösztöndíja az az összeg, amit a hallgató abban az esetben kapna, ha 
tanulmányait az Operatív Tantervben meghatározott előrehaladási ütemben folytatná. 

(b) Az államilag támogatott első kiegészítő alapképzésre, illetve mesterképzésre (MA/MSc) 
belépő hallgató tanulmányai első félévében havonta tízezer forint tanulmányi ösztöndíjra 
jogosult. 
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(c) Más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató tanulmányai 
első félévében havonta nyolcezer forint tanulmányi ösztöndíjra jogosult, amennyiben 
korrigált kreditindexe eléri vagy meghaladja annak az évfolyamnak az előző lezárt félévi 
átlagos korrigált kreditindexét, amelyre átvételt nyert. 

(d) A más felsőoktatási intézményből államilag támogatott képzésre átvett hallgató, valamint a 
belső párhuzamos képzésben részt vevő vagy további (párhuzamos) hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező hallgató akkreditált tárgyainak eredménye nem vehető figyelembe 
a tanulmányi ösztöndíj alapjául szolgáló korrigált kreditindex számításakor. 

(e) A tanulmányi ösztöndíj meghatározásakor azokat a mesterképzésben részt vevő 
hallgatókat, akiknek a Kibővített Kari Kreditátviteli Bizottság az oklevél megszerzéséhez 
szükséges 120 krediten felül további tárgyakat írt elő kötelezően teljesítendőnek, az ilyen 
kötelezettségekkel nem rendelkező hallgatóktól külön, önálló szakként kell kezelni. 

(f)  A hallgatónak ösztöndíj nem folyósítható, amíg halasztott vizsgáját le nem tette, ezt 
követően a félév maradék részére jár csak az ösztöndíj. A Központi Tanulmányi és 
Informatikai Iroda minden félév elején megállapítja a félévre beiratkozott hallgatók előző 
aktív félévi tanulmányi teljesítményét. Adminisztratív hibát az érintett hallgatónak a 
tanulmányi előadójánál kell jeleznie. 
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2/d/1. számú melléklet 
 

lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap. lev. nap.

Communication and Media Science alapképzés
300 

(+170)

300 

(+170)

300 

(+170)

International Relations alapképzés
300 

(+170)

300 

(+170)

300 

(+170)

kommunikáció és médiatudomány alapképzés 100 190 200 220 250 250 250 190 190 220 280

nemzetközi tanulmányok alapképzés 150 240 250 270 300 300 300 260 260 280 280

politológia alapképzés 190 200 220 220 190 190 150 150 150 220

Sociology alapképzés
220 

(+250)

220 

(+250)

220 

(+250)

220 

(+250)

300 

(+170)

300 

(+170)

300 

(+170)

300 

(+170)

szociológia alapképzés 190 200 220 220 220 220 150 150 150 220

társadalmi tanulmányok alapképzés 100 190 200 220 220

Comparative Local Development Studies mesterképzés
250 

(+100)

250 

(+100)

250 

(+100)

250 

(+100)

International Relations mesterképzés
350 

(+190)

350 

(+190)

350 

(+190)

350 

(+190)

350 

(+190)

330 

(+190)

330 

(+190)

330 

(+190)

330 

(+190)

kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés 300 300 250 300 250 300 225 225 225 225 225 225

nemzetközi tanulmányok mesterképzés 300 350 350 300 350 350 330 330 330 330

politikatudomány mesterképzés 220 250 250 200 250 250 225 225 225 225

szociálpolitika mesterképzés 250 250 200 250 200 250 225 225

szociológia mesterképzés 220 250 250 200 250 200 250 225 225 225 225 225

szociológia (csíkszeredai kihelyezett tagozat) mesterképzés 200 200 200 200

tanár - közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) mesterképzés 250 250 160 200 160 200 300 300

tanár - közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzés 250 250 160 200 160 200 300 300 300 300

gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő
szakir. tov. 140 140

humánszolgálati tanácsadó szakir. tov. 200 200 200 200

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakir. tov. 140 140 140 140 140 140 140

külügyi szakmenedzser szakir. tov. 260 260 260 260 140

pedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői területen szakir. tov.

pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen szakir. tov. 140 140 140 140 140

pedagógus szakvizsga teljesítményértékelési és 

minőségfejlesztési szakterületen
szakir. tov. 140 140 140

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakir. tov. 240 240 240

üzleti szaknyelv i tréner szakir. tov. 200 200

vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakir. tov. 200 200 200

20152014
képzési szint

2006 2007 2008 2009

BCE-TK alapi-, mesterképzési, szakirányú továbbképzési szakok költségtérítés/önköltség (+ idegen nyelvi hozzájárulás) mértéke (ezer Ft/félév)

2010 2011 20132012
szak
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