Hallgatói Önkormányzat
Diákjóléti Bizottság
Kedves Hallgatók!
A járvány elleni védekezésre való tekintettel az idei Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatok leadására az
alábbiak szerint biztosítunk lehetőséget a Hallgatói Közösségi Központokban:
Kérjük, hogy az oldalunkról letölthető átvételi elismervényt mindenki előre szíveskedjen kinyomtatni,
valamint 2 példányban a saját adataival kitöltve magával hozni (név, Neptun kód, kar, dátum, illetve név
és aláírás az átadó helyénél) a leadási pontokra. A kitöltött átvételi elismervényből egy példány a hallgatót,
egy példány pedig az átvételt bonyolító Hallgatói Közösségi Központot illeti!
Amennyiben valaki véletlenül nem nyomtatná ki előre az átvételi elismervényt, úgy az átvételi pontok környékén
találhattok majd kihelyezett, üres, és ott a helyszínen kitölthető példányokat!
További megelőző óvintézkedések és belépési feltételek a Hallgatói Közösségi Központ oldalán olvashatóak az
alábbiak szerint:
• A központokban a szájmaszk használata kötelező!
• A központba történő belépés előtt kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő használata!
• A gördülékeny ügyintézés érdekében a központokba csak kitöltött formanyomtatványokkal lehet
belépni (formanyomtatványok a központok előterében, folyosókon is kihelyezésre kerülnek)!
• A központokban egyszerre maximum 1-3 fő tartózkodhat, egymástól az előírt távolságot tartva!
Az átvételi elismervényt kérjük az alábbiak szerint töltsétek ki:
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Hivatalos átvételi pontok a 2020-2021/1 féléves időszakban:
•

Óbudai Hallgatói Közösségi Központ

•

Tavaszmező utcai Hallgatói Közösségi Központ

A központok nyitvatartási rendjéről, és egyéb információkról
obuda.hu/hallgatoi-kozossegi-kozpontok/hkk oldalon tájékozódhattok!

a

http://uni-

Székesfehérvári campus esetében pedig:
• A „pirosalmai” HÖK iroda, 2020.09.2-3. (szerda-csütörtök) 13:00 és 17:00 között.
A székesfehérvári átvétel sajnos csak rövidített üzemben megoldható, így kérünk minden
érintett hallgatót, hogy igyekezzen leadni pályázatát! 2020.09.07-én igyekszünk a leadási
határidőig egy rendkívüli átvételi alkalmat tartani, ám erről kérjük e-mailben
érdeklődjetek, és csak a legszükségesebb esetben!
Az átvételre itt is a Hallgatói Közösségi Központok eljárásrendje az irányadó!

Az előre kitöltendő átvételi elismervény elérhető:
https://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/letoltesek

Köszönjük megértésetek és együttműködéseteket a járványügyi
kockázat csökkentése érdekében!
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