
 

 

Tisztelt Hallgató!  

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán (továbbiakban: EKK) a 2016/2017-
es tanév első félévében a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában 
található Térítési és Juttatási Szabályzatban (III. rész, IV. fejezet; továbbiakban: TJSZ) illetve, 
az EKK Térítési és Juttatási Rendjében foglaltak szerint ismét megpályázható a Rendszeres 
szociális ösztöndíj, illetve az elsőéves hallgatók számára az Alaptámogatás. 

Jelen pályázati felhívást az EKK Diákjóléti Bizottsága állította össze és az EKK Szociális- és 
Esélyegyenlőségi Bizottság (továbbiakban: SZEB) jóváhagyta. A beérkezett pályázatok 
értékelését a fent nevezett bizottságok közösen végzik, a határozatokat a SZEB hozza. 

Az ösztöndíj igénylésére szolgáló űrlap és részletes információk, beleértve a csatolandó 
dokumentumok listáját, elérhetők az EKK honlapján, a http://semmelweis.hu/ekk/hallgatoi-
elet/szocialis-es-eselyegyenloseg/rendszeres-szocialis-tamogatas/ linken. 

A pályázatok postára adásának/személyes leadásának határideje: 

 2016. szeptember 26. (hétfő) 

Személyes leadási pont elérhetősége:  
Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet 
cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2.emelet. 
átvevő személyek: Gyurkovics Zoltánné, Dr. Ginál Gáborné Gulyás Katalin, Reicher Viktória, 
Csávics Adrienn 
átvételi idő: hétfőtől csütörtökig 9:00 – 15:30 , pénteken 9:00 – 13:30  
 
Az átvevőként megjelölt személyek a sértetlenül lezárt borítékokat felbontás nélkül, az 
átvétel tényét és időpontját igazoló átvételi elismervény kiállítása mellett veszik át. A 
dokumentumok tételes átvételére nincs lehetőség. Az utólagos reklamációk elkerülése 
érdekében kérjük, pályázatához csatoljon egy tételes listát, mely tartalmazza a beküldött 
dokumentumok megnevezését és darabszámát. 
 
Lehetőség van meghatalmazott útján történő leadásra is, ekkor két tanúval ellátott 
meghatalmazást kérünk, mely letölthető weboldalunkról.  
 
Postai küldeményként (ajánlott-tértivevényes): 
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 
1428 Budapest, Postafiók 2. 
 
Postai küldemény esetén az átvételt és annak időpontját a kérelmező számára a tértivevény, 
az EKK számára a Semmelweis Egyetem Központi Postázója által a küldeményen feltüntetett 
érkeztetési sorszám, valamint a kézbesítő könyvvel történő átadás igazolja. 
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A zárt, nagy alakú (pl: A4) borítékon a címzésen túl a következő adatok szerepeljenek:  

 a pályázó neve és címe 

 Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat – BIZALMAS 

 a kari bizottság által meghatározott bontási időpont előtt, illetve jogosulatlan 
személynek felbontani TILOS! 

 

Hiánypótlásra a beadási határidőt követően nincs lehetőség! A hiányos, vagy nem 
megfelelően kitöltött pályázatot a bírálást végző bizottság a rendelkezésre álló adatok 
alapján értékeli. 

Kérjük, hogy aki postai küldeményként juttatja el hozzánk a pályázatát, legyen szíves e-
mailben (szeb-djb@ekk.sote.hu) elküldeni számunkra az ajánlott szelvény és a tértivevény 
másolatát.  

Pontozás és bírálat 

A szociális alapú ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatos eljárásban a hallgató szociális 
helyzetét a TJSZ. 1. sz. melléklete szerinti szociális helyzetre vonatkozó pontrendszer, míg az 
1. sz. melléklet szerinti pontrendszerben szereplő tények, valamint a szociális ösztöndíj 
odaítélésének egyéb, jogszabályban meghatározott feltételeit a TJSZ. 2. sz. melléklete 
szerinti csatolandó dokumentumok alapján kell elbírálni. 
Emellett az egyetemi jogegyenlőség biztosításának érdekében a következő bírálati 
alapelveket alkalmazzuk: 

 A TJSZ. 2. sz. melléklet 1. pontjához kapcsolódóan kötelező mind a NAV által kiállított, 
mind a munkáltatói jövedelemigazolás benyújtása, ugyanis mindkét dokumentumot – 
vagy bármelyik hiányát – figyelembe vesszük, értékeljük az elbírálás során.  

 Valamennyi hallgató szociális jellegű pályázata esetében a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű fogalmát az Nftv.-ben meghatározottak szerint kell 
értelmezni a TJSZ felülvizsgálatáig: lásd a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 108. § 9. és 10. pontját, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A §-t. A 
fentiek értelmében e két tényre csak abban az esetben adható pont, ha a hallgató a 
gyámhatóság erre irányuló – a beadás időpontjában érvényes – határozatát csatolja. 

 Az idegen nyelven rendelkezésre álló dokumentumokból, hiteles fordítást kérünk. 
 

 
Javaslatok 

Javasoljuk, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat kezdjék el minél hamarabb 
összegyűjteni. A gyorsabb és kényelmesebb ügyintézéshez javasoljuk az ügyfélkapu 
igénybevételét. Az „egy háztartásban élők számának” igazolásához szükséges dokumentum 
csak a lakóhelyén illetékes Kormányablakban igényelhető, az ingatlan tulajdonosa, vagy 
meghatalmazottja által. 
 



 

 

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalma a következő:  

 ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta 

 két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot 
előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a 
tanúk neve olvashatóan, lakcímük és aláírásuk mindenképp fel kell legyen tüntetve.   

 a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van 
 

 

Észrevételek, kérdések 

 e-mailben: szeb-djb@ekk.sote.hu 

 személyes konzultációs időpontok (Kovács Nóra vagy Halász Péter): 
o 2016. szeptember 14. (szerda) 15:30 – 16:30 NET. HÖK iroda 
o 2016. szeptember 19. (hétfő) 16:00 – 18:00 NET. HÖK iroda 
o 2016. szeptember 22. (csütörtök) 11:00 – 12:00 NET. HÖK iroda 

Kérjük, hogy a személyes konzultációs időpontokra, legkésőbb előző nap 18 
óráig e-mailben legyen szíves jelentkezni a szeb-djb@ekk.sote.hu címen. 
 

Jogorvoslat rendje 
Az ösztöndíjat nem kapott vagy a határozatot vitató pályázók a döntés ellen 
jogorvoslattal élhetnek. A jogorvoslati kérelmet a Semmelweis Egyetem Felülbírálati 
Bizottságnak címezve, az EKK Dékáni Hivatalhoz (1085 Budapest, Üllői út 26. fsz. 16.) 
munkanapokon, e-mailen (dekani@ekk.sote.hu) előzetesen egyeztetett időpontban 
kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. 

A pályázati űrlap kitöltéséhez és az igazolások összegyűjtéséhez jó munkát kívánunk! 

Budapest, 2016. szeptember 9. 

Üdvözlettel: 

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Diákjóléti Bizottsága és Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

 

 

 

 


