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ÁLTALÁNOS ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A MICHALICZA ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Országos Kórházi 

Főigazgatóság (továbbiakban: Támogató) által kiírt Michalicza Ösztöndíjprogram 

keretében ösztöndíjban részesített személyre (továbbiakban: Támogatott) és az ösztöndíjat 

folyósító Támogatóra (továbbiakban együttesen: Felek) terjed ki. 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai: 

székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.  

bankszámlaszám: 10032000-00362241-30005338 

adószám: 15845883-2-43 

képviseli: Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató 

 

1.2. Jelen rendelkezések általános szerződési feltételnek minősülnek, amelyet a támogatást 

igénylő (továbbiakban: Pályázó) a pályázat benyújtásával fogad el. Pályázó a pályázati 

adatlapon nyilatkozik arról, hogy a Pályázati Felhívásban, az Ösztöndíj Támogatói 

Okiratban (továbbiakban: Okirat) és az ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, azokat 

elfogadja, és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az ösztöndíj támogatás megítélése 

esetére kötelezettséget vállal a fenti dokumentumokban foglaltak betartására. Pályázó ezen 

nyilatkozata ajánlatnak minősül, amelyhez a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:64. § alapján kötve van.  

 

1.3. Pályázó szerződéskötési ajánlatának a Támogató általi elfogadása támogatásról szóló 

szerződéses jogviszonyt keletkeztet Felek között az ÁSZF-ben, az Okiratban, a benyújtott 

pályázati anyagban, a Pályázati Felhívásban, illetve a Michalicza Ösztöndíjprogram 

Működési Szabályzatában foglalt tartalommal, amely a Támogató által kiállított és a 

Támogatott részére megküldött Okiratnak Támogató általi egyoldalú aláírásának napjával 

lép hatályba. A szerződéssel érintett képzésre vonatkozó adatokat az Okirat tartalmazza. 
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1.4. Az Okirat és az ÁSZF mellett, a Pályázati Felhíváson és Támogatott által benyújtott 

pályázaton túl a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és Felekre kötelező érvényű 

minden olyan nyilatkozat, igazolás, jelentés, adatszolgáltatás és egyéb dokumentum, 

valamint ezek módosításai, amelyet Támogatott a pályázattal együtt, vagy a későbbiekben 

benyújtott. 

 

1.5. Jelen ÁSZF a https://michalicza.okfo.gov.hu/ oldalon történő közzététel időpontjától 

hatályos. 

 

1.6. A Felek közötti támogatásról szóló szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 

titoknak, nem tarthatók vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 

megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály közérdekből elrendeli. 

 

1.7. Az Okirat az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és az 

Okirat azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, az Okirat rendelkezései 

az irányadóak. 

 

1.8. Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki azokra az támogatottokra, akik 2022. évet megelőző 

ösztöndíj felhívás alapján Michalicza-ösztöndíj Szerződést kötöttek a Támogatóval.  

 

1.9. Ha az Okirat, vagy az ÁSZF módosításának tárgya az ÁSZF hatálya alá tartozó Támogatott 

kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére az Okiratban, vagy az ÁSZF-ben 

meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Támogató erre vonatkozó 

egyoldalú nyilatkozata az Okiratot, illetve az ÁSZF-et a nyilatkozatban meghatározott 

tartalommal módosítja. 

 

1.10. Támogató akkor is módosíthatja egyoldalúan az Okiratot, illetve jelen ÁSZF-et, ha a 

módosítás Támogatott számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra 

jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés 

megállapítása és javaslata miatt van szükség. 

 

1.11. Az ÁSZF módosítása a Támogató honlapján történő közzététellel lép hatályba, az Okirat 

módosítása a Támogató általi aláírás napján lép hatályba. 

 

https://michalicza.okfo.gov.hu/
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1.12. Támogató a Támogatott által benyújtott bármely dokumentum tekintetében a 

nyilvánvalóan hibás adatot, elírást a dokumentummal kapcsolatos eljárás során bármikor 

kijavíthatja. 

 

1.13. Támogatott az általa megadott bankszámlára átutalt ösztöndíj összegéért feltétel nélkül 

és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik.  

 

1.14. Felek esetleges jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy Felek Támogató székhelye szerinti bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

1.15. A jelen szerződés teljesítésével összefüggésben elsősorban a felsőoktatásban szerezhető 

képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM 

rendelet, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 16/A. §-a értelmében a miniszter által az 

általa vezetett minisztérium honlapján közzétett képzési és kimeneti követelményekről – a 

tanári szakok képzési és kimeneti követelményeit ide nem értve – szóló hivatalos kiadvány, 

a Ptk., valamint a Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

2. Az ösztöndíj nyújtásának célja 

 

2.1. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján a Michalicza-ösztöndíj célja a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók 

támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló, továbbá okleveles kiterjesztett hatáskörű 

ápoló szakképzettség megszerzésében, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal 

és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, egyetemi végzettségű ápolók 

utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválva őket a hivatásuk szerinti tartós 

elhelyezkedésre. 

 

2.2. Az Ösztöndíj a hazai felsőoktatási intézményekben a Pályázati Felhívásokban 

meghatározott képzésben résztvevő hallgatók képzésének elősegítésére és anyagi 

biztonságának megteremtésére irányul az 1.1. pontban szereplő ösztöndíj-pályázat útján 

elnyert ösztöndíj nyújtása révén. 
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3. Az ösztöndíj formája, összege, forrása 

 

3.1. Az ösztöndíj formája: vissza nem térítendő támogatás, amely a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 4.12.1. a) pontja alapján adómentes 

jövedelemnek minősül. 

 

3.2. Az ösztöndíj összege:  

a) a képzés I. tanulmányi félévében 640.000 Ft,  

b) a képzés II-III-IV. tanulmányi félévében 320.000 – 640.000 Ft közötti összeg, amelynek 

mértékére az Ösztöndíj Bizottság tesz javaslatot minden félév kezdetén. 

c) Amennyiben a Támogatott vállalja a 4.2. b) ba)-bb)-bc) pontokban foglalt 

többletkötelezettséget, az a) és b) pontban megállapított ösztöndíj összegének 

kétszerese folyósítandó. 

 

3.3. Az ösztöndíj pénzügyi fedezete: az Országos Kórházi Főigazgatóság tárgyévi 

költségvetésében erre a célra meghatározott forrás biztosítja. 

 

3.4. Az ösztöndíj kiutalására első alkalommal legkésőbb azon év december 31-ig kerül sor, 

melyben a Támogatói Okirat hatályba lépett.  

 

3.5. Az ösztöndíj a pályázatban megjelölt államilag támogatott szakképzés időtartamára, de 

legfeljebb négy tanulmányi félévre folyósítható.  

 

3.6. A támogatás tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre 

Támogatott részére a Támogató által. 

 

3.7. Az ösztöndíj folyósítása a szakképzés teljesítésével egyidejűleg történik. Az ösztöndíj 

folyósítása a teljes szakképzési időszakra történik, az ösztöndíj a szakképzési idő tört 

részére nem vehető igénybe. Amennyiben Támogatott az ösztöndíj folyósításáról a képzés 

további része tekintetében le kíván mondani, szerződésszegést követ el és a 8. pontban 

foglaltak alapján köteles a már folyósított ösztöndíj visszafizetésére. 

 

3.8. Az ösztöndíj költségvetési forrásának kezelésével kapcsolatos feladatokat és az ösztöndíj-

kiutalás jogosságának ellenőrzését Támogató látja el.  
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3.9. Az ösztöndíj csak Támogatott saját nevére szóló bankszámlájára folyósítható. 

 

4. Támogatott jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Támogatott jogosult az ösztöndíj igénybevételére, amennyiben a Michalicza-ösztöndíjról 

szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglalt, a pályázat benyújtása során vállalt és 

a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek hiánytalanul eleget tesz. 

 

4.2. Támogatott köteles: 

a) a teljes szakképzést teljesíteni és a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén 

belül megszerezni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően, és 

b) a szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3) év 

időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes 

munkaidőben, magyarországi, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál 

közfinanszírozott ápolási tevékenységet, vagy egészségügyi, ápolási tevékenységet 

végezni honvédségi szervezetnél;  

vagy a pályázatban vállaltaknak megfelelően 

ba) geriátriai ápolás szakterületen a szakképesítésének megszerzését követő öt 

(5) éven belül legalább három (3) év időtartamban a megszerzett 

szakképzettségének megfelelő jogviszonyban magyarországi közfinanszírozott 

fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, teljes munkaidőben 

közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet végezni, vagy 

bb) sürgősségi ellátás szakterületen a szakképesítésének megszerzését követő öt 

(5) éven belül legalább három (3) év időtartamban a megszerzett 

szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes munkaidőben 

közfinanszírozott egészségügyi-ápolási tevékenységet végezni az alábbi 

területeken: 

 az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) alkalmazásában, 

vagy 

 közfinanszírozott sürgősségi betegellátó osztályon, vagy 



6 
 

bc) közösségi (alap-) ellátás szakterületen az alapellátás körébe tartozó 

egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál a 

szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3) év 

időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban, teljes 

munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi-ápolási 

tevékenységet végezni. 

 

4.3. Támogatott vállalja a szakképesítés megszerzése alatti és az azt követő szerződéses 

időtartam alatt az 5.1. pont szerint változásbejelentési kötelezettség teljesítését. 

 

4.4. A 4.2. b) pontban foglalt vállalás szünetel az 7.1. pont szerinti esetekben. Amennyiben 

Támogatott a vállalását egyéb okból szünetelteti, szerződésszegést követ el és a 8. pontban 

foglaltak szerint köteles a már folyósított ösztöndíjat visszafizetni.  

 

4.5. Támogatott köteles szakképzéséről és munkaviszonyáról a 9. pontnak megfelelő igazolást 

Támogató részére benyújtani. 

 

5. Támogatott változásbejelentési kötelezettsége 
 

5.1. Támogatott köteles a személyi adataiban - különösen az elérhetőségi adataiban -, valamint 

a szakképzése teljesítésével, munkaviszonya; szolgáltatóval, honvédségi szervvel fennálló 

jogviszonya megszűnésével összefüggő adataiban történő változás bekövetkezéséről a 

Támogatót a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatni.  

A fenti adatváltozás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén – ha az az ösztöndíj 

folyósítását, vagy a támogatott cél megvalósulását hátrányosan befolyásolja, vagy 

ellehetetleníti – az ebből eredő károkért Támogatott felel. 

 

5.2. Támogatott köteles továbbá írásban bejelenteni a Támogatónak, ha: 

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján a támogatási szerződést nem lehetett volna 

megkötni; 

b) Támogatott a jelen ÁSZF-ben meghatározott, vagy a szerződés létrejöttének 

feltételeként előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik; 
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d) Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben 

vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be. 

Támogató a fent meghatározott bejelentés alapján 8 napon belül megteszi a szükséges 

intézkedéseket. 

 

6. Támogató jogai és kötelezettségei 

 

6.1. Támogató a 3.4. pontban meghatározott időtartamig intézkedik a jelen szerződés 3.2. 

pontjában meghatározott első tanulmányi félévre járó ösztöndíjnak Támogatott által 

megjelölt számlaszámra történő utalása iránt.  

 

6.2. Támogató jogosult ellenőrizni, hogy Támogatott eleget tesz-e jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségének.  

 

6.3. Támogató jogosult a szerződés időtartama alatt bármely, Támogatott szerződésből fakadó 

kötelezettségének teljesítésével összefüggő dokumentum szolgáltatását kérni 

Támogatottól, a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok betartása 

mellett. 

 

7. Az ösztöndíj folyósításának és vállalási időszakának szünetelése 

 

7.1. A 4.2. b) pont szerinti ötéves vállalási időtartamba nem számít bele  

a) a szülési szabadságon töltött idő, 

b) a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama, 

c) a fizetés nélküli szabadság időtartama, ha a gyermekgondozást segítő ellátás és a 

gyermekgondozási díj igénybevételére fizetés nélküli szabadság mellett kerül sor, 

d) baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama, 

e) 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni 

ápolásának, gondozásának időtartama, 

f) rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári 

szolgálat teljesítésének időtartama, 

g) a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 

kormányrendeletben szabályozott, illetve más, állami vagy külföldi ösztöndíjjal 

támogatott tudományos munka, 
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h) 1 év indoklás nélkül halasztható. 

 

7.2. Az ösztöndíj folyósítása szünetel: 

a) Támogatott passzív tanulmányi féléve esetén, 

b) ha Támogatott féléves tanulmányi átlaga nem éri el az ösztöndíj biztosításának 

feltételeként meghatározott kreditindex minimumszintjét.  

 

8. Az ösztöndíj visszafizetésének esetei  

 

8.1. Amennyiben Támogatott nem tesz eleget az általa a szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek, így különösen annak a vállalásnak, amely szerint a szakképesítés 

megszerzését követően öt (5) évben legalább három (3) év időtartamban a megszerzett 

szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál közfinanszírozott ápolási tevékenységet 

vagy egészségügyi, ápolási tevékenységet végez honvédségi szervezetnél, vagy 

Támogatott vállalása ellenére nem a 4.2. b) ba)-bb)-bc) pontokban meghatározott területen 

és egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-, ápolási tevékenységet, úgy 

szerződésszegést követ el. 

8.2. A Támogatott visszafizetési kötelezettsége esetében a Támogató által Támogatotthoz 

intézett felszólításától számított 15 napon belül az ösztöndíj teljes, a Ptk. 6:47. § (1) 

bekezdés szerinti jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére 

köteles Támogató 10032000-00362241-00000000 számú számlaszámára.  

 

8.3. Amennyiben a Támogatott a vállalása ellenére nem a 4.2. b) pontban meghatározott területen 

és egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi- ápolási tevékenységet, de a 

szakképesítésének megszerzését követő öt (5) éven belül legalább három (3)  év időtartamban 

a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez egészségügyi-ápolási tevékenységet, a 

felszólítástól számított 15 napon belül a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal 

terhelt mértékének felével megegyező összeg visszafizetésére köteles a Támogató részére. 

 

8.4. Amennyiben Támogatott hallgatói jogviszonya a szakképzettség megszerzését 

megelőzően megszűnik, vagy a szakképzettségét igazoló oklevelet a képzési és kimeneti 
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követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzi meg, a 

felszólítástól számított 15 napon belül Támogatott az ösztöndíj teljes, a Ptk. 6:47. § (1) 

bekezdés szerinti jegybanki alapkamattal terhelt összegének egyösszegű visszafizetésére 

köteles Támogató részére. 

 

8.5. Amennyiben Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége 

teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk. 6:48. § szerinti 

késedelmi kamatot fizetni. 

 

8.6. Támogatott mentesül a visszatérítési kötelezettség alól, ha egészségügyi okból válik 

alkalmatlanná a szerződés teljesítésére. A mentesítésről az OKFŐ független szakorvosi 

vélemény alapján dönt. 

 

9. A szakképzés teljesítésének és az azt követően fennálló munkaviszony igazolása 

 

9.1. A szakképzés időtartama alatt: 

A szakképzés időtartama alatt a szakképzés teljesítéséről, valamint a megelőző félév 

Michalicza Működési Szabályzat szerint számított kreditindex átlagáról – Támogató 

megkeresésére – az az egyetem ad tájékoztatást, ahol Támogatott hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik.  

 

9.2. A szerződéses időszak szakképesítés megszerzését követő időtartama alatt: 

A szerződéses időszakban a szakképesítés megszerzését követő, a 4.2. b) pontban 

meghatározott vállalás megkezdésekor és ezt követően félévente egy alkalommal – 

változás esetén 8 napon belül – Támogatott köteles a munkavégzésre irányuló jogviszony 

fennállását igazoló iratot közvetlenül Támogató részére eljuttatni. 

 

10. Adatvédelem 

 

10.1. Támogató tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése 

során Támogatott megismert személyes adatait harmadik személy részére nem adja át, 

illetve mások számára nem teszi hozzáférhetővé és az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai 
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Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit betartja. 

 

11. A szerződés módosítása 

 

11.1. A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység és cél az 

így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.  

 

11.2. Ha azok a körülmények, amelyekre tekintettel Felek a támogatási szerződést 

megkötötték, lényegesen megváltoznak (pl.: a szerződésben szereplő kötelezettségek 

teljesítése akadályba ütközik, a szerződés teljesítését befolyásoló jogszabály megváltozik, 

stb.), úgy szerződésüket Felek közös megegyezés alapján módosíthatják. 

 

12. A szerződés megszűnése 

 

12.1. A szerződés megszűnik 

a) a szerződésben meghatározott szakképesítés megszerzését követően a vállalt 

munkavégzésre irányuló jogviszony 4.2. b) pontban meghatározott időtartamának 

elteltével,  

b) közös megegyezéssel, 

c) Támogatott jelen ÁSZF 12.2. pontjában meghatározott esetek bármelyikével 

megvalósított, súlyos szerződésszegése esetén Támogató azonnali hatályú 

felmondásával. 

 

12.2. Támogató a szerződés felmondására és a támogatás visszakövetelésére jogosult, ha az 

alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) Támogató tudomására jut, hogy Támogatott a pályázat benyújtása során, annak 

lényeges tartalmát illetően valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot 

tett; 

b) Támogatott olyan okból – amelyért felelős – megszegi a Támogatási Okiratban és jelen 

ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit;  
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c) megállapításra kerül, hogy Támogatott a szakképzés megszerzését követő vállalással 

összefüggésben több alkalommal valótlan adatot szolgáltatott;  

d) Támogatott a 4.2. b) pontban meghatározott vállalási időszak kezdetekor elmulasztja a 

munkaviszonyának fennállását igazolni Támogató felé, illetve Támogató írásban, 

határidő tűzésével felszólítja Támogatottat e kötelezettsége teljesítésére és ez 

eredménytelen marad; 

e) olyan körülmény merül fel, vagy jut Támogató tudomására, amely alapján a támogatási 

jogviszony nem jöhetett volna létre; 

f) Támogatott olyan okból – amelyért felelős – megszegi a jelen ÁSZF-ből, illetve a 

kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 

ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység 

megvalósítását nem lehet ellenőrizni; 

g) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved. 

 

12.3. A felmondást Támogató írásban, Támogatott jelen szerződés részét képező, Támogatott 

adatait tartalmazó pályázati anyagban – vagy annak megváltozása esetén Támogatott 

részéről legutóbb írásban közölt – címére tértivevényes, elsőbbségi küldeményként 

feladott, a felmondás alapját képező esetkör megjelölésével gyakorolhatja. 

 

12.4. Felmondás esetén az iratok kézbesítésével kapcsolatban a postai szolgáltatások 

nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 

valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból 

kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. 

rendelet hivatalos iratokkal kapcsolatos szolgáltatások részletes szabályaira vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Nyilatkozatok 

 

a) Pályázó kijelenti, hogy a pályázata részeként benyújtott dokumentumokban foglaltak 

teljes körűek, valódiak és hitelesek és a pályázat elbírálásának időpontjában 

változatlanul fennállnak. 
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b) Pályázó kijelenti, hogy korábban Michalicza-ösztöndíjban nem részesült, részére az 

ösztöndíj nem került folyósításra, – kivéve, ha az elnyert ösztöndíjat teljes egészében 

visszafizette Támogató részére,  

c) Pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag tartalmát képező információk, illetve 

körülmények megváltozása esetén Támogatót a változásról nyolc napon belül 

tájékoztatja. 

d) Pályázó kijelenti, hogy a jelen pályázat elbírálásának időpontjában nincs lejárt 

esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, továbbá tudomásul veszi, hogy 

adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és Támogató felhasználják a köztartozás 

bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások 

teljesítése érdekében. 

e) Pályázó kijelenti, hogy a Pályázati Felhívásban és az ÁSZF-ben foglaltakat 

megismerte, azokat elfogadja, és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az ösztöndíj 

támogatás megítélése esetére kötelezettséget vállal a fenti dokumentumokban foglaltak 

betartására. 

f) Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a képzését koordináló felsőoktatási intézménytől – 

amellyel hallgatói jogviszonyban áll – a tanulmányaival kapcsolatos adatait (tanulói 

jogviszony igazolás, szakirányra, tanulmányi félév teljesítésére, szakképesítés 

megszerzésére vonatkozó adatok stb.) a Támogató bekérje. 

g) Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás Támogatottjának nevére, a támogatás 

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó 

adatok nyilvánosságra hozhatók. 

h) Pályázó hozzájárul, hogy a pályázati dokumentációt a pályázatkezelésben, az 

elbírálásban, valamint az ellenőrzésben részt vevő személyek megismerjék. 

i) Pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek betartásával történő nyilvántartásához és kezeléséhez. 

j) Pályázó hozzájárul az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázat szabályszerűségének és az 

ösztöndíj rendeltetésszerű felhasználásának az Országos Kórházi Főigazgatóság, a 

Belügyminisztérium, valamint egyéb, jogszabályban meghatározott szervek által 

történő ellenőrzéséhez. 

k) Pályázó kijelenti, hogy a szakképzettség megszerzését követő öt (5) éven belül legalább 

három (3) év időtartamban a megszerezett szakképzettségnek megfelelő jogviszonyban 
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teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál 

vállalja az egészségügyi tevékenység végzését. 

l) Pályázó vállalja, hogy a Támogató megkeresésére részt vesz az ösztöndíjprogram javítását 

célzó hatástani vizsgálatban, az ilyen irányú megkeresésre válaszol. 

m) Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtása szerződéskötési ajánlatnak 

minősül, amelyhez a Ptk. 6:64. § alapján kötve van.  

 

Budapest, 2022. szeptember 01.   


