Határozat az Építőmérnöki Karon képzésben résztvevő költségtérítéses hallgatók
számára adható kedvezményekről

1. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:
BME) Térítési és Juttatási Szabályzata (továbbiakban TJSZ) illetve a BME
Hallgatói Átvételi Szabályzata alapján a BME Építőmérnöki Kara
(továbbiakban: Kar) jelen határozatot hozza.
2. A Karon BSc, MSc és osztatlan EO2000-es képzésben résztvevő
költségtérítéses hallgatók számára tanulmányi alapon adható
kedvezmények típusai:
Költségtérítés kedvezmény:
A Karon költségtérítés kedvezmény az egyetemi képzésben résztvevő
nappali tagozatos hallgatók számára adható.
Költségtérítéses kedvezmény az előző félév ösztöndíjátlaga alapján
kapható. A kedvezmény mértékét az alábbi táblázat alapján kell
meghatározni:
Ösztöndíj Index
4,54,0-4,49
3,5-3,99
3,0-3,49
0-2,99

Kedvezmény mértéke
60%
40%
12%
5%
0%

A kedvezmény felhasználása: az előző félév teljesítménye alapján elnyert
kedvezmény esetén a következő félév költségtérítésének megállapított
százalékát nem kell megtéríteni.
A kedvezmény szakoktól és ágazatoktól független. A Központi Tanulmányi
Hivatal által szolgáltatott adatok alapján a kedvezményre a Kari Hallgatói
Tanács tesz javaslatot. A kedvezményről a Dékán dönt.
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3. Szociális alapon kért kedvezmény esetén a kérelmek elbírálásár a Kari
Hallgatói Tanács a TJSZ 2. sz. mellékletében meghatározott pontrendszer
alapján tesz javaslatot. A kedvezményről a Dékán dönt. A kedvezmény
mértékét az alábbi táblázat alapján kell meghatározni:

Egységes szociális
rendszerben elért
pontszám nem kategóriás
hallgató esetén

Egységes szociális
Egységes szociális
rendszerben elért
rendszerben elért pontszám
pontszám II. rászorultsági
Kedvezmény mértéke
I. rászorultsági kategóriába
kategóriába eső hallgató
eső hallgató esetén
esetén
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8060 - 79
szociális támogatás
elnyeréséhez tartozó
mindenkori ponthatár - 59
szociális támogatás
elnyeréséhez tartozó
mindenkori ponthatár alatt
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25%
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4. A (2) és (3) pontokban megállapított százalékos kedvezmény a teljes
költségtérítési összegre érvényes.
5. A költségtérítés kedvezmény mértéke a (2) és (3) pontokban összeadódhat,
de a fizetendő összeg nem lehet kevesebb mint a beiratkozási költségtérítés
összege.
a. A TJSZ 26§ (4)-hoz hasonlóan, az ismételt diplomamunka felvételnél, ezen
tantárgyra az adott képzésben meghatározott költségtérítés harmadát fizeti az
a hallgató, aki a diplomamunka első felvételekor –tanszéki konzulensének
nyilatkozata alpján- diplomamunkájával érdemben foglalkozott.
6. Nem kaphat kedvezményt az a hallgató, aki a TJSZ 7§ (4) alapján került
átsorolásra, az átsorolást követő egy éven belül.
7. A Határozatban nem szabályozott kérdésekben a TJSZ illetve a BME
Hallgatói Átvételi Szabályzata alapján kell eljárni.
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