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III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
Jogcímek és keretek
4. §1
(1) Az állami költségvetés terhére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatás felhasználásának
jogcímei:
a) teljesítmény alapú ösztöndíj
aa) tanulmányi ösztöndíj, amely a tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi
eredmények alapján megállapított általános tanulmányi ösztöndíj;
ab) Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj;
ac) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj:
kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj,
szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj,
egyetemi közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj,
diákszervezeti ösztöndíj
egyéb kari ösztöndíj.
b) szociális alapú ösztöndíj:
A hallgatói előirányzat keretének felosztása
6. §2
A hallgatók számára biztosított juttatási keretösszeg felosztását az 1. számú melléklet tartalmazza:
I. Hallgatói normatíva keretösszege:
Ebből:
a) Teljesítmény alapú ösztöndíjkeret
Ennek százalékos megoszlása:
 tanulmányi ösztöndíj
 kiemelt kari (tanulmányi és szakmai ösztöndíj,3
 szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj
 közéleti érdekképviseleti ösztöndíj, diákszervezeti ösztöndíj
Ebből a diákszervezeti ösztöndíjra jutó rész:
o a GTK keretéből 39 %;
o a KTK keretéből 22 %;
o a TK keretéből 29 %;
 külföldi részképzési ösztöndíj
 TDK ösztöndíj
 Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj,
kiemelt közösségi ösztöndíj
 tartalék
b) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen
 rendszeres szociális támogatás,

100,00%
64,30%

4

90,00%
1,40%
0,40%
4,00%

2,10%
1,50%
0,25%
0,35%
30,70%

Módosította: Szenátus SZ-142.b/2015/2016. (2016. V. 18.) számú határozat
Módosította: Szenátus SZ-142.b/2015/2016. (2016. V. 18.) számú határozat
3 Módosította: Szenátus SZ-137.a/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. június 28-tól.
4 Módosította: Szenátus SZ-137.a/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. június 28-tól.
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 rendkívüli szociális támogatás,
 alaptámogatás,
 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.
c) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen
Ebből:
 Hallgatói önkormányzat, Doktorandusz Önkormányzat
működésének támogatása
 hallgatói tanácsadó szervezetek működésének támogatása

3,00%
2,00%
1,00%

d) Egyetemi közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj, diákszervezeti ösztöndíj
2,00%
Ebből a diákszervezeti ösztöndíjra jutó rész: 36 %
Ebből:
 da) Közéleti és érdekképviseleti ösztöndíjHallgatói Önkormányzat – Központi keret
1,281,00%
 db) Diákszervezeti ösztöndíjHallgatói Önkormányzat – Corvinus Hallgatói
Médiaközpont
0,720,50%
 Hallgatói Önkormányzat – Diákjóléti és kollégiumi ügyek
0,50%
II. Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjkeret:

100,00%

III. Doktorandusz hallgatók ösztöndíjkerete:
 Doktorandusz hallgatók normatívája
 Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva
doktorandusz hallgatókra jutó keretének

100,00%
100,00%

IV. Bursa Hungarica Felsőoktatási Intézményi keretösszege:

100,00%

V. Lakhatási támogatás normatívájának keretösszege:
Ebből
a) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen
rendszeres szociális támogatás,
 rendkívüli szociális támogatás,
 alaptámogatás,
 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása
b) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen
 Kollégiumi férőhely bérlése, kollégiumi felújítás

100,00%

VI. Kollégiumi támogatás intézményi keretösszege:
Intézményi működési költségek finanszírozása összesen
 Kollégium fenntartása, működtetése

100,00%
100,00%

VII. Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva:
a) Szociális alapú ösztöndíjkeret összesen
(doktorandusz hallgatók számával csökkentett jogosultak után járó)
 rendszeres szociális támogatás,
 rendkívüli szociális támogatás,
 alaptámogatás,
 szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.

100,00%
56,00%

-2-

56,00%

35,00%

65,00%

6/b. napirend Hallgatói Térítési és Juattatási Szabályzat módosítása

Szenátus – 2017. december 19.
b) Intézményi működési költségek finanszírozása összesen
Ebből:
 Jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok
és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése,
valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő
eszközök beszerzése
 Kulturális tevékenység támogatása
 Sporttevékenység támogatása
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24,00%
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Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj5
9/D. §
(1) A Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj az egyetemi hallgatók érdekképviseletét, jólétét, kulturális,
egészségi és közösségi életük előremozdítását, Egyetem ismertségét támogató tevékenységet
végző hallgató részére pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.
(2) Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíjra jogosult hallgatók:
a) Teljes idejű (nappali munkarendű)
(i) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben
részt vevő, állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók.
(3) A Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj egyetemi és kari szinten pályázható meg:
a) Egyetemi közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj
Az ösztöndíjra fordítható keretösszeg jelen szabályzat 6.§ I. d pont da) alpontjában
meghatározott összegkeret.
b) Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj
Az ösztöndíj fordítható keretösszeg a jelen szabályzat 6.§ I. a pontjában közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj, diákszervezeti ösztöndíjra kategórián belül közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj típusra meghatározott keretösszeg.
(4) Pályázható az (1) pontban megfogalmazott értékek megvalósításával összefüggő tevékenység:
a) Egyetemi közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj esetében megpályázható területei
aa) Közéleti: kollégiumi, jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet támogatása (pl.: egyetemi
szintű rendezvényszervezés, lebonyolítás, sportesemény szervezése, szociális,
egészségügyi önkéntes munka pl.: véradás szervezése)
ab) Érdekképviseleti: egyetemi érdekképviselet (pl.: BCE HÖK egyetemi struktúra, DJB,
Egyetemi Bizottságok, munkacsoportok, kollégiumi bizottságokban való részvétel)
ac) Az Egyetem hírnevének növelése (pl.: a) sport tevékenység, sportegyesület tagjaként
kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény, intézmény képviselete sport területén b)
kiemelkedő művészeti, kulturális (pl.: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység keretein
belül.)
b) Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj esetében megpályázható területei
ba) Közéleti: jóléti, kulturális, egészségi és közösségi élet támogatása (pl.: kari szintű
rendezvényszervezés, lebonyolítás, sportesemény szervezése, önkéntes munka)
bb) Érdekképviseleti: kari érdekképviselet (pl.: Kari HÖK, Kari Bizottságokban való részvétel, a
Kar tevékenységei a BCE HÖK hatályos Alapszabálya szerint)
(5) Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat
ellátására tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.
(6) Egy pályázati ciklusban pályázónként legfeljebb egy egyetemi és legfeljebb egy kari pályázat
nyújtható be, amennyiben a pályázó párhuzamosan végzett egyetemi és kari szintű tevékenységet,
és ezek egyértelműen elkülöníthetők. Egy tevékenység csak egy pályázatban tüntethető fel.
(7) A közéleti ösztöndíj egy hónapra adható összegei a következők:
Egyetemi közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj
3.000–90.000

Kari közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj
3.000–60.000

(8) Egy hónapban a hallgatónak az Egyetemi közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj, Kari közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj és Diákszervezeti ösztöndíj címen maximum 90000100000 Ft/hó összeg
ítélhető meg.
5

Módosította: Szenátus SZ-137.a/2016/2017. (2017. VI. 27.) számú határozat. Hatályos: 2017. szeptember 1-től.
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(8)(9) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amelyet
a) az Egyetemi közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj esetén az oktatási ügyekért felelős
rektorhelyettes
b) a Kari közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj esetén az adott Kar dékáni hivatala
c) havonként ír ki a jogszabályok és a BCE belső szabályzatai alapján különös tekintettel a HTJSzre.
Diákszervezeti Ösztöndíj
9/J.§
(1) A Diákszervezeti Ösztöndíj a BCE HÖK által akkreditált hallgatói szervezetekben végzett
tevékenységet támogató, pályázat alapján folyósított juttatás.
(2) A Közéleti, érdekképviseleti ösztöndíj egyetemi és kari szinten pályázható meg:
a) Egyetemi diákszervezeti ösztöndíj
Az ösztöndíjra fordítható keretösszeg jelen szabályzat 6.§ I. d pont db) alpontjában
meghatározott keret.
b) Kari diákszervezeti ösztöndíj
Az ösztöndíj fordítható keretösszeg a jelen szabályzat 6.§ I. a pontjában közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj, diákszervezeti ösztöndíj kategórián belül diákszervezeti ösztöndíj
típusra meghatározott keret.
(3) Diákszervezeti Ösztöndíjra jogosult hallgatók:
a) Teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben,
résztvevő, állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses
hallgatók akik
b) a BCE HÖK által vezetett hivatalos nyilvántartás szerinti a BCE HÖK által akkreditált hallgatói
szervezetekben közép vagy felsővezetői pozíciót, illetve projektvezetői pozíciót töltenek be.
(4) A pályázók értékelése a következő kategóriákban történik:
a) A (2) bekezdés szerinti sSzervezetben betöltött tisztség alapján: értékelési szempontok az
akkreditációs kategória, a szervezet taglétszáma és a betöltött pozíció
b) Meghatározott tevékenységi körök alapján (rendezvényszervezés, kurzus-tréning szervezés, tartáskurzusok, nemzetközi kapcsolatokhoz köthető tevékenység, más szervezési feladatok,
menedzsment, reprezentáció, mentorálás, egyéb, aktivitási bónusz)
(5) Nem lehet pályázni olyan tevékenységgel, amelyet a hallgató munkaszerződéssel, hallgatói
munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel végzett.
(6) Pályázatonként az egy főnek odaítélhető maximális összeg: 60000 Ft.
(7) Egy hónapban a hallgatónak az Egyetemi közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj, Kari közéleti és
érdekképviseleti ösztöndíj és Diákszervezeti ösztöndíj címen maximum 90000100000 Ft/hó összeg
ítélhető meg.
(8) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, amely havonta kerül meghirdetésre. A pályázati
kiírást az Egyetemi HÖK elnökség készíti el, melyet a Központi Tanulmányi Igazgatóság vezetője hagy
jóvá.
(9) A nyilvánosságot a Corvinus Hírekben a beadási határidő előtt minimum 5 (öt) munkanappal történő
megjelentetéssel kell biztosítani. A pályázati kiírás Corvinus Hírekben történő hivatalos
nyilvánosságra hozása előtti terjesztése, széles körű szétküldése, egyéb nyilvánosságra hozása
nem megengedett, ezzel biztosítva a pályázati kiírás egyidejű megismerésének lehetőségét az
ösztöndíjra jogosult hallgatók körében.
(10) A részletes szabályok (pályázat benyújtásának határideje, lebonyolítási és bírálati rendje és
szempontjai, adott időszakra odaítélhető keret összege) a pályázati kiírás része.
(11) Érvényes pályázatot csak a pályázati kiírásban szereplő hónapban végzett tevékenységgel lehet
benyújtani.
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(12) A pályázatot a Neptun -ban kell benyújtani a pályázati kiírásban megjelölt jogvesztő határidő
betartásával.
(13) A pályázathoz csatolni szükséges a diákszervezeti tevékenysége(ke)t igazoló dokumentumo(ka)t:
a) igazolás(ok)
b) tevékenység(ek) leírása, tevékenységről szóló beszámoló(k), (a pontrendszer tisztségre járó
részén kívüli tevékenységekről)
c) az igazolásokat, tevékenységeket kiállító személy, a hallgató adott szervezeten belüli közvetlen
vezetője, a szervezet vezetője esetén az elnök helyettese lehet.
A beérkezett pályázatok bírálatát
(14) a Diákszervezeti Ösztöndíj Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bíráló Bizottság) végzi.
(15) A Bíráló Bizottság tagjai (5 fő)
(i) 1 fő oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes által delegált közalkalmazott
(ii) 1 fő pályázati úton megválasztott, Diákszervezeti Tanács által delegált hallgató
1) A pályázat kiírásáért és a választás lebonyolításáért a Diákszervezeti Munkacsoport
felelős
(iii) karonként (1-1) 3 fő, pályázati úton megválasztott kari HÖK által delegált hallgató
1) A pályázat kiírásáért és a választás lebonyolításáért a Kari HÖK elnök a felelős
(16) Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Bíráló Bizottság tagjai saját pályázatuk
elbírálásában semmilyen formában nem vehetnek részt, valamint a saját pályázatukról való döntés
időpontjában és helyén nem lehetnek jelen, illetve tartózkodniuk kell a döntéshozók bárminemű
befolyásolásától.
(17) A (16)14. bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi esetek kezelésének érdekében a
Diákszervezeti Ösztöndíj Bíráló Bizottságba a Diákszervezeti Tanács egy póttagot is delegál, aki az
összeférhetetlenség fennállásakor helyettesítik a Bíráló Bizottság azon tagját, akinek a személye
kapcsán fennáll a (1614). bekezdésben található probléma.
(18) A pályázatokat a Bíráló Bizottság véleményezi, és az ösztöndíjra vonatkozó javaslatot írásban
előterjeszti az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes felé.
(19) A Bíráló Bizottság minimum ponthatárt is meghatározhat, amennyiben azt szükségesnek látja.
(20) Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes dönt.
(21) A pályázat eredményéről a hallgató a Neptunban kap értesítést. Az ösztöndíjat ezt követően a
Központi Tanulmányi Igazgatóság tartja nyilván és a Kancelláriához benyújtja pénzügyi teljesítésre.
(22) A pályázathoz tartozó bírálati pontrendszert alapelveit jelen szabályzat 1/b melléklete tartalmazza.
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Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b melléklet
Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj
9.§
A Pro Universitate, kiemelt szakmai ösztöndíj, kiemelt közösségi ösztöndíj megállapítása a Szabályzat
6. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint történik.
1) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat olyan végzős hallgatók
nyerhetik el, akik egyetemi éveik során kimagasló közösségi, illetve szakmai tevékenységet végeztek.
A díjakat a Gazdálkodástudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a Társadalomtudományi
és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Hallgatói Önkormányzata ítéli oda a pályázóknak az adott évben
érvényes pályázati kiírás szerint.
2) Pro Universitate, kiemelt szakmai, illetve kiemelt közösségi ösztöndíjra legfeljebb a teljesítmény alapú
ösztöndíjkeret legfeljebb 0,25%-a fordítható.
3) A Pro Universitate, a kiemelt szakmai, illetve a kiemelt közösségi ösztöndíjat elnyert hallgatók
személyének kihirdetésére és a díjak átadására a tanév végén megtartott Oklevél-átadó
(„Diplomaosztó”) Ünnepi Tanácsülés alkalmával kerül sor.
4) A Pro Universitate Ösztöndíjra, a Kiemelt Szakmai Ösztöndíjra, a Kiemelt Közösségi Ösztöndíjra
pályázhat az a hallgató, aki
a) alapképzésben (BA, BSc) illetve mesterképzésben (MA, MSc) illetve osztatlan képzésben vesz
részt,
b) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és
c) tanulmányait az operatív tantervben meghatározott képzési idő plusz két félév alatt fejezi be és
d) a végbizonyítványát az adott félév végéig szerzi meg.
5) Az 1) pont feltételeit teljesítő hallgató csak akkor pályázhat az 1) pontban felsorolt ösztöndíjakra, ha
a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tanulmányai alatt még nem nyerte el ugyanezen
ösztöndíjak egyikét sem.
6) Az ösztöndíjat félévenként írja ki a BCE HÖK DJB referense figyelembe véve az oklevélátadók
időpontjait és a Központi Tanulmányi Igazgatóság vezetője hagyja jóvá.
7) Pályázati kiírás megjelentetésére a BCE HÖK honlapján és, a Corvinus Hírekben kerül sor.
8) A pályázatokat a Neptun -ban kell benyújtani a pályázatbi kiírásban megjelölt jogvesztő határidő
betartásával.
9) A pályázatokat a BCE HÖK által létrehozott Pro Universitate Bíráló Bizottság értékeli. A Pro
Universitate Bíráló Bizottság tagjai (3 fő):
(i) 1 fő oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes által delegált közalkalmazott,
(ii) 2 fő BCE HÖK oktatási referense által kinevezett hallgató.
10) A pályázatokat a Bíráló Bizottság véleményezi, és az ösztöndíjra vonatkozó javaslatot írásban
előterjeszti az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes felé.
11) Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes dönt.
12) A Pro Universitate Ösztöndíjban karonként, a legtöbb pontszámot elért hallgató részesülhet.
13) A Pro Universitate Ösztöndíj összege 150.000 Ft.
14) A Pro Universitate Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó „Szakmai tevékenység”, valamint
„Közéleti és egyéb társadalmi tevékenység” kategóriában is rendelkezzen értékelhető pályázati
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tétellel (értékelhető tétel: melyet az Pro Universitate Bíráló Bizottság a pontszabályzat alapján
elfogad, és arra pontot ad).
15) Kiemelt Szakmai Ösztöndíjban 1 fő részesülhet, aki a pályázók közül a legmagasabb pontszámot
érte el a „Szakmai tevékenység” kategóriában.
16) A Kiemelt Szakmai Ösztöndíj 100.000 Ft.
17) Kiemelt Közösségi Ösztöndíjban 1 fő részesülhet, aki a pályázók közül a legmagasabb pontszámot
érte el „Közéleti és egyéb társadalmi tevékenység” kategóriában.
18) A Kiemelt Közösségi Ösztöndíj 100.000 Ft.
19) A Kiemelt Szakmai Ösztöndíj és a Kiemelt Közéleti Ösztöndíj közül csak az egyik megpályázására
van lehetőség.
20) A Pro Universitate Ösztöndíj a 14) pontban foglaltaktól függetlenül – az 1) pontban foglalt
követelményeknek való megfelelés esetén – megpályázható. Azonban minden pályázatot benyújtó
hallgató legfeljebb csak egy ösztöndíjat nyerhet el.
21) A pályázat értékelése során az egyes kategóriákban szerzett pontszámok az alábbi súlyokkal
kerülnek figyelembevételre:
I. Szakmai tevékenység
maximum 100 pont/félév
II. Közéleti és egyéb társadalmi tevékenység maximum 100 pont/félév
III. Sport tevékenység (teljes tanulmányi időszakra) maximum 100 pont
IV. Tanulmányi tevékenység (teljes tanulmányi időszakra) maximum 100 pont
22) Az igazolandó tevékenységek mellé minden félévről szükséges igazolás. Igazolások hiányában a
pályázandó tételekre nem adható pont. Amennyiben egy tevékenységhez nem csatolnak értékelhető,
elfogadható és visszakereshető forrásból származó igazolást, a tevékenységre nem adható pont. Az
igazolásokat annak a szervezetnek az aktuális vezetője állíthatja ki, amely szervezet keretein belül
zajlott a pályázó tevékenysége.
23) A I. Szakmai tevékenység és a II: Közéleti és egyéb tevékenység igazolása a BCE HÖK által kiadott
űrlapon történik, melyeket a pályázathoz csatolni kell. Itt kell feltüntetni a végzett tevékenység(ek)
fajtáját, részletes leírását, az időtartamot és minden a bírálat számára fontos információt. Az
igazolásminták a BCE HÖK honlapjáról letölthetőek.
24) A Pro Universitate Bíráló Bizottság a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli:
I. Szakmai tevékenység 100 pont/félév
Szakmai tevékenység
1. Kutatási tevékenység, az egyetem
kutatási tevékenységeiben való
részvétel
2. TDK, OTDK

Adható
pontszám
100 pont/félév

Szükséges igazolás, megjegyzés

max. 30 pont

A kutatás vezetőjének vagy az illetékes tanszék
vezetőjének ajánlása.

max. 75 pont

2.1 TDK 1. helyezés

30 pont

2.2 TDK 2. helyezés

25 pont

2.3 TDK 3. helyezés

20 pont

2.4 TDK különdíjas

15 pont

2.5 OTDK részvétel/részvételi jog

15 pont

2.6 OTDK 1. helyezés

40 pont

2.7 OTDK 2. helyezés

30 pont

2.8 OTDK 3. helyezés

20 pont
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2.9 OTDK különdíjas
3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi
versenyek
3.1 1. helyezés

15 pont
max. 30 pont
30 pont

3.2 2. helyezés

25 pont

3.3 3. helyezés

20 pont

3.4 Részvétel

10 pont

4. Publikáció, konferencia előadás

max. 40 pont

4.1 Publikáció, konferencia előadás
magyar nyelven

30 pont

4.2 Publikáció, konferencia előadás
idegen nyelven

40 pont

5. Szakkollégiumi és egyéb, a HÖK által
akkreditált diákszervezetben végzett
egyéb szakmai tevékenység

max. 30 pont

6. Oktatási tevékenység

max. 30 pont

Csapatverseny, illetve több szerző esetén az
adott pontszám a csapattagok számával
osztódik!

Publikáció másolata, in press publikáció esetén
befogadó nyilatkozat vagy másolata. A pontszám
a folyóirat és a szakmai cikk színvonala alapján, a
szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk
csatolásával. Kivételt képez, ha a hallgató a
folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A
pontok csak megjelent cikk(ek) után adhatók.
Több szerző esetén az adható pont 70 %-át kapja
a pályázó.
Az illetékes akkreditált szervezet vezetője vagy a
BCE HÖK diákszervezeti referense által kiállított
igazolás.
Az illetékes tanszék/szakkollégium oktatáshoz
kapcsolódó tevékenységről szóló igazolása.

II. Közéleti és egyéb társadalmi tevékenység 100 pont/félév
Közéleti és egyéb tevékenység
1. Hallgatói közéleti tevékenység
1.1 Hallgatói szervezetben végzett
tevékenység, aktív tagság
1.2 Középvezetői tagság hallgatói
szervezetben
1.3 Felsővezetői tagság hallgatói
szervezetben
2. Egyéb kiemelkedő társadalmi,
szociális, kulturális tevékenység

Adható
pontszám
100 pont /félév
max. 100 pont
max. 25 pont
max. 35 pont
max. 40 pont
40 pont

Teljes tanulmányi időszakra
Pont adható Hallgatói Önkormányzatban végzett
tevékenységért, kollégiumi tanácsban végzett
munkáért, Hallgatói Önkormányzat által akkreditált
szervezetben végzett munkáért, egyetemi
rendezvény szervezéséért, publikálásért az
egyetemi
hallgatói
újságban.
Adott
tevékenységekről a 14) pontban meghatározott
igazolás szükséges.

III. Sport tevékenység (teljes tanulmányi időszakra) 100 pont
Sport tevékenység
3. Kiemelkedő sporttevékenység
3.1 Aktív, eredményes
sporttevékenység
3.2 Olimpiai kerettagságért, valamint
világ- vagy Európa-bajnokságon elért 110. helyezésért

100 pont a teljes
tanulmányi
időszakra
max. 100 pont
40 pont
75 pont

Teljes tanulmányi időszakra
Az elért helyezésről/részvételről szóló oklevél
másolata vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt
igazolás a versenyen való részvételről. Aktív és
eredményes
sporttevékenység
esetén
egyesület/szakosztályi stb. igazolás szükséges.

IV. Tanulmányi tevékenység (teljes tanulmányi időszakra) 100 pont
A kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlagról igazolást nem szükséges csatolni, a Karok Tanulmányi
Osztályai biztosítják a Pro Universitate Bíráló Bizottság részére az adatokat. A legutolsó lezárt félévvel
együtt a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag alapján az
alábbi táblázatból, egészre kerekítve adódik a tanulmányi tevékenységre járó pont:
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Kreditekkel súlyozott
kumulált tanulmányi átlag
3,99 alatt
4,00 – 4,09
4,10 – 4,15
4,16 – 4,25
4,26 – 4,29
4,30 – 4,35
4,36 – 4,39
4,40 – 4,45
4,46 - 4,49
4,50 - 4,55
4,56 - 4,59
4,60 - 4,65
4,66 - 4,69
4,70 - 4,75
4,76 - 4,79
4,80 - 4,85
4,86 - 4,89
4,90 - 4,95
4,96 - 4,99
5,00

Pontszám
0
50
50
51
52
53
54
55
57
59
61
64
66
70
73
77
82
87
93
100

25) A beérkezett pályázatokban szereplő adatok hitelességét a Pro Universitate Bíráló Bizottság ellenőrzi, és
amennyiben azok valótlan adatokat tartalmaznak, a pályázó kizárásra kerül.
26) A Pro Universitate Bíráló Bizottság a jelen § 24) részéhez egy pontozási útmutatót készít, mely
tartalmazza a részletes mérlegelési szempontokat, melyet a pályázati kiírás(ok)hoz tartozó pontozási
útmutatóban közzétesznek.

Diákszervezeti Ösztöndíj
12.§
1) A Diákszervezeti Ösztöndíj kiírása és megállapítása a Szabályzat 9/J. §-ában foglaltak szerint
történik.
2) A Diákszervezeti Ösztöndíjra fordítható összeg a HTJSZ 6.§ a teljesítmény alapú ösztöndíjkeret 1 a)
és d) bekezdésében került meghatározásraa közéleti érdekképviseleti ösztöndíj, diákszervezeti
ösztöndíjból fordítható.
3) A Bíráló Bizottság a pályázatokat pontrendszer alapján értékeli. A Bíráló Bizottság értékelési
pontrendszerének alapelvei:
Tisztség alapján (taglétszámtól függően)
elnöki alap
20 - 50 pont
felsővezetői alap
15 - 3543 pont
középvezetői alap (projektvezető)
5 - 2025 pont
Tevékenység alapján (munkaóra alapú igazolással)
rRrendezvényszervezés
0 - 1520 pont
kKurzus-tréning szervezés, -tartáskurzusok
0- 1520 pont
nemzetközi kapcsolatokhoz köthető tevékenység 0-15 pont
más szervezési feladatok
0-15 pont
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menedzsment
reprezentáció
mentorálás
egyéb
bónusz aktivitási bónusz

0-15 pont
0-15 pont
0-15 pont
0-1520 pont
0-1510 pont

4) Egy tevékenységért egyszer adható pont. A tevékenység alapján történő értékelés szempontjai jól
különüljenek el a tisztség alapján történő értékeléstől.
5) A Diákszervezeti Ösztöndíj Bíráló Bizottság a jelen § (3) bekezdéshez egy pontozási útmutatót készít,
mely tartalmazza a részletes mérlegelési szempontokat. A pontozási útmutató része a pályázati
kiíráso(ok)nak.
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