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6/2018. (IV. 01.) sz. Dékáni Utasítás 
a kedvezményes tanulmányi rend szabályozásáról a BME Építőmérnöki Kar nappali 

képzésein 2018. április 1-től 

 

1. § 

Az Utasítás célja  

 

(1) Jelen utasítás célja, hogy a kedvezményes tanulmányi rend körülményeit és 

követelményeit tisztázza. 

 

2. § 

A kedvezményes tanulmányi rend követelményei és értékelése az Építőmérnöki Karon 
 

(1) A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat IV. fejezetének 37. Kedvezményes tanulmányi 

rend című pontja tartalmazza az általános követelményeket. A TVSZ általános 

szabályozását az Építőmérnöki Kar jelen Dékáni utasítással pontosítja, definiálva az 

adható/kapható kedvezményeket, és definiálva a kedvezmények feltételeit. A 

kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó döntést mindenkor a Kari Tanulmányi 

Bizottság KTB hozza. 

 

(2) A kedvezmények típusaira nézve az alábbi kategóriákat vezetjük be:  

k1) A KTB nem kötelezi az oktatót semmilyen kedvezmény megadására, de javasolja, 

hogy a hallgató szerezhesse meg az aláírást vagy félévközi jegyet akkor is, ha nem 

teljesíti az órákon való részvételre előírt minimális követelményt. A KTB 

javaslatról a tárgyelőadó vagy tárgyfelelős dönt. A döntésben rögzíteni kell, hogy 

milyen mértékű kedvezményt kap a hallgató.  

k2) A KTB felmenti a hallgatót az előadások látogatására vonatkozó követelmény alól. 

k3) A KTB felmenti a hallgatót az előadások és gyakorlatok látogatására vonatkozó 

követelmény alól.  

k4) A KTB felmenti a hallgatót az előadások és gyakorlatok látogatására vonatkozó 

követelmény alól, továbbá engedélyezi az esetleges házi feladatok, tervfeladatok, 

stb. rész-határidejének áthelyezését. (Megjegyzés: a „gyakorlatok” kifejezésbe 

nem tartoznak bele a labor- és mérőgyakorlatok.) 

 

(3) A kedvezmények feltételeire nézve:  

f1) Kiemelkedő tanulmányi eredmény vagy szakmai eredmény miatti kérés esetén a 

KTB egyéni mérlegelés alapján dönt a kedvezmény típusáról.  

f2) Párhuzamos képzésben való részvétel miatti kérés esetén akkor adható 

kedvezmény, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:  

i. a hallgató mindkét képzése nappali képzés, 

ii. a hallgató az adott félévben mindkét képzésben aktív státuszban van, 

iii. az előző két félévének ösztöndíjátlagának átlaga legalább 3,00 mindkét 

képzésben. Ezzel az indokkal k1 vagy k2 típusú kedvezmény adható.  

Ha a másik képzés nem BME-n van, akkor a három feltétel teljesüléséről a 

hallgatónak igazolást kell beadnia.  

f3) Közösségi tevékenység alapján igényelt kérelem esetén az ÉMK HK és EHK tagok 

számára a KTB a HK elnök indokait mérlegelve és a TVSZ 130.§ (2) c) pontját 

szem előtt tartva adhat k2, k3 vagy k4 típusú kedvezményt.  



2 

f4) Élsporteredmény miatti kérés esetén a KTB egyéni mérlegelés alapján dönt. Ilyen 

indokkal bármilyen kedvezmény adható, de a kedvezmény mértéke arányos legyen 

a sportteljesítménnyel.  

f5) Egészségügyi indok miatti kérés esetén a KTB egyéni mérlegelés alapján dönt.  

f6) Szociális indok, de nem munkavállalás miatti kérés esetén a KTB egyéni elbírálás 

alapján dönt.  

f7) Szociális indok miatti munkavállalás esetén a kérvény elbírálásánál a KTB 

figyelembe veszi a szociális rászorultságot, a hallgató tanulmányi előrehaladását, 

valamint a tanulmányok melletti munkavállalást. Ezen szempontok figyelembe 

vétele egy pontrendszerrel történik: 

i. max. 30 pontot kap a hallgató a szociális rászorultság alapján, 

ii. max. 50 pontot kap a hallgató a tanulmányi előrehaladása alapján, 

iii. max. 20 pontot kap a hallgató a munkavégzés időigénye alapján. 

A hallgató akkor kaphat kedvezményes tanulmányi rendet, ha a kérvényezett 

félévet megelőző félévben legalább 15 kreditet szerzett, és a fenti három 

szempont alapján elért pontjainak összege elér egy megfelelő pontszámot. Az 

elért pontszám alapján a kedvezmények: 

iv. 51-70 pont esetén k1 vagy k2 

v. 71 pont felett k3, kivételes esetben k4  

f8) Egyéb indok miatti kérés esetén a KTB egyéni elbírálás alapján dönt.  

 

(4) Szociális indokú munkavállalás esetén a pontszámítás az alábbiak szerint történik:  

a) A szociális helyzet pontozása az Egységes Szociális Rendszernek (ESZR) 

megfeleltetve történik. Az ESZR-ben megszerzett pontszám (Szp) a kedvezményes 

tanulmányi rendben a következő módon veendő figyelembe: 

i. Ha Szp<50 pont, akkor 0 pont jár. 

ii. Ha 50 pont≤Szp<90 pont, akkor 10-30 pont jár, lineárisan interpolálva és 

kerekítve. 

iii. Ha Szp≥90 pont, akkor 30 pont jár. 

b) A munkavégzés alapján szerezhető pontok számítása a munkavégzéssel töltött idő, 

nevezetesen a heti munkaidő órában kifejezett értéke (Mi) alapján történik 

i. Ha Mi<20 óra, akkor 0 pont jár. 

ii. Ha 20 óra≤Mi<40 óra, akkor 10-20 pont jár, lineárisan interpolálva és 

kerekítve. 

iii. Ha Mi≥40 óra, akkor 20 pont jár. 

A tanulmányok mellett végzett munkáról a hallgatónak munkáltatói igazolást kell 

hoznia. A munkáltatói igazolás akkor vehető figyelembe, ha az adott félévben 

legalább az első öt hétre vagy határozatlan időre érvényes. 

c) A tanulmányi előrehaladás alapján megszerezhető pontok számítása a képzés 

összkreditjeinek és a hallgató által megszerzett kreditek (Kh) alapján történik.  

BSc képzés esetén: 

i. Ha Kh<124, akkor 0 pont jár. 

ii. Ha 124≤Kh<204, akkor 10-50 pont jár, lineárisan interpolálva és 

kerekítve. 

iii. Ha Kh≥204, akkor 50 pont jár. 

MSc képzés esetén: 

iv. Ha Kh<46, akkor 0 pont jár. 

v. Ha 46≤Kh<56, akkor 10-50 pont jár, lineárisan interpolálva és kerekítve. 

vi. Ha Kh≥56, akkor 50 pont jár. 
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3. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen utasítás 2018. április 1-től hatályos. 

 

(2) Jelen utasítás hatályon kívül helyezi a Kari Tanács 2011. április 13-i ülésén elfogadott 

„BME Építőmérnöki Kar képzéseinek tanulmányi szabályozása” dokumentumot. 

 

 

Budapest, 2018. április 1. 

 

Dr. Dunai László 

 


