7/2016. (III. 23.) sz. Dékáni Utasítás
az Építőmérnöki Karon képzésben részt vevő költségtérítéses és önköltséges hallgatók
számára adható kedvezményekről
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Tanulmányi és Vizsga
Szabályzata (TVSz), Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSz), illetve a BME Felvételi és
Átvételi Szabályzata alapján az alábbi utasítást adom ki:
1. §
Általános rendelkezések
(1)

Az Építőmérnöki Karon (Kar) BSc és MSc képzésen résztvevő költségtérítéses és
önköltséges hallgatók számára tanulmányi és szociális alapon kedvezmény adható a
felvett kreditek alapján fizetendő összeg után, de legfeljebb a teljes
költségtérítés/önköltség felvett kreditek alapján fizetendő része 100%-ának mértékig.

(2)

Az 1. részlet összegére (alapdíj) kedvezmény nem adható.

(3)

Az a költségtérítéses hallgató, aki egy tantárgyból annak ismételt felvételekor érvényes
aláírással rendelkezik, és ezt adott félévre történő bejelentkezéskor jelzi, ezen
tantárgyra az adott képzésben meghatározott költségtérítés harmadát fizeti.

(4)

Önköltséges hallgató vizsgakurzus felvételekor az adott tantárgy kreditalapon kalkulált
önköltségi díjának:
a) a felét fizeti, amennyiben féléves önköltségi díja kreditektől nem függő részt nem
tartalmaz,
b) a negyedét fizeti, amennyiben féléves önköltségi díja kreditektől nem függő részt is
tartalmaz.

(5)

A jelen határozat alapján kérvényezhető vagy adható kedvezményekről a Dékán dönt.
2. §
Kedvezmény mértéke

(1)

Tanulmányi alapon 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

(2)

Kedvezmény mértéke
60%
40%
12%
5%
0%

A kedvezmény ágazatoktól, szakirányoktól és specializációktól független. A Központi
Tanulmányi Hivatal által szolgáltatott adatok alapján a kedvezményre a Kari Hallgatói
Tanács tesz javaslatot.
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(3)

Szociális alapon kedvezmény a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz
meghatározott dokumentumok alapján kapható. A kérelmek elbírálására a Kari
Hallgatói Tanács a TJSz 2. sz. mellékletében meghatározott pontrendszer alapján tesz
javaslatot. A kedvezmény mértékét az alábbi táblázat alapján kell meghatározni:
Egységes szociális
rendszerben elért
pontszám nem
kategóriás
hallgató esetén
10080-99
60-80

Egységes szociális
rendszerben elért
pontszám II.
rászorultsági
kategóriába eső
hallgató esetén
9070-89
50-69

0-59

0-49
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0%
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mindenkori ponthatár
alatt

3. §
Záró rendelkezések
(1)

Jelen Utasítás hatályon kívül helyezi a 2014. július 7-én kelt, a Karon képzésben
résztvevő költségtérítéses hallgatók számára adható kedvezményekről szóló
határozatot.

(2)

Jelen Utasítást a 2016/2017. tanév kezdetétől, azaz 2016. szeptember 1-jétől kell
alkalmazni.

Budapest, 2016. március 23.
Dr. Dunai László
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