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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Építőmérnöki Kar 

(továbbiakban: Kar) által kidolgozott #építő250 (ejtsd: Építő 250) ösztöndíjrendszerre vonatkozó 

részletes szabályokat tartalmazó, alábbi utasítást (a továbbiakban: Utasítás) adom ki:  

 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

Az Utasítás célja 

 

(1) Jelen Utasítás célja, hogy: 

a) elősegítse a jó képességű diákok felvételét a Kar alapképzésére;  

b) folyamatos teljesítményre ösztönözze a Kar alapképzésen részt vevő hallgatóit, ezáltal 

segítse a képzésben tapasztalt lemorzsolódás csökkenését; 

c) felkészítse a Kar hallgatóit különféle állami kiválósági ösztöndíjak megpályázására; 

d) hozzájáruljon a motivált, építőmérnöki szakma iránt elhivatott, magas színvonalú 

tudással rendelkező, végzett építőmérnökök számának növeléséhez. 

 

2. §  

Az Utasítás hatálya 

 

(1) Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed azon a jelenlegi és leendő hallgatókra, akik a(z): 

a) 2018/2019. tanév 1. (őszi) félévében vagy azt követően a Kar magyar képzési nyelvű 

építőmérnöki alapképzési szakján hallgatói jogviszonyt létesítettek vagy azzal már 

rendelkeznek; és 

b) hazai felsőoktatási tanulmányaik során - ideértve az (1) bekezdés a) pontban felsorolt 

képzést is - legfeljebb két passzív félévük volt; és 

c) az ösztöndíj igénylésének félévében az (1) bekezdés a) pontban megadott, ösztöndíjra 

jogosító képzésén aktív tanulmányi félévük van. 

 

II. FEJEZET 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

 

3. §  

Az ösztöndíj típusa 

 

(1) Az ösztöndíj szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj jogcímen kerül folyósításra. 

 

4. § 

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei 
 

(1) Az ösztöndíj elnyerésének feltételei az alapképzésen éppen teljesített félév sorszámától 

függnek. Az első félév első részének ösztöndíját még a felvételi eredmény határozza meg, a 

második félévtől pedig már kizárólag az építőmérnöki alapképzésen nyújtott teljesítmény 

számít. 

 

5. §  

Az ösztöndíj összege és folyósítása 

 

(1) Az ösztöndíj három kategóriában kerül kiosztásra: 

a) I. kategória:  havonta 50 000 Ft  

b) II. kategória: havonta 36 000 Ft  
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c) III. kategória:  havonta 24 000 Ft  

 

(2) Az ösztöndíj meghirdetésekor a Kar Dékánja minden félévben meghatározza minden 

évfolyamra és az (1) pontban megadott kategóriákra azon hallgatók számát, akik elnyerhetik az 

ösztöndíjat.  

 

(3) A Kar az ösztöndíjat havi egyenlő részekben utalja át a hallgató folyószámlájára. 

 

(4) Az ösztöndíj elnyerésének részletes feltételeit féléves bontásban jelen Utasítás 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

(5) Az ösztöndíjat az ösztöndíj hirdetményben megadott módon kell pályázni. A pályázati 

anyagban szándékosan valótlan adatok megadása esetén a pályázót az #építő250 ösztöndíjból 

a teljes fennmaradó tanulmányi idejére ki kell zárni. 

 

(6) A hallgató a pályázat által vizsgált tanulmányi félévre előírt feltételeket kizárólag az ösztöndíjra 

jogosító képzésen felvett tárgyakkal teljesítheti. Más képzésen teljesített kredit, amelyet az 

Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 128-129. §-a szerint elismertek, csak a Kari 

Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: KTB) véleményezését követően, dékáni döntés alapján 

kerülhetnek beszámításra a pályázatba. 

 

(7) Abban az esetben, ha az ösztöndíjat elnyert hallgató valamely félévben nem pályázza meg az 

ösztöndíjat, vagy annak feltételeit nem teljesíti, az adott tanulmányi félévre ösztöndíj nem illeti 

meg. Az ily módon kieső félév(ek)re ösztöndíj utólagosan nem pályázható. 

 

(8) Az ösztöndíj kizárólag abban az aktív félévben vehető igénybe, amely félévben a hallgató azt 

igényelte, és a jelen Utasítás mellékletében található feltételeket teljesítette, feltéve, hogy – a 

hallgató bármely képzésén valamennyi korábbi felsőoktatási aktív tanulmányi félévét is 

beleértve – ez az aktív félév sorszámában megegyezik a mintatanterv szerinti megfelelő 

sorszámú tanulmányi félévvel. Elnyert külföldi tanulmányi/kutatási ösztöndíj esetén a KTB 

véleménye és dékáni engedély alapján el lehet térni e szabálytól. 

 

(9) Amennyiben a hallgató az általános feltételeket a félév közben mégsem teljesíti (pl. utólagosan 

passzív félév), úgy az abban a félévben felvett ösztöndíjat egy összegben visszafizeti a Kar 

részére. A hallgató kérelmére a Dékán indokolt esetben részletfizetést engedélyezhet, illetve 

különösen indokolt esetben méltányosságból dönthet e követelés elengedéséről. 

 

(10) A Kar szándéka, hogy az #építő250 ösztöndíjat legalább az alapképzés hosszának megfelelő 

ideig fenntartja, ugyanakkor jelen Utasítással nem vállal kötelezettséget sem az 

ösztöndíjprogram későbbi tanévre történő meghirdetésére, sem pedig a jelen dokumentumban 

foglalt feltételek változatlanul történő fenntartására. 

 

(11) A jelen Utasításban szereplő dékáni engedélyek nem automatikusan kerülnek elbírálásra, az 

engedélyezést a hallgatónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban kell kérnie. A 

kérelmet a Dékáni Hivatalba kell benyújtania papír alapon, a Dékánnak címezve. 

 

6. §  

Az ösztöndíj folyósításának általános feltételei 

 

(1) Az ösztöndíj igénylése támogatási időszakonként történik. Tanulmányi félévenként az első 

támogatási időszakra a regisztrációs hét első napjáig vagy az ösztöndíj hirdetményében 
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megadott időpontig adható le a pályázat. Amennyiben a félévben két támogatási időszak van, a 

második támogatási időszakra a szemeszter 10. oktatási hetének végéig adható le a pályázat. 

 

(2) Az ösztöndíj támogatási időszakait az 1. sz. melléklet tartalmazza. Egy félévben két támogatási 

időszak esetén a Kar egy 3 hónapos, majd egy 2 hónapos ösztöndíj odaítéléséről és 

folyósításáról dönt. Egy félévben egy támogatási időszak esetén a Kar 5 hónapos ösztöndíj 

odaítéléséről és folyósításáról dönt. 

 

(3) A Kar a benyújtott igénylés vizsgálata alapján tájékoztatja a hallgatót, hogy az ösztöndíj 

elnyeréséhez kitűzött feltételeket teljesítette-e, vagyis az adott időszakban jogosult-e az 

ösztöndíjra. Emellett az 1. sz. mellékletben részletezett eljárásrend szerint rangsorolja a 

pályázókat és az előre meghatározott keretszámok mértékéig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. 

 

(4) Az ösztöndíj odaítélésének és folyósításának általános és részletes feltételeit a mintatanterv 

szerinti félévekre vonatkozóan a Kar a jelen Utasítás 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 

határozza meg. Az ösztöndíjprogramba a bekerülési feltételeket teljesítő hallgatók bármely 

félév bármely támogatási időszakában beléphetnek és ösztöndíjra lehetnek jogosultak, illetve 

az adott félév támogatási időszakára el is veszíthetik jogosultságukat, amennyiben annak adott 

időszakra megszabott feltételeit nem teljesítik. 

 

III. FEJEZET 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

7. § 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

(1) A jelen Utasítás aláírásának napján lép hatályba. 

 

(2) A 2018/2019. tanévben az ösztöndíj elbírálása során az 1. sz. melléklet 2. §-ának következő 

pontjait lehet figyelmen kívül hagyni: (13) c), (15) b), (17) c) - d), (19) b) - c), (21) c) - e), (23) 

c) - e), (25) c) - e), (27) c) – e) 

 

(3) A jelen Utasítás megtalálható az alábbi oldalon: http://epito.bme.hu/szabalyzatok 

 

(4) A jelen Utasítást az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza. 

 

Budapest, 2018. IX. 01. 

 

 

         Dr. Dunai László 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Az #építő250 ösztöndíj egyes mintatanterv szerinti féléveire vonatkozó 

követelményei  

2. számú melléklet: Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) #építő250 

ösztöndíjhoz elfogadott szakterületeinek listája 

3. számú melléklet: Az #építő250 ösztöndíjban "Építőmérnöki perspektíva” tárgycsoportban 

szereplő tárgyak listája 

4. számú melléklet: Az #építő250 ösztöndíjban „Programozási ismeretek” tárgycsoportban 

szereplő tárgyak listája 

5. számú melléklet: Pályázati nyomtatvány az #építő250 ösztöndíjhoz 

http://epito.bme.hu/szabalyzatok

