
Tanulmányi ösztöndíj

Grizák Máté – Juttatási-térítési felelős



A jelenlegi rendszer működése



Az ösztöndíjosztás elve

(TJSZ 24.§)

Alapszabályok
• A jogosult hallgatók max. 50%-a 

részesülhet benne!

• Minimális összege a hallagatói normatíva 
min. 5%-a (~6500 Ft)

• Legkisebb és legnagyobb kiosztott összeg 
között min. háromszoros különbség

• Homogén Hallgatói Csoportokra (HHCS) 
kell osztani a hallgatókat

Alapja

• Lehet:

• Kreditindex

• Korrigált kreditindex

• Jelenleg nálunk: kreditindex

σ(é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦 ∗ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡é𝑟𝑡é𝑘)
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https://hszi.bme.hu/document/373/original/BME_TJSZ_20190815.pdf


Homogén Hallgatói Csoportok

• „…kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi 
kötelezettség alapján szerzett – továbbá kizárólag – tanulmányi eredményeket 
mérjenek össze.”

• „Homogén hallgatói csoport kialakítható szakonként, évfolyamonként, 
specializációnként, szakirányonként, […] , illetve ezek kombinációjaként”

• KJK-n jelenleg 2 db HHCS:

• BSc/MSc felsőéves

• MSc elsőéves



Keret felosztása

• A HHCS-k között kell felosztani

• Megszerzett kreditek alapján

• Az MSc elsőévesek nem rendelkeznek megszerzett kredittel a vizsgált félévben, ezért 30 

kredit/fő-vel számolunk

• Keretösszeg egy félévre átlagosan kb. 38 M Ft





Jelenlegi rendszer hiányossága



A nagy HHCS

• A felsőéves hallgatók az ösztöndíj értékelése során szaktól és képzési szinttől 

függetlenül kerülnek összehasonlításra

• Ebből kifolyólag a szakok/képzési szintek sajátosságai semmilyen mértékben 

nincsenek figyelembevéve az értékelés során

• (Ezeket a csatolt Excel fájlban szereplő eredmények is jól tükrözik)



Tervezett változtatás

• A jelenlegi rendszeren a HHCS-k felosztásán lehet érdemben alakítani

• Az összes felsőbbéves hallgatót tartalmazó nagy HHCS-ból képeznénk 4 kisebb HHCS-t a következő 
módon:

• Közlek BSc

• Jármű BSc

• Logisztika BSc

• MSc felsőbbévesek

• Mivel így 4 külön HHCS-ként kezelnénk a felsőbbéveseket így részegységenként külön vonatkoznának rájuk 
a Tanulmányi ösztöndíj osztás egészére vonatkozó feltételek, így biztosítva azt, hogy az osztás egészében 
megfeleljen minden feltételnek

• Pl.: Adott HHCS-ba tartozó hallgatók max. 50%-a részesülhetne ösztöndíjban stb.



Keret új felosztása

• Az új felosztás szeriniti 4 HHCS-nak külön keretet kell meghatározni

• Az elv lényegében nem változna:

• HHCS-k között kell felosztani a megszerzett kreditek alapján

• Az MSc elsőévesek nem rendelkeznek megszerzett kredittel a vizsgált félévben, ezért itt 

is 30 kredit/fő-vel számolunk





Eredmény

• A csatolt Excel fájlban 4 félév adataiból látható, hogy egyenletesebben és nem 
utolsó sorban igazságosabban osztható szét az ösztöndíj

• A megoldás elméletben közelíthetne a pontosabb felosztás felé, mert évfolyamok 
szerint is tovább lehetne bontani a HHCS-kat, de gyakorlatilag a további 
„darabolás” túl alacsony létszámokat eredményezne az évfolyamok szerinti 
osztásban

• Ez főként az 50%-os korlát biztosításánál okozhat problémát, mert túl sok azonos 
intervallumba eső kreditindex esetén előfordulhat, hogy több, mint 50% kapna vagy túl nagy 
mértékben (10-15%)  maradna el az 50%-tól a ténylegesen ösztöndíjban részesülők száma

• (ez valós probléma az MSc elsőévesek ösztöndíjánál)



Hallgatói vélemények 

A Hallgató Képviselet által közzétett Google Form alapján






