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„Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan
Szakorvosjelöltek
Flór Ferenc ÖSZTÖNDÍJÁRA”
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján a Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvosjelöltek Flór Ferenc Ösztöndíjának (a
továbbiakban: Ösztöndíj) célja, hogy a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakképzésbe lépést
ösztönözze, valamint az ezen szakirányon egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket
támogatásban részesítse, segítve ezzel a fiatal szakorvosjelölteket pályájuk kezdetén a szakmai gyarapodáshoz
elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonság megteremtésének érdekében, valamint biztosítva a honvédelmi és
rendvédelmi feladatok, a katasztrófa-elhárítás, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó külszolgálati
(missziós) feladatok egészségügyi biztosításához szükséges, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakorvosi
humánerőforrás rendelkezésre állását.

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
a) Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a
külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkezik és az első szakképzését még nem kezdte
meg.
Nem pályázhat az Ösztöndíjra az a szakorvosjelölt aki
-

költségtérítéses szakképzésben vesz részt, kivétel ez alól a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses
állományába, illetve rendvédelmi szerv állományába tartozó, a szakképzés során szolgálati jogviszonyban
álló jelöltek,

-

uniós forrásból a képzésével összefüggő ösztöndíjban részesül.

A Markusovszky Lajos és Flór Ferenc ösztöndíjak közül egyidejűleg egy vehető igénybe.

b) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
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ba) hiánytalanul elektronikusan kitöltött Pályázati Adatlap és mellékletei,
bb) a záróvizsga (szakdolgozat és záróvizsga tárgyak eredményei) eredményét igazoló dokumentum
másolata (nem magyar nyelvű dokumentum esetén a magyar nyelvre lefordított hiteles másolat
szükséges),
bc) a pályázat benyújtásakor még támogatott szakképzésben részt nem vevő Pályázó esetén nyilatkozat, hogy
legkésőbb 2018. május 1 napjáig az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a
Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló
162/2015. Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján államilag támogatott szakképzés keretében,
vagy a Kr. 24. §-a alapján a Magyar Honvédséggel, illetve rendvédelmi szervvel létesített szolgálati
jogviszony keretében költségtérítéses formában megkezdi a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem
orvostan szakorvosi képzését,
bd) nyilatkozat (Pályázati Adatlap melléklete) arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból a képzésével
összefüggő ösztöndíjban nem részesül.
c) A bc) pont szerinti esetben az ösztöndíj folyósítás megkezdésének feltétele, a honvéd-, katasztrófa- és
rendvédelem orvostan (államilag támogatott, vagy a Kr. 24. §-a szerinti költségtérítéses) szakképzés legkésőbb
2018. május 1-jével történő megkezdésének igazolása.
d) A pályázónak vállalnia kell, hogy:
da) a szakképesítésének megszerzése után az Ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig a Magyar
Honvédség vagy a rendvédelmi szervek által meghatározott helyen végez szolgálati jogviszony
keretében a szakképesítésének megfelelő egészségügyi tevékenységet, továbbá
db) az általa biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogad el
paraszolvenciát.

III. AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT BEADÁSÁVAL, KIHIRDETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
 A pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (http://rezidens.enkk.hu/), a jelen
pályázati felhívás b) pontjában felsorolt mellékletekkel kell benyújtani 2018. február 20-ig. A határidő jogvesztő,
a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás
lefolytatására nincs mód.


Az előzetesen elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen,
magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.

2

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Flór Ferenc Ösztöndíjas pályázat”.
A benyújtás határideje: 2018. február 20.
A postai úton is megküldendő pályázati adatlapok esetében a benyújtás határideje szempontjából a postára
adás napja számít.
Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az
ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., II. emelet 202-es iroda.
 A pályázati adatlap kitölthető az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a következő linkre kattintva
(http://rezidens.enkk.hu/).


A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási
Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségeken:
- telefonszám: 06-1-411-37-62
- e-mail cím: rezidens@aeek.hu



A pályázatokról az ÁEEK, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős
Államtitkársága, továbbá a Magyar Rezidens Szövetség 1-1 képviselőjéből álló bizottság dönt 2018.
március 1-ig.



A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók névsorát az ÁEEK (www.enkk.hu) honlapján
közzéteszi.



A nyertes pályázókkal az ÁEEK a pályázat elbírálásától számított 45 napon belül megköti az ösztöndíjszerződést.



A nyertes pályázók az ösztöndíjra a szakképzést 2017-ben vagy azt megelőzően megkezdők 2018. január 1jétől, a 2018. évben történő szakképzés megkezdése esetén a szakképzés megkezdésének dátumától jogosultak.

IV. AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA
a) Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
b) Az Ösztöndíj folyósítása a rezidens szakképzésének befejezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig tart.
c) Az Ösztöndíj összege havi nettó 200 000 Ft.
d) A rendelékezésre álló pályázati keret a 2018. évben 12 000 000 forint, amelynek forrását Költségvetés XX.
fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma, 10 címszám Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 1
alcímszám Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1 előirányzat csoportszám Működési Költségvetés, 1
kiemelt előirányzatszám Személyi juttatások tartalmazza.
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e) Az Ösztöndíj - az i)-k) pontok szerinti kivételekkel - vissza nem térítendő, amely a folyósításhoz szükséges
feltételek maradéktalan teljesülése esetén havonta, utólag kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére az ÁEEK
által.
f) Az Ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjas a képzési tervének megfelelően teljesítse
szakképzését, és ezt a szakképzést koordináló egyetem igazolja az ÁEEK felé.
g) Az Ösztöndíj folyósítása, valamint a II. d) pont da) alpontban foglalt vállalás szünetel:
ga) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló
kormányrendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka; szülési
szabadság; a csecsemőgondozási díjra; a gyermekgondozási segélyre és a gyermekgondozási díjra való
jogosultság; baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség; 10 éven aluli beteg
gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása vagy rendkívüli
állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése teljes
időtartamára megszakítható, továbbá
gb) legfeljebb 6 hónap időtartamra külföldi tanulmányút vagy ösztöndíj igénybevétele esetén.
h) A g) pontban foglaltakon túl – erre irányuló kérelem esetén – a II. d) pont da) alpontban foglalt vállalás
összesen legfeljebb 1 évig szünetel. A pályázó a II. d) pont da) alpont szerinti orvosi tevékenység végzésének
ideje alatt bármikor kérheti a szüneteltetést.
i)

Amennyiben az ösztöndíjas nem tesz eleget az általa az ösztöndíjas-szerződésben vállalt kötelezettségeinek,
így különösen a II. d) pont da) alpontja szerinti vállalásnak, úgy szerződésszegést
követ el, és az ÁEEK felszólításától számított 15 napon belül az ösztöndíj teljes jegybanki alapkamattal
terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére köteles az ÁEEK részére.

j)

Amennyiben az ösztöndíjas támogatott szakképzése önhibájából szűnik meg, a felszólítástól számított 15
napon belül az ösztöndíj teljes, jegybanki alapkamattal terhelt összegének visszafizetésére köteles az ÁEEK
részére.

k) A pályázónak kötelezettséget kell vállalni a teljes szerződéses időszak tekintetében, hogy a betegellátással
összefüggésben paraszolvenciát nem fogad el, amennyiben ezen vállalt kötelezettségét megszegi, akkor a
továbbiakban támogatásra nem tarthat igényt, és addig részére folyósított ösztöndíjat a felszólítástól számított
15 napon belül a jegybanki alapkamattal terhelt összeggel emelve egy összegben vissza kell fizetnie az
ÁEEK részére.
l)

Az ösztöndíjjal összefüggésben az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
la) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.)
EüM rendelet,
lb) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI
rendelet,
lc)

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet.
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V. AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
1. A záróvizsga átlaga.
2. Az érintett szakterület szakmaspecifikus tárgyainak átlaga.
3. Az egyetemi tanulmányok során tudományos diákköri vagy egészségügyi intézményben önkéntes segítői
tevékenység.
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