A GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TANULMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK
HATÁROZATA

AZ ÖNKÖLTSÉG (KÖLTSÉGTÉRÍTÉS) CSÖKKENTÉS
IRÁNTI KÉRELMEK EGYSÉGES KEZELÉSÉRŐL

A. Előzmények, jogi keretek
Az elmúlt időszakokban a KTB által az önköltség (költségtérítés) csökkentési kérelmek elbírálása
során kialakított egy közmegegyezéses eljárásrendet, mely azonban nem automatizáltan működött
és számos szubjektív elemet is tartalmazott. A jó gyakorlat továbbvitele és az objektivitás, valamint
az egységes és egyenlő elbánás érdekében a jelen határozatban leírt pontozásos értékelési eljárást
vezeti be, melynek elemei az eddigi eljárásokban is jelen voltak, legfeljebb nem objektív mérőszámokhoz kötve.
Ezt a határozatot a KTB a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatáról szóló X./10./2015-2016. (2016.
VII. 11.) számú szenátusi határozat 4. § (5) bekezdés b) pontja alapján hozta.
Az e határozatban foglaltak a TVSZ 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szinten és a
13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti munkarendben szervezett képzések hallgatóira vonatkoznak.
Ez a határozat 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
B. Önköltség (költségtérítés) csökkentési eljárásrend
A hallgatók által benyújtott önköltség (költségtérítés) csökkentési kérelmek érdemi értékelése és az
adható díjmérséklés mértékének meghatározása a következő eljárásrend szerint történik:
1. A kiindulási adat a hallgatók által befizetett különeljárási (második pótlás, határidőn túli
feladatleadás) díjakból képzett pénzalap ( PA ), mely nem feltétlenül azonos a teljes befizetett összeggel. A díjcsökkentés legfeljebb ennek mértékéig terjedhet.
2. Minden kérelmező hallgatóra meghatározunk egy, a díjcsökkentés alapjául szolgáló Di
pontszámot.
3. A kérelmezők egészére összegezzük ezeket az egyéni pontszámokat ( DSUM 

 Di ), valai

mint képezzük az egyéni pontszám és kérelmezők összegzett pontszámának hányadosát:

RD,i 
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4. Az egy hallgató által elvileg maximálisan igénybevehető díjcsökkentés (az elengedett díj
összege) a rendelkezésre álló pénzalap és a pontszám-hányados szorzata: DCSi  PA  RD,i
, azzal a korlátozással, hogy az elengedett díj nem lehet nagyobb a kreditarányos önköltséggel, ill. költségtérítéssel [az alapdíjból kedvezmény nem adható]. Az így ki nem osztható díj

visszakerül a közös alapba, és újraosztásra kerül azon hallgatók között, akik ezt a határt
még nem érték el.
A díjcsökkentés alapjául szolgáló hallgatói pontszám ( Di ) a következők szerint határozandó meg:
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Di  K  T  1, 5  S   Tj  Z  B ,
j 1

ahol

K a közösségi tevékenységért adható pontszám, 0..100 között változhat;
T a szakmai, tudományos tevékenységért (TDK, demonstrátorság, szakmai verseny stb.) adható pontszám, 0..50 között változhat;

S az Egységes Szociális Rendszer pontozási szempontjai szerint adott szociális pontszám,
elvileg 0..100 között változhat (jellemző maximális értéke kb. 80)
T1 az első tanulmányi pontszám, mely az előző féléves korrigált kreditindex (KKI) negyvenszerese, 0..240 között változhat;

T2 a második tanulmányi pontszám, mely az előző féléves tanulmányi átlag hússzorosa,
0..100 között változhat;

T3 a harmadik tanulmányi pontszám, mely az előző négy félév KKI értékeinek változását
(trendjét) mutatja, értéke –50..+50 között változhat, értékét a 10  sgn( R)  ln 100  R  0,1 kifejezés szerint kell meghatározni, ahol R a félév sorszáma (a sorszám 1..4 közötti és az időben legtávolabbi az 1.) és az adott féléves KKI közötti lineáris korrelációs együttható (az esetleges passzív félévhez tartozó 0,00 érték helyett a szomszédos aktív félévek KKI értékeinek
számtani átlagát kell figyelembe venni);

Z az utolsó féléves, potenciális záróvizsgázó hallgatók prémium pontszáma, mely 25 (a nem
utolsó félévesek ezen a jogcímen nem kaphatnak pontot);

B a bírálók által a kérelemben foglaltakra megállapított pontszám, 0..50 között változhat.
Az így kiosztható pontszámok áttekintésére szolgál a következő táblázat:
Jogcím
közösségi pontszám
szakmai tev. pontszáma (max. 50)
szociális pontszám 1,5-szerese (max 150)
Kérvény alapján adott pontszám (0..50)
Tanulmányi pontszám 1 (40×KKI)
Tanulmányi pontszám 2 (utolsó súly. tan. átl. 20×)
Tanulmányi pontszám 3 (dinamika)
Potenciális záróvizsgázó pontszám (25 ha igen, 0 ha nem)
Összesen legfeljebb
Jogcím csoport
Tanulmányi alapú
Szociális alapú
Közösségi tevékenység alapú
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A határidők, a mulasztás, a mulasztás igazolása és a hiánypótlás tekintetében a TVSZ 207–210. §
rendelkezései szerint kell eljárni.
Az utólagosan beadott és külön eljárásban egyénileg elbírált kérelmek esetében az adható díjcsökkentés mértékét a határidőre beadott kérvények elbírálása során alkalmazott díjcsökkentés szerint,
a pontszámmal arányosan kell megállapítani. Díjcsökkentés legfeljebb a rendelkezésre álló pénzalap
kimerüléséig adható.
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