
                                                                                                                                                                                    
 

Pályázat a Tanítsunk Magyarországért! programban a TM2 
kurzust sikeresen elvégző mentorhallgatók számára a 

mentori tevékenység folytatásának a támogatására 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) 

pályázatot ír ki a Tanítsunk Magyarországért! programban mentorálási tevékenység ösztöndíjjal való 

támogatására. A Tanítsunk Magyarországért! program célja, hogy mentorhallgatók segítsék a hátrányos 

helyzetű kistelepüléseken élő általános iskolás tanulókat annak érdekében, hogy sikerrel végezzék el iskolai 

tanulmányaikat, tudatosan készüljenek a középfokú oktatásra, majd lehetőség szerint megszakítás nélkül 

folytassák tanulmányaikat legalább a középfokú végzettség megszerzéséig. 

I. A JOGOSULTAK KÖRE 

A pályázat elnyerésére azok az aktív hallgatói jogviszonyú, nappali tagozatos képzésben részt vevő 

mentorhallgatók jogosultak, akik sikeresen elvégezték a Tanítsunk Magyarországért! TM2 kurzust a 2020. őszi 

félévben, és teljesítik a pályázati kiírásban megadott további feltételeket. 

II. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI 

• A pályázó sikeresen elvégezte a TM2 kurzust. 

• Nyilatkozik arról, hogy a mentorálás folytatását tervezi a 2021. tavaszi félévben az ELTE 

partneriskolájában, ennek érdekében 2021. február 15-ig ösztöndíjszerződést tervez kötni az ELTE-

vel. 

https://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2020/12/TMO_ELTE_partneriskolak_2020_12_29.pdf 

• Teljesíti a 2020. őszi félévben a mentorálással és ennek adminisztrációjával kapcsolatos, az 

ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeket. 

• Elfogadja, hogy a mentorálás folytatásának a feltétele, hogy mind az iskolai koordinátor, mind a TM2 

kurzus oktatója egyértelműen támogassa, hogy a pályázó folytassa a mentorálást a 2021. tavaszi 

félévben. 

• Vállalja, hogy az ösztöndíjszerződés megkötése esetén a mantori szerződés időtartama alatt 

együttműködik a program szervezőivel, a partneriskola pedagógusaival, a TM3 kurzus oktatójával és 

a mentortársakkal egyaránt. 

• Vállalja, hogy az ösztöndíjszerződés megkötése esetén a mentorálást kísérő 2 vagy 0 kredites TM3 

kurzust felveszi, és a kurzust a 2021. tavaszi félévben sikeresen elvégzi. A TM3 kurzus teljesítésének 

feltétele: részvétel heti 2 óra jelenléti vagy online csoportos foglalkozáson, valamint részvétel a félév 

során minimum két alkalommal jelenléti vagy online személyes konzultáción. 

• Vállalja, hogy az ELTE polgáraként és mentorként mind a viselkedésében, mind a szóbeli és az írásos 

kommunikációjában betartja az ELTE Etikai Kódexét 

(https://www.elte.hu/file/ELTE_Etikai_Kodex.pdf), valamint a Tanítsunk Magyarországért! 

programnak a honlapján is publikált etikai elveit: https://tkk.elte.hu/tanitsunk-magyarorszagert/. 

• Vállalja, hogy ha a programról valamely médiumban nyilatkozni vagy publikálni kíván, ezt előzetesen 

egyezteti a TM3 kurzus oktatójával és a program szakmai vezetésével. 

• Tudomásul veszi, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a nemzeti, 

etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. 

• Nyilatkozik arról, hogy az ELTE polgáraként az ELTE egyetlen Etikai Bizottsága sem találta vétkesnek 

valamilyen etikai vétségben. 

• Elfogadja, hogy a pályázathoz kapcsolódó mentorálás időszaka: 2021. február 15. – 2021. június 30. 

Vállalja, hogy ezen időszak alatt heti rendszerességgel, a program által meghatározott időkeretben 

jelenléti vagy online módon mentorálja a hozzá tartozó tanulókat. 

https://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2020/12/TMO_ELTE_partneriskolak_2020_12_29.pdf
https://www.elte.hu/file/ELTE_Etikai_Kodex.pdf
https://tkk.elte.hu/tanitsunk-magyarorszagert/


                                                                                                                                                                                    
 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

1. A pályázat benyújtásának helye: 

A pályázati űrlapot a következő weboldalon lehet kitölteni: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdtms8NPUUSC0uI5VkMCw5JoLkf-

u0dGu8_oJjfXrqFUNFhSNDgxVklNQzk5RzgzRlRMQjJCUElJTi4u 

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a tmo@tkk.elte.hu címre kérjük elküldeni. 

2. A pályázat benyújtásának ideje: 

A pályázat benyújtásának időszaka: 2020. december 30. (szerda) – 2021. január 8. (péntek) 

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

IV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. A pályázat kötelező tartalma: 

Az online pályázati űrlapon kért adatok hiánytalan megadása és a nyilatkozat elküldése a tmo@tkk.elte.hu 

címre:  

• A pályázó adatai: név, állandó lakcím, tartózkodási cím, Neptun-kód, kar, képzéstípus, szak, hallgatói 

státusz, az ELTE-n a tanulmányok befejezésének becsült félévszáma, ímélcím, telefonszám. 

• Nyilatkozat arról a megadott sablonban, hogy a II. pontban megnevezett pályázási feltételeknek 

megfelel. 

• Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a TKK a pályázattal és a Tanítsunk Magyarországért! 

programmal összefüggésben kezelje. 

2. A pályázat és az ösztöndíjszerződés kapcsolata: 

Ösztöndíjszerződést csak azzal a hallgatóval lehet kötni, akit a TM2 kurzus oktatója és az iskolai koordinátor 

egyaránt mentornak javasol, és aki sikeres pályázatot nyújtott be. A pályázó dönthet úgy, hogy a személyes 

körülményeinek megváltozása miatt a sikeres pályázat ellenére nem köti meg az ösztöndíjszerződést a 2021. 

tavaszi félévre. 

3. Az ösztöndíj mértéke: 

Az ösztöndíj mértéke a mentorálási időszakban: 40 000 Ft/hó hallgatónként. A 2021. tavaszi félévben az 

ösztöndíj teljes összege 5 hónapra összesen: 200 000 Ft. 

4. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele: 

A nyertes pályázónak a 2020/2021-es tanév II. félévében az ELTE-vel kötött ösztöndíjszerződésben rögzített 

kötelezettségeit maradéktalanul teljesítenie kell. Ha a kötelezettségeit nem teljesíti, akkor az elnyert 

ösztöndíjat vissza kell fizetnie. 

5. A megfelelő dokumentumok: 

• A pályázat elbírálására kijelölt testület csak magyar nyelvű, elektronikus, pdf-formátumban vagy 

olvasható fotóformátumban benyújtott dokumentumokat fogad el. 

• A testület a beérkezett dokumentumok eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentum 

elküldése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 

• A pályázó a dokumentum elküldésével felelősséget vállal a pályázati kiírásban foglalt formai és 

tartalmi követelményeknek való megfelelésért. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdtms8NPUUSC0uI5VkMCw5JoLkf-u0dGu8_oJjfXrqFUNFhSNDgxVklNQzk5RzgzRlRMQjJCUElJTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdtms8NPUUSC0uI5VkMCw5JoLkf-u0dGu8_oJjfXrqFUNFhSNDgxVklNQzk5RzgzRlRMQjJCUElJTi4u
mailto:tmo@tkk.elte.hu
mailto:tmo@tkk.elte.hu


                                                                                                                                                                                    
6. Egyéb tudnivalók: 

A járványhelyzet miatt online mentorálásra akkor van lehetőség a 2021. tavaszi félévben, ha ezt a személyes 

és/vagy az iskolai körülmények igazoltan indokolttá teszik, továbbá ha a hallgató Erasmus-ösztöndíjjal 

külföldön tartózkodik, és a program megadott partneriskolájában az online mentorálás megvalósítható. 

A kollégisták hibrid és távolléti egyetemi oktatási forma esetén is sikeresen kérvényezhetik a kollégiumi 

elhelyezésüket a Tanítsunk Magyarországért! programban végzett mentori tevékenységre hivatkozva. 

7. Adatkezelés: 

• A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TKK által kijelölt 

bíráló testület tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a pályázattal 

és a Tanítsunk Magyarországért! programmal összefüggésben kerülnek felhasználásra. A személyes 

adatok kezelése az  ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési  szabályzata 

rendelkezéseinek megfelelően történik. 

• A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet. 

• Az a tény, hogy a hallgató támogatásban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege 

nyilvánosságra hozható. E tényt a hallgató pályázatának benyújtásával tudomásul veszi. 

8. A pályázat menete: 

Pályázati 

időszak 

• A pályázati időszaknak a kiírásban megadott időpontjáig a pályázó köteles benyújtani a 

pályázati anyagot. A kérvény akkor számít benyújtottnak, ha a pályázó kitölti a pályázati 

űrlapot a kiírásban megadott weboldalon, és elküldi a pályázathoz szükséges aláírt 

nyilatkozatot a tmo@tkk.elte.hu címre. 

Bírálás • A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve a jelen 

pályázati kiírásnak megfelelően, valamint a kiírásban leírt feltételek és a pályázati 

dokumentumok alapján kerülnek elbírálásra. 

• A pályázatok elbírálását és összesítését az ELTE TKK által kijelölt testület végzi. A 

pályázatok elbírálása a pályázási feltételek teljesülésének az ellenőrzése alapján történik. 

• A pályázók a döntésről 2021. január 15-ig értesítést kapnak. 

• A megítélt ösztöndíjat a pályázatot elnyert hallgató akkor kaphatja meg, ha a hallgató az 

ösztöndíjszerződést a TKK által megadott határidőig aláírja, és a 2021. tavaszi félévben a 

program által megadott módon mentorál, továbbá minden hónapban teljesíti a 

mentorálással kapcsolatos, központilag előírt adminisztrációt, és sikeresen elvégzi a TM3 

kurzust. 

Fellebbezés • A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül 

fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és 

Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21–23.) a 

„Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.  

Utalás • A megítélt ösztöndíj kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett) 

bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a 

Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben 

a pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy 

javítja a Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti (Hallgatói 

Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés). 

• Az ösztöndíj első havi részének tervezett kifizetési ideje: az ösztöndíjszerződés aláírását 

követő 1 hónapon belül. 

Budapest, 2020. december 30. 

ELTE Tanárképző Központ 

http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_15mell_adatved.pdf
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_15mell_adatved.pdf
mailto:tmo@tkk.elte.hu
https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf
https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

