Tisztelt Ösztöndíjas!

A Rezidens Támogatási Program keretében a havi ösztöndíj kiutalásának a feltétele, hogy az
Ön szakképzésével kapcsolatban az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK)
információval rendelkezzen a szakképzésének a havi teljesítéséről.
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási
Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2016. május 1-jei
hatállyal változtatott a rezidens ösztöndíjas kifizetések rendszerén. A módosítással lehetővé
vált, hogy az ösztöndíjas rezidens maga is leigazolhassa saját szakképzésének teljesítését –
eddig erre nem volt lehetősége – a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjától, amely
igazolás megtételét követően az ENKK meg tudja kezdeni az ösztöndíj utalását, függetlenül
attól, hogy a képzőhelyétől vagy a szakképzését koordináló egyetemétől a szakképzés
teljesítésének igazolásai beérkeztek-e vagy sem. A fent említett jogszabály módosításig
kizárólag a képzőhelyi és egyetemi teljesítés igazolások beérkezését követően volt lehetőség az
ösztöndíjak folyósítására, így előfordulhatott, hogy bizonyos esetekben a rezidensek csúszással
juthattak hozzá az ösztöndíjukhoz. A jogszabály módosítás és az elektronikus jelentő felület
kialakításával lehetőség nyílik az ösztöndíjak csúszás nélküli folyósítására.
A szakképzés teljesítésének igazolását, vagyis hogy a képzési tervében foglaltaknak
megfelelően
adott
hónap
vonatkozásában
teljesítette
a
szakképzését,
a
http://rezidensosztondij.enkk.hu/ linken elérhető felületen - egyedi azonosítását követően elektronikus úton Ön is megteheti, így abban az esetben is hozzájuthat az ösztöndíjához,
amennyiben az ENKK még a képzőhelyétől és a szakképzését koordináló egyetemtől nem
értesült a szakképzésének teljesítéséről. Ezen igazolás az Ön részéről nem kötelező, csak egy
lehetőség. Ha ezen lehetőséggel nem kíván élni, akkor az ösztöndíj folyósítása abban az esetben
fog megtörténi, amennyiben a képzőhelye és a szakképzését koordináló egyeteme igazolta a
szakképzésének teljesítését.
Amennyiben Ön 2016-ban pályázott az ösztöndíjra csak abban az esetben fog tudni regisztrálni
az oldalon (http://rezidensosztondij.enkk.hu/), ha az Ön által is aláírt ösztöndíjas szerződés az
ENKK részére visszaérkezett. A szerződés visszaérkezését követően haladéktalanul aktiválni
fogjuk az Ön regisztrációs jogosultságát és ezt követően tud majd regisztrálni a honlapon. (A
megelőző években ösztöndíjas szerződést aláíró jelöltek esetében ezen okból regisztrációs
probléma nem állhat fenn.)
Ennek oka, hogy kizárólag azon személyek számára biztosíthatjuk a regisztrációt, akikkel
létrejött az ENKK és a rezidens közötti ösztöndíjas jogviszony, mely az aláírt szerződés
visszaérkezésével igazolódik.
Az Ön nyilatkozattételének jogszerűségét az ENKK a képzőhelyi és egyetemi adatszolgáltatás
alapján utólagosan folyamatosan ellenőrzi, vagyis hogy az ösztöndíj folyósítás feltételei
fennálltak-e az Ön esetében az adott hónapban.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön az ösztöndíj-szerződés szerinti vállalását nem
teljesíti vagy ellenőrzésünk alapján megállapításra kerül, hogy az Ön nyilatkozata alapján
jogosulatlanul került sor az ösztöndíj kifizetésére, az államháztartásról szóló törvény

rendelkezéseire figyelemmel Ön a folyósított ösztöndíj visszafizetésére köteles. Az ösztöndíj
jogosságát utólagosan a szakképzését koordináló egyetem igazolja az ENKK részére.
Amennyiben az Ön nyilatkozatával ellentétben az egyetem az ENKK irányába azt jelzi, hogy
valamely hónapban a szakképzését nem teljesítette, akkor egyeztetés céljából fel fogjuk Önnel
venni a kapcsolatot.
A jogosultság igazolására a már eltelt, képzésben töltött hónapot követően van lehetősége adott
hónap első munkanapjától. Papír alapú igazolásait továbbra is az Ön egészségügyi
szolgáltatójának/szakképzését koordináló egyetemének kell eljuttatni! Fontos, hogy a
szakképzés teljesítéséről szóló igazolásokat továbbra is el kell juttatni a szakképzést koordináló
egyetemnek, hiszen az utólagos ellenőrzés csak így valósítható meg. Az ENKK-hoz küldött
papír alapú igazolásokat nem áll módunkban kezelni, azok alapján ösztöndíj jogosultságot
igazolni csak a szakképzését koordináló egyetem tud.
Nem jogosult az ösztöndíjra amennyiben a szakképzését nem teljesítette adott hónapban, így a
visszafizetést elkerülendő kérjük, NE NYILATKOZZON az alábbi esetekben:










a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló
kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal
támogatott tudományos munka,
a szülési szabadság,
a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra és a gyermekgondozási
díjra való jogosultság, amennyiben a rezidens ezen időtartam alatt nem végez munkát,
baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség,
10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni
ápolása, gondozása,
rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári
szolgálat teljesítése,
külföldi tanulmányút vagy ösztöndíj igénybevétele esetén,
abban a hónapban, amelyben végig szabadságon volt és egyetlen napot sem töltött a
képzéshez kapcsolódóan munkában, továbbá
ha szakképzését bármely egyéb okból nem teljesítette (pl.: megszűnt a munkaviszonya).

A fenti eseteket köteles írásban jelezni az ENKK-nak.
Kérjük, hogy az elektronikus nyilatkozattételhez regisztrálni és regisztrációját 48 órán belül
érvényesíteni szíveskedjék!
A regisztráció véglegesítése előtt kérjük ellenőrizze a megadott e-mail címet, mert annak
helytelensége esetén nem fogja megkapni a regisztráció érvényesítéséhez szükséges
visszaigazoló levelet!
Regisztrációval kapcsolatos probléma esetén hibabejelentését a rezidens@enkk.hu e-mail
címre tudja megküldeni, melyhez szükséges nevének, pecsétszámának, édesanyja nevének és
az Ön adóazonosítójának megadása.
Amennyiben Ön még egyetlen jóváhagyható sort sem lát a programban, úgy annak az alábbi
okai lehetnek:
- az Ön által is aláírt ösztöndíjas szerződés az ENKK-ba még nem érkezett vissza
(természetesen amint beérkezik hozzánk az aláírt szerződése, aktiváljuk az Ön jelentési felületét
is);

- még nem jelentették be az Ön szakképzésbe lépését, ezért kérem aláírt szakképzési szerződését
(mely nem azonos az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által kiadott
kinevezéssel) minél hamarabb juttassa el a rezidens@enkk.hu e-mail címre, tekintettel arra,
hogy szakképzési szerződés hiányában nem áll módunkban hozzáférési jogosultságot
biztosítani;
- Ön jelenleg szünetelteti a szakképzését. Ha már visszatért a szakképzésbe, úgy erről pontos
dátum megjelöléssel haladéktalanul értesítse hivatalunkat a rezidens@enkk.hu e-mail címre írt
levelében. A levélnek tartalmaznia kell az Ön nevét, pecsétszámát, édesanyja nevét és az Ön
adóazonosítóját.
Kérjük, a program használatával kapcsolatos esetleges problémáját a rezidens@ennkk.hu email
címre szíveskedjék eljutatni.

