
SZABALYZAT

Szakvizsga trlmogatf sf ra

A MOK TESZT 6ltal elfogadott tagi szolgtrltatils szabiiyzata alapjdn a MOK Somogy Megyei
Tertileti Szervezete a szako:rvosi kdpzdsek t6mogat6s6t az alfhbiak szerint hatirozzameg.

1.) Pfllyazni a MOK SM TESZ-ndl 6lland6 nyilvdntart6sba vett b6rmely orvos jogosult.

2.) A MOK SM TESZ elnoksdge az adott kciltsdgvetesi evben legfeljebb 300.000.- Ft
osszeget ktilonit el azl elso alap szakvizsgtktttmogatdsttra.

3.) P|lyazni csak azelso alap szakvizsgamegszerzdsdnek tttmogatisitra lehet.

4.) Adott palyino legfeljebb 30.000.- Ft osszegti t6mogatas kaphat.

5.) A pflyaz6 krzir6lag az elso alap szakorvosi szakkdpesitds6hez sziiks6ges szakvizsga
brutto k6pz6si dijira kerhet t6mogat6st, egydb jdruldkos krilts6gekre (sz6ll6s, ftikdltsdg,
dtkezds) nem.

6.) A ptiydzatot minden titrgyev janu6r 1. napja ds december 31. napja kozcjtt lehet
benyrijtani, az adott Litrgyevi kepzdsek tekinteteben. A prily6zat benyujt6s6nak napja a
post6ra ad6s napja, arnennyiben ez nem 6llapithat6 meg egydrtelmuen vagy szem6lyesen
nyijd6k be, ugy a Mlf,K SM TESZ iroddjaba t6rt6no bedrkezds napja.

7.) Az igdny benyrijthat,5 ir6sban 6s elektronikusan is (MOK SM TESZ 7400 Kaposv6r,
Bajcsy - Zs. utca 3 1/B, e-mail: iroda@smok.t-online.hu).

8.) A p6ly6zatnak tartalntazni kell :

- p6lyaz6 neve, lakcirne, orvosi pecs6tsz6ma
- rovid oneletrajz
- k6pz6s pontos megjelcildse, annak idopontja, helyszine

9.) A palytuatokat drkerzesi sorrendben a TESZ elnoksdge biralja el, a soron ktivetkezo
elnoks6gi iil6sen.

10.)Amennyiben a beny'rijtott pfiyinat megfelel az eloirt feltdteleknek, rigy tdmogattsra
kertil az adott kdltsdg,vetdsi 6vben ezenceba elkiilonitett osszeg erej6ig.

a.) Ap|lyinati ossz:eg minden esetben ut6lagosan, banki 6tutal6ssal, szfimla ellendben

kenil kifizetesre, A p6lydzonak a kepzes sor6n tdnylegesen megfizetett dsszeget

rgazolo nyugta m6solat6t esetleges kdrdsre a TESZ elndksegdnek a rendelkezdsdre

kell bocs6tania.



A pSlyazo a tttr.nogatttsi osszeg mdrtdkdrol kdteles a MOK SM TESZ nev6re 6s
cfm6re sz6l6 AFe-val ndvelt szftmlitbenyujtani. A sz6ml6n szerepelnie kell, hogy
a szttmla kcizvertitett szolgttltatftst tartalmaz, tovilbbd a forgalmi ad6 rovatot a
vonatkoz6 jogsz:ab6lyi eloir6soknak megfeleloen kell kitcilteni (a trimogat6s nem
tartalmaz forgahni adot, azzal kapcsolatban forgalmi ad6 nem sz6molhato el.)

A szdmliln ezen feltil szerepelnie kell a kdpzds dijr6l k6sziilt szdmla sorsz6m6nak,
orvos nevdnek, pecsetsz6mdnak es teljesitesdre szolg6l6 banksz6mla szttmfnak. A
szdmla elsz6moll6sdval kapcsolatban minden ad6jogi kcivetkezm6nydrt a palyaz6
vallalja a teljes koni felelossdget.

A t5mogatris dsszeg6t a MoK sM TESZ a paly6z6 iital megadott
banksz6mlaszfirrna teljesiti a lehiv6s hi6nytalan benyrijt6s6t6l sz6mitott 15 napon
behil banki 6tutal6ssal.

e.) A MOK SM TESZ a hiiinyosan benyrijtott lehiv6s eset6n 15 napot biztosit a
ptiyaz6nak a hidrnyoss6gok p6tl6s6ra, amelyet ha nem, vagy k6sedelmesen teljesit,
ugy a t6mogat6s kifizet6s6t megtagadj a.

A szabiiyzatot elfogadta a MOK Somogy Megyei Tertileti Szewezet elnciks6ge

2017. mdrcius 10-i iil6sen, a szabillyzat az elfogad6s napj6t6l hat6lyos.

Kaposv6r, 2017 .mttrcius 1 0.

MOK SM TESZ Elnoke
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