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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Demonstrátori Szabályzata 

 
1. § 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel hallgatói jogviszonyban ál-

lók demonstrátorként bevonhatók a tudományos kutató és az oktatást előkészítő munkába. A 
demonstrátori alkalmazás elsődleges célja a hallgatók szakmai elkötelezettségének növelése, 
felkészítése hivatásuknak az átlagosnál magasabb színvonalú művelésére, doktori (mester) 
képzésben tanulmányok folytatására, az egyetemi oktatói (kutatói) munkára. A demonstrátori 
alkalmazást a doktori (mester) képzésbe való felvételnél a karok figyelembe veszik. 

 
2. § 

 
(1) Demonstrátori megbízás az egyetemen belül nyilvános pályázat útján nyerhető el. 

Demonstrátori tevékenységet nappali képzésben részt vevő hallgató folytathat. 
(2) Demonstrátori megbízás legalább egy félévre, legfeljebb egy évre adható, a megbízás 

megismételhető. 
(3) A demonstrátori pályázatot az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője írja ki. A 

megbízásról a dékán döntésétől függően 
a.) dékán dönt az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője véleményének fi-

gyelembe vételével, 
b.) az illetékes szervezeti egység vezetője dönt. 

(4) A demonstrátori pályázat beadásának feltételei: 
− a hallgatónak BSc/BA diplomája legyen, vagy 
− a hallgatónak legalább 60 kreditje legyen, továbbá görgetett átlaga 3.5-nél jobb 

legyen vagy a megbízást megelőző mindkét aktív félévben az ösztöndíj indexe 
3.5-nél jobb legyen. 

A karok a görgetett átlag és/vagy az ösztöndíj index minimumára 3.5-nél jobb ered-
ményt is előírhatnak. 

(5) A demonstrátori megbízás visszavonását kezdeményezheti a demonstrátor hallgató 
vagy az illetékes oktatási szervezeti egység vezetője. A demonstrátori megbízás visz-
szavonásáról a megbízást adó dönt a Tanulmányi Bizottság véleményének figyelem-
bevételével. 

 
3. § 

 
(1) A demonstrátorral az őt alkalmazó szervezeti egység szerződést köt. A szerződés tar-

talmazza a demonstrátor feladatait és a számára a feladatok ellátásáért adott juttatáso-
kat. 

(2) A demonstrátori tevékenységért az Ftv. 46. § (5) e) szerinti hallgatói munkadíj fize-
tendő.  

(3) A demonstrátori tevékenységet az oklevél mellékletben fel kell tüntetni. 
 
 

4. § 
 
(1) Jelen szabályzat 2009. február 2-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik 

a BME demonstrátorokra vonatkozóan korábban kiadott szabályzatai. 
 
Budapest, 2009. január 
 

(Dr. Péceli Gábor) 
rektor 


