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Az ÉMK HK tanulmányi ösztöndíj osztási elveinek szabályzata 

 

 

A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos szabályokat a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 

24.§ tartalmazza, a Homogén Hallgatói Csoportokról (HHCS) a 23.§ rendelkezik. 

Az Építőmérnöki Karon a Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése kreditindex alapján történik. 

 

1. Az Építőmérnöki Karon alkalmazott tanulmányi ösztöndíj osztási elvei: 

• Ne a kiugróan magas kreditindexek legyenek meghatározóak, 

• Nem az 5,00-ás átlag a maximum, de felette kisebb léptékű a differenciálás. 5,00-ás 

átlag eléréséig lineárisan történik az osztás, míg a fölötte lévő átlagok során kisebb 

léptékben történik. 

• 5,00-ás átlagra járó ösztöndíj összege a maximális ösztöndíjátlaghoz tartozó összeg 

legalább 80%-a legyen. 

 

2. Az ÉMK aktív státuszú, államilag finanszírozott hallgatói az alábbi Homogén Hallgatói 

Csoportokba (továbbiakban HHCS) kerülnek: 

• BSc képzés hallgatói, akik az Egyetemen adott képzésük keretében legalább 

egy befejezett aktív félévvel rendelkeznek, 

• Msc képzés hallgatói, akik az első megkezdett félévüket teljesítik (MSc 

felvettek) 

• 1N-MSM képzéskódú Szerkezet-építőmérnöki mesterszakos hallgatók 

(kivéve MSc felvettek), 

• 1N-MIM képzéskódú Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakos hallgatók 

(kivéve MSc felvettek), 

• 1N-MFT képzéskódú Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszakos 

hallgatók (kivéve MSc felvettek), 

 

Amennyiben az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakos hallgatók, vagy a Földmérő- 

és Térinformatikai mérnök mesterszakos hallgatók nincsenek elegen (minimum 5 fő) 
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ahhoz, hogy külön homogén hallgatói csoportot alkossanak, abban az esetben 

összevonandók, és egy homogén hallgatói csoportba sorolandók. Az első alkalommal 

első félévüket megkezdő BSc-s hallgatók (BSc felvettek) Tanulmányi ösztöndíjban nem 

részesülnek.  

Az MSc felvettek a felvételi pontszámaik alapján részesülnek ösztöndíjban. 

 

A más felsőoktatási intézményből, illetve az Egyetemen belül más karról, szakról, 

képzési formából nappali tagozatra átvett, az előző félév(ek)ben külföldi részképzésen 

részt vett, illetve szünetelő hallgatói jogviszonyát újra aktívvá tevő hallgatók esetében 

a Tanulmányi ösztöndíj kreditindex alapján osztandó. 

 

Budapest, 2022. január 24. 

 

Zsótér Emese Vanda 

ÉMK HK elnök 

 


