
Kedves Hallgató!  

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán (továbbiakban: EKK) a 2017/2018-
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. 

Alaptámogatásra jogosult az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott teljes 
idejű képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy, amennyiben a TJSZ 9. § (5) 
bekezdésben vagy a 9. § (6) bekezdésben meghatározott rászorultsági csoportok 
valamelyikébe tartozik. 

A hallgató szociális helyzetét tanulmányi félévente egyszer vizsgálja a kari Szociális és 
Esélyegyenlőségi Bizottság, mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi elhelyezés, mind 
pedig egyéb, rászorultsági alapú juttatás elbírálása esetén. (TJSZ 9. § (2) bekezdés) 

Azon elsőéves hallgatók, akik jelentkeztek kollégiumba, a kollégiumi felvételi eljárás során 
megállapított szociális pontszám alapján pályázhatnak rendszeres szociális ösztöndíjra és 
alaptámogatásra. Nekik elegendő a kitöltött pályázati adatlapot leadniuk, igazolásokat nem 
kell csatolniuk. Az ennek ellenére beküldött dokumentumok nem kerülnek elbírálásra, a 
megállapított pontszámon változtatni nincs lehetőség! 

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: 

   2017. október 3. (kedd) 

A pályázatok leadási módja 

Személyesen  
Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet 
1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. emelet. 
Átvevő személy: Bacsa Dóra  
Átvételi idő: előzetes egyeztetés alapján +36 (20) 825 8442 vagy bacsa@ekk.sote.hu 
 
  

Az intézet dolgozói kizárólag sértetlenül lezárt borítékot vesznek át. A pályázattal 
kapcsolatban tanácsadást, tájékoztatást nem nyújtanak. A dokumentumok tételes átvételére 
nincs lehetőség. Az átvételről átvételi elismervény kerül kiállításra.   
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Postai küldeményként (ajánlott-tértivevényes) 
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 
1428 Budapest, Postafiók 2. 

A zárt, nagy alakú (pl: A4) borítékon a címzésen túl a következő adatok szerepeljenek:  

• Pályázó neve és címe  
• Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat – BIZALMAS  
• A kari bizottság által meghatározott bontási időpont előtt, illetve jogosulatlan 

személynek felbontani TILOS!  

A postára adás és a kézbesítés ténye és időpontja csak akkor bizonyítható megfelelően, ha az 
ajánlottan (feladóvevénnyel) és tértivevényesen történik. A nem ilyen módon feladott 
leveleket nem áll módunkban kerestetni. A feladás után a szkennelt feladóvevény, illetve a 
későbbiekben a szkennelt tértivevény önkéntesen megküldhető a szeb-djb@ekk.sote.hu e-
mail címre, és így a bizottság a küldemény megérkezését külön ellenőrizni tudja.  

Hiánypótlásra a beadási határidőt követően nincs lehetőség! A hiányos, vagy nem 
megfelelően kitöltött pályázatot a bírálást végző bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján 
értékeli. Amennyiben a pályázó számára fel nem róható ok miatt nem tudott valamely 
dokumentumot csatolni, akkor kérjük, szíveskedjen ezt a leadott pályázatban is jelezni, 
valamint a hiányosság okáról és az igazolni kívánt tényről nyilatkozatot csatolni. 

 

Pontozás és bírálat 

A szociális alapú ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatos eljárásban a hallgató szociális helyzetét a 
TJSZ. 1. sz. melléklete szerinti szociális helyzetre vonatkozó pontrendszer, valamint az ott 
meghatározott csatolandó dokumentumok alapján kell elbírálni.  

 
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, vagy  
• 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, vagy   

• a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van  
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A pályázathoz csatolandó nyilatkozatok kizárólag akkor fogadhatóak el, ha megfelelnek a fenti 
követelménynek. Nyilatkozatminták elérhetőek a http://semmelweis.hu/ekk/hallgatoi-
elet/szocialis-es-eselyegyenloseg/rendszeres-szocialis-tamogatas linken. 

  

Észrevételek, kérdések 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókról személyes tájékoztatást tartunk, melyen való részvétel 
különösen az elsőéves hallgatók számára ajánlott. 

Időpont: 2017. szeptember 19. kedd, 14:30 
Helyszín: Tömő utcai előadóterem (Tömő u. 25-29.)  

 

Kérdéseiket az alábbi csatornákon várjuk: 

• E-mailben: szeb-djb@ekk.sote.hu   
• Személyesen: Szeptember 28. (csütörtök) 18 óra (NET Porta előtt), jelentkezés: szerda 

este 6-ig e-mailben  
• Skypeon: előzetes emailes egyeztetés alapján 

A közösségi médián keresztül érkező megkeresések nem minősülnek hivatalos 
információkérésnek! 

  
A pályázat ütemterve  

A beérkezett pályázatok bontása, pontozása és keretfelosztás: 2017. október 6-10. 
A határozatok elkészítése és átvétele:    2017. október 12-től 
Az ösztöndíjak várható első utalása:     2017. október 16. 
 

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, 
postai úton az EKK Dékáni Hivatalához (1428 Budapest, Postafiók 2.) vagy személyesen a 
Digitális Egészségtudományi Intézetben (1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. emelet) lehet 
benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. 

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

Budapest, 2017. szeptember 13. 

Üdvözlettel: 

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