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A Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kar 
T a n á c s á n a k  

 

 

 6/2017. (III. 9.) ETK. KT. számú 

h a t á r o z a t a 

 

az Egészségtudományi Kar Juttatási Rendjének módosításáról 

 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Működési Rendjének 6.§ (2) h) pontban biztosított 

hatáskörében a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi döntést hozta: 

� Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa elfogadta az Egészségtudományi Kar Juttatási 

Rendjének melléklet szerinti módosítását.  

 

� A melléklet szerinti módosító rendelkezések az egységes szerkezetű szabályzat közzétételével 

végrehajtottá válnak. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Dr. Nagy Zoltán Zsolt  

 

Budapest, 2017. március 9.  

 

 

 
        Dr. Nagy Zoltán Zsolt 

dékán 
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Az Egészségtudományi Kar Juttatási Rendjének (TJR) módosításáról 
 
 

1. § 
 

A TJR-ben a „köztársasági” szövegrész helyébe „nemzeti felsőoktatási” szöveg lép. 
 
 

2. § 
 

A TJR-ben a „Hallgatói Önkormányzat” szövegrész helyébe „Hallgatói Részönkormányzat” szöveg lép 
 

3. § 
 

A TJR 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) Az 5. § (5) bekezdés szerinti kérelmezői körben a hallgató szociális helyzetének megítélését – a 

rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer a SZEB 

végzi, a Hallgatói Önkormányzat javaslatát figyelembe véve 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. A pontrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a Rendelet 21.§-ában foglaltakat. 

 

(2) Az 5. § (5) bekezdés szerinti kérelmezői körben a hallgató szociális helyzetének megítélését – a 

rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer a SZEB 

végzi, a Hallgatói Részönkormányzat javaslatát figyelembe véve. A szociális helyzet megítélése 

a TJSZ 1. sz. mellékletében meghatározott rend és pontrendszer figyelembe vételével a hallgató 

kérelméhez benyújtott dokumentumok/igazolások alapján történik.  

 

4. § 

A TJR 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3) A pályázati feltételeket a Kar honlapján kell nyilvánosságra hozni. 

(3) Az aktuális félévre vonatkozó pályázati felhívást, mely tartalmazza a pályázati időszak 

meghatározását, a pályázati feltételeket, a pályázati adatlapot a Kar honlapján kell 

nyilvánosságra hozni, melyről a hallgatókat Neptun üzenetben kell értesíteni. 

 

5. § 

A TJR 11.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(7) A szociális ösztöndíj pályázatokat Hallgatói Önkormányzat Irodájába a Kari Szociális és 

Esélyegyenlőségi Bizottsághoz címezve kell benyújtani a Tanévnaptárban meghatározott 

időpontokig. A pályázatnak tartalmaznia kell mindazon dokumentumokat, amelyekre hivatkozva 

a hallgató indokolja a támogatás igényét. 
 

(7) A szociális ösztöndíj pályázatokat Hallgatói Részönkormányzat Irodájába a Kari Szociális és 

Esélyegyenlőségi Bizottsághoz címezve kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott 

módon és időpontig. A pályázatnak tartalmaznia kell mindazon dokumentumokat, amelyekre 

hivatkozva a hallgató indokolja a támogatás igényét.  
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6. § 

A TJR 11.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(9) A jelen szakasz (7) bekezdésében meghatározott pályázat esetén a pályázati adatlapot 

olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja 

a pályázatot, amennyiben  

a) a hallgató a pályázatot nem írta alá, 

b) nem töltötte ki a benyújtott igazolások összesítését tartalmazó táblázatot, valamint  

c) nem csatolta az illetékes Népesség-nyilvántartó Hivatal, vagy jegyző által kiállított 

igazolásokat.  

 

7. § 

A TJR 16.§ (49) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(4) A köztársasági ösztöndíj pályázat-elbírálási rendjét a Semmelweis Egyetem Szenátusának 

23/2016. (II. 25.) számú határozatával elfogadott "A köztársasági ösztöndíj pályázat 

eljárásrendjéről” szóló szabályzata – továbbiakban: Szabályzat - valamint a Juttatási Rend 6. sz. 

melléklete tartalmazza. 

(4) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat-elbírálási rendjét a Semmelweis Egyetem 

Szenátusának 23/2016. (II. 25.) számú határozatával elfogadott "A nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj pályázat eljárásrendjéről” szóló szabályzata – továbbiakban: Szabályzat - valamint a 

Juttatási Rend 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

8.§  

A TJR mellékletében lévő Szociális alapú támogatás elnyerésére irányuló Pályázati adatlap hatályon 
kívül helyezésre kerül. 

 
9.§  

A TJR 6. melléklet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
(1) A  Köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásának pontozási rendszere – Szabályzat  

1. § (7) bekezdés: 
a) Tanulmányi eredmény (az utolsó két aktív félév korrigált kreditindexének átlaga alapján) 

átlag pont 
4,50 – 4,59 1 
4,60 – 4,69 2 
4,70 – 4,79 3 
4,80 – 4,89 4 
4,90 – 4,99    5 
5,00 6 
5,00 feletti korrigált kreditindexek esetén a sávok 0,09-

dal,  
a pontok sávonként eggyel emelkednek. 

 
b) Tudományos, oktatási és szakmai tevékenység 

� csak első szerzős előadás, cikk, dolgozat vehetők figyelembe,  
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� tartalmilag azonos témában beadott TDK munka, konferencia részvétel, cikk, szakmai 
konferencia esetén a legmagasabb pontszámot érő pontszámot 100%-ban, a többit 50%-ban 
vesszük figyelembe, 

� csak az adott tanévhez kapcsolódó tevékenység vehető figyelembe. 
TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

Tudományos Diákköri munka  
Kari TDK konferencián előadás 2 

Szakmai nívódíj 5 
Nívódíj 5 
Különdíj 2 

Országos TDK konferencián részvétel 1 
Különdíj  2 
I. helyezés 5 
II. helyezés  4 
III. helyezés 3 

Demonstrátori tevékenység  
ha az az utolsó két aktív félévben történt, félévenként 3 

Szakmai publikáció  
Hazai tudományos cikk 2 
Nemzetközi tudományos cikk 4 
Impakt faktorral rendelkező folyóirat esetén +2 
Szakmai konferencián előadás  
Hazai konferencián  2 
Nemzetközi konferencián 4 

Kutatási tevékenység 1 
Pályamunkák dolgozatok 1 
Szakmai, illetve tanulmányi versenyek 1 
Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység 1 

 
c) Közéleti, sport- és egyéb tevékenység 

� a pontszám igazolt tevékenységenként adható, 
� az adott szervezetben betöltött legmagasabb tisztség alapján jár csak pont, 
� hallgatói egyesület: MOE, MFHE, HUPSA, IÖCS, Semmelweis Zenekar, kollégiumi 

diákbizottság, kollégiumi szakmai klub, 
� közéleti tevékenysége alapján, csak azért a tisztségért adható pont, melyet az adott 

személy a pályázat beadási határideje előtti 365 napban legalább 200 napig betöltött, 125-
200 nap között a pontszám fele adható 

 
Hallgatói közéleti tevékenység  

EHÖK elnök 5 
EHÖK alelnök 3 
EHÖK Elnökség tagja 2 
kari hallgatói részönkormányzat elnök 3 
kari hallgatói részönkormányzat alelnök 2 
kari hallgatói részönkormányzat elnökségi tag-bizottsági elnök 1 
hallgatói egyesület elnöke 2 
hallgatói egyesület vezetőségi/elnökségi tagja 1 

Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység 1 
Kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység  1 
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 Nyelvismeret: államilag elismert nyelvvizsga, ha azt a hallgató az 
utolsó két aktív félévében szerezte (azonos nyelvből csak a 
legmagasabb szintű nyelvvizsgára adható többletpont)  

 

nyelvenként középfokú„C” 2 
 középfokú „A” vagy „B” 1 
 felsőfokú   „C” 4 
 felsőfokú A” vagy „B” 2 

 
 

(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálásának pontozási rendszere – Szabályzat  

1. § (7) bekezdés: 

a) Tanulmányi eredmény (az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga alapján) 
átlag pont 
4,50 – 4,59 1 
4,60 – 4,69 2 
4,70 – 4,79 3 
4,80 – 4,89 4 
4,90 – 4,99    5 
5,00 6 
5,00 feletti korrigált kreditindexek esetén a sávok 0,09-dal,  

a pontok sávonként eggyel emelkednek. 

 

b) Tudományos és szakmai tevékenység 

� csak első szerzős előadás, cikk, dolgozat vehetők figyelembe,  

� tartalmilag azonos témában beadott TDK munka, konferencia részvétel, cikk, szakmai 

konferencia esetén a legmagasabb pontszámot érő pontszámot 100%-ban, a többit 50%-ban 

vesszük figyelembe, 

� csak az adott tanévhez kapcsolódó tevékenység vehető figyelembe. 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA 

Kari TDK konferencián előadás 1 

Kari TDK konferencián elnyert Nívódíj 5 

Kari TDK konferencián elnyert OTDK konferencián való részvételi 
lehetőség 

5 

Kari TDK konferencián elnyert Szakmai nívódíj 2 

Kari TDK konferencián elnyert Különdíj 2 

Országos TDK konferencián részvétel 1 

Országos TDK konferencián elnyert Különdíj  2 

Országos TDK konferencián elnyert I. helyezés 5 

Országos TDK konferencián elnyert II. helyezés  4 

Országos TDK konferencián elnyert III. helyezés 3 

DEMONSTRÁTORI TEVÉKENYSÉG 

ha az az utolsó két aktív félévben történt, félévenként 3 

Megjegyzés [DTL1]: Kérem javítsák 
(1) bekezdésre. 
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TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

SZAKMAI PUBLIKÁCIÓ 

Hazai tudományos cikk 2 

Nemzetközi tudományos cikk 4 

Impakt faktorral rendelkező folyóirat esetén +2 

SZAKMAI KONFERENCIÁN ELŐADÁS 

Hazai konferencián  2 

Nemzetközi konferencián 4 

TDK-N KÍVÜLI KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 1 

TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGHEZ NEM KAPCSOLÓDÓ 
PÁLYAMUNKÁK/DOLGOZATOK 

1 

SZAKMAI, ILLETVE TANULMÁNYI VERSENYEN VALÓ 
RÉSZVÉTEL 

1 

SZAKMAI, ILLETVE TANULMÁNYI VERSENYEN ELNYERT 
HELYEZÉS 

1 

EGYÉB KIEMELKEDŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1 
 

c) Egyéb tevékenység 
� a pontszám igazolt tevékenységenként adható, 
� az adott szervezetben betöltött legmagasabb tisztség alapján jár csak pont, 
� hallgatói egyesület: MOE, MFHE, HUPSA, IÖCS, Semmelweis Zenekar, kollégiumi 

diákbizottság, kollégiumi szakmai klub, 
� közéleti tevékenysége alapján, csak azért a tisztségért adható pont, melyet az adott 

személy a pályázat beadási határideje előtti 365 napban legalább 200 napig betöltött, 125-
200 nap között a pontszám fele adható 

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

HALLGATÓI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

EHÖK elnök 5 

EHÖK alelnök 3 

EHÖK Elnökség tagja 2 

kari hallgatói részönkormányzat elnök 3 

kari hallgatói részönkormányzat alelnök 2 

kari hallgatói részönkormányzat elnökségi tag-bizottsági elnök 1 

hallgatói egyesület elnöke 2 

hallgatói egyesület vezetőségi/elnökségi tagja 1 

AKTÍV, EREDMÉNYES, ILL. KIEMELKEDŐ SPORTTEVÉKENYSÉG 1 

KIEMELKEDŐ TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉG  

1 
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TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 
NYELVVIZSGA MEGSZERZÉSE  
államilag elismert nyelvvizsga, ha azt a hallgató az utolsó két aktív félévében 
szerezte (azonos nyelvből csak a legmagasabb szintű nyelvvizsgára adható 
többletpont)  

 

nyelvenként középfokú„C” 2 

 középfokú „A” vagy „B” 1 

 felsőfokú   „C” 4 

 felsőfokú A” vagy „B” 2 
 

 

10.§  

A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló TJR 5. melléklet első táblázata az alábbi ponttal 
egészül ki:  

nem magyar nyelven meghirdetett államilag finanszírozott 
képzés önköltségi díjához kapcsolódóan fizetendő idegen 
nyelvi hozzájárulás 

a Semmelweis Egyetem Önköltség 
számítás rendje című szabályzat alapján 
elkészített önköltségszámítás 
eredményeként megállapított önköltségi 
díjnak a felsőoktatási intézmények 
alaptevékenységének finanszírozásáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott 
felső korláton felüli része  

 

 
 

Megjegyzés [DTL2]: Nem világos 
melyik táblázat egészül ki a 3 közül. 
Kérem pontosítsák a megjelölést. 


