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ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZAT 

 

 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium 

 ösztöndíj támogatási rendszeréről 

 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium (9400 

Sopron, Deák tér 51.) az adott tanévre szólóan a 13. évfolyamon történő tanulói jogviszony 

létesítése érdekében ösztöndíj támogatást nyújthat a diák és a szülő kérelmére. Erre 

tekintettel az intézmény az ösztöndíj támogatás folyamatos biztosítása, a nyilvános és 

méltányos döntések érdekében egységes ösztöndíj rendszert hoz létre. 

 

Az Ösztöndíjrendszer neve: Eötvös Szakképzési Ösztöndíj 

Az Ösztöndíjrendszer célja: a diákság egészségügyi szakma iránti érdeklődésének 

motiválása és ösztöndíj biztosítása az ágazati szakképzésben jól teljesítő tanulóknak. 

Általános szabályok 

 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium évente 

pályázatot ír ki, amellyel - az ösztöndíjprogramban való részvétel útján - azon tanulók számára 

is lehetővé kívánja tenni a 13. évfolyamon történő további egészségügyi tanulmányok 

folytatását, akik a szakma iránt elkötelezettek és képzettségüket iskolarendszerű nappali 

képzésben kívánják megszerezni. Az ösztöndíjrendszer elérhetővé kívánja tenni azoknak is a 

szakmai képzést, akiknek az anyagi helyzete, vagy más szociális körülménye nem tenné 

lehetővé a továbbtanulást és a gyakorló ápoló (54 723 02) képzettség megszerzését.  

 

Az ösztöndíjrendszer pályázati feltételei: 

1. Az ösztöndíj programban az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és 

Művészeti Szakgimnázium 12. évfolyamra járó és 13. évfolyamára beiratkozni kívánó 

diákok  vehetnek részt, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, egyúttal 

vállalják, hogy a sikeres érettségi bizonyítvány megszerzését követően az intézmény 

13. évfolyamára, a gyakorló ápoló (54 723 02) végzettség megszerzése érdekében 

beiratkoznak. 

2. A 11. évfolyamra járó diák /kiskorúsága esetén törvényes képviselője/ által évente 

határidőre benyújtott, és a diák által is aláírt pályázat. 

 

Az ösztöndíjrendszerben való részvétel pályázati feltételei: 

1. A tanórai részvétel: a tanuló az órákról ne késsen el, ne hiányozzon igazolatlanul az 

iskolából; a tanórai munkában aktívan részt vesz; viselkedése a házirend elvárásainak 

megfelelő; igyekszik képességeinek megfelelően teljesíteni! 
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2. Az Ösztöndíj Bizottság támogató döntését követően aláírt megállapodás. 

A szempontokat az Ösztöndíj Szabályzat szerinti prioritásukban, de összességében mérlegeli 

az Ösztöndíj Bizottság. 

 

Az ösztöndíj programból kikerülés feltételei 

 

1. Az ösztöndíj-támogatás automatikusan megszűnik, ha: 

a. A diák megszünteti tanulói jogviszonyát az Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban; 

b. Az intézmény fegyelmi bizottsága elmarasztaló ítéletet hoz ügyében; 

c. A 11. évfolyam végén, vagy a 12. évfolyam félévekor tanulmányi eredménye 

nem éri el a 3.0 átlagot; 

d. Az ösztöndíjjal érintett évben igazolatlan hiányzása keletkezik. 

2. Az ösztöndíj támogatás megvonható, ha: 

a. A tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való 

igazolt mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát; 

b. Az intézmény a korábbi támogatási mértéket anyagi helyzetének megváltozása 

miatt nem tudja folyósítani; 

c. A Tanuló magatartása az intézmény nevelési programjában 

meghatározottakkal ellentétes.  

3. Az ösztöndíjat vissza kell fizetni, ha: 

a. A diák megszünteti tanulói jogviszonyát az Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban 

b. A diák súlyos fegyelmi vétséget követ el, és az intézmény fegyelmi bizottsága a 

tanulói jogviszony megszűnéséről dönt. 

 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium egy-

egy tanévre meghatározza a támogatási keret összegét. 

Az ösztöndíj program anyagi fedezete: 

1. Magyarországi Evangélikus Egyház által biztosított támogatás 

2. Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány által biztosított alapítványi támogatás 

3. Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium 

éves költségvetése keretében erre acélra elkülönített pénzeszköz 

 

Részletes Szabályok 

1.) 

1.1 Az egyes tanulók ösztöndíj támogatásáról és annak mértékéről az Eötvös József 

Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium Ösztöndíj Bizottsága 

(ÖB) dönt. 
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Tagjai: 

 szakmai igazgatóhelyettes (egyben az ÖB vezetője) 

 általános igazgatóhelyettes 

 gazdasági vezető 

 

1.2 Az ÖB minden tanév végéig dönt a következő év támogatásairól.  

1.3 A kérelmek elbírálásának szempontjai alapján a Bizottság meghatározza évfolyamonként 

az Ösztöndíjban részesülők személyét, valamint a támogatás pontos összegét. 

1.4 Az Ösztöndíj Bizottság döntéséről köteles a Kérelmezőket a döntést követő 15 napon belül 

értesíteni, amelyben írásban tájékoztatja a Kérelmezőt az Ösztöndíj elnyeréséről, illetve annak 

elutasításáról, valamint a támogatás összegéről. 

1.5 A döntést követően a tanuló és kiskorúsága esetén törvényes képviselője és az intézmény 

megállapodásban rögzíti az ösztöndíj összegét, annak folyósítási feltételeit, a tanuló egyéb 

kötelezettségeit, a támogatás megszűnésének eseteit és az esetleges visszafizetési 

kötelezettséget.  

1.6 Az ÖB döntésének felülvizsgálata érdekében az intézmény vezetőjéhez fordulhat a 

kérelmező. Az intézmény vezetője a döntést a felülvizsgálati kérelem kézhezvételétől számított 

15 napon belül hozza meg. Döntéséig az ÖB döntése érvényes. 

2.) 

Az Ösztöndíj Bizottság részére a Kérelmezőknek az alább meghatározott formai és tartalmi 

követelményeknek megfelelő Ösztöndíj iránti kérelmet kell benyújtani, mely alapján az 

Ösztöndíj Bizottság dönt a kérelem elbírálásáról. 

A kérelem benyújtásának határideje minden év március 31. 

2.1. Az Ösztöndíj iránti kérelemben fel kell tüntetni a törvényes képviselő 

a) nevét, 

b) születési helyét, idejét 

c) anyja nevét, 

d) lakcímét. 

 

2.2. Az Ösztöndíj iránti kérelemben továbbá fel kell tüntetni a támogatást igénylő Tanuló 

a) nevét, 

b) születési helyét, idejét. 

c) továbbá kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a sikeres érettségi vizsgát követő 

tanévben beiratkozik az intézmény 13. évfolyamára.  

d) meg kell jelölnie az ösztöndíj összegét, mely tanévenként 8 hónapra havi 25.000,-Ft-

ban maximalizált. 
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3.) 

Az ÖB az intézmény anyagi lehetőségeinek mérlegelése alapján hoz döntést a benyújtott 

kérelmek elbírálása során. 

Az Ösztöndíj Bizottság egyénenként mérlegeli a kérelem támogatását és lehetőségeihez mérten 

egységesen, havi 25.000,-Ft összegben – mely a 12. tanévre szólóan szeptember 1. napjától 

április 30. napjáig állapítja meg az ösztöndíj mértékét. 

 

4.) 

A megtett nyilatkozatokban foglaltakon túl az Ösztöndíj Bizottság mindenkor mérlegeli a 

támogatott Tanuló előmenetelét, magatartását, közösségi munkáját. 

5.) 

Az Ösztöndíj Bizottság a támogatást csökkenti, illetve megvonhatja, ha a szerződésben 

foglaltakban lényeges változás áll be: így pl.: 

1. Az intézmény a korábbi támogatási mértéket anyagi helyzetének megváltozása miatt 

folyósítani nem tudja, 

2. A Tanuló magatartása ellentétes az intézmény nevelési programjában 

meghatározottakkal. 

6.) 

Az Ösztöndíj Bizottság csak a hiánytalanul benyújtott kérelmeket bírálja el, hiánypótlásra 

nem ad lehetőséget. A kérelmet legkésőbb az adott évben meghatározott napig kell 

hiánytalanul benyújtani. 

7.) 

Az intézmény a kérelmekhez kapcsolódóan csak abban az esetben jogosult megismerni és 

kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Kérelmező a kérelemben és mellékleteiben 

megjelöl, amennyiben ahhoz a Kérelmező kifejezetten és írásban hozzájárult. Az intézmény a 

személyes adatokat a kérelem befogadása és elbírálása céljából jogosult megismerni és 

kezelni. A Kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát a kérelem részeként adja meg az intézmény 

részére.  

 

A szabályzat elfogadásra került Sopronban, 2019. március hó 6. napján: 

 

 

………………………………………………………………………. 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, 

Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium 

 

 

Mellékletek: 

1. TÁMOGATÁSI KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA 

2. MEGÁLLAPODÁS-minta 


