
                                                                   
 

Pályázati kiírás a Tanítsunk Magyarországért! programban 
vezetőmentori tevékenység támogatására mentorhallgatók 

számára 
 

2021. őszi félév 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) pályázatot ír ki a 

Tanítsunk Magyarországért! programban vezetőmentori tevékenység támogatásának az elnyerésére. A vezetőmentori 

tevékenység lehetséges helyszínei: Bag, Cegléd, Csemő, Dány, Dejtár, Domony, Dömsöd, Ecseg, Héhalom, Nyársapát, Örkény, 

Pánd, Pilis, Tápióbicske, Tar, Tatárszentgyörgy, Tereske, Tinnye, Tura, Valkó. 

I. A JOGOSULTAK KÖRE 

A támogatására jogosultak az ELTE Tanítsunk Magyarországért! programjában a 2021. őszi félévben mentori megbízást elnyert 

hallgatók. A pályázat benyújtására jogosult az előző feltételeknek megfelelő azon hallgató, aki a pályázás félévében aktív 

státuszú, államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű képzésben vesz 

részt, és teljesíti a kiírásban megadott egyéb feltételeket. 

II. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI 

• Az ELTE partneriskolájában (Bag, Cegléd, Csemő, Dány, Dejtár, Domony, Dömsöd, Ecseg, Héhalom, Nyársapát, 

Örkény, Pánd, Pilis, Tápióbicske, Tar, Tatárszentgyörgy, Tereske, Tinnye, Tura, Valkó) a pályázó vállalja, hogy az adott 

iskolához kapcsolódó élményprogram(ok) és/vagy üdvözlőprogramok előkészítésében és lebonyolításában aktívan részt 

vesz. Egyeztet a felkészülést támogató oktatóval, és önállóan vagy mentortársával együtt koordinálja a felkészülést, 

támogatja az élményprogram(ok) és/vagy üdvözlőprogramok megszervezését. Vállalja továbbá a saját településén 

önállóan vagy vezetőmentortársával együtt a mentorok képviseletét és támogatását, a kapcsolattartást a Tanárképző 

Központ szervező munkatársaival, valamint az adott település iskolai koordinátoraival, kapcsolattartó oktatóival. 

Segítséget ad ahhoz, hogy az adott településhez tartozó mentorok aktív és egymást támogató közösséget alkossanak. 

• A pályázás időszaka: 2021. augusztus 12. és augusztus 30. 23:59  

• A támogatott pályázati tevékenység időszaka: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 30. 

• Egy hallgató egy pályázatot nyújthat be a pályázási időszakban. Egy adott településről több hallgató is benyújthat 

vezetőmentori pályázatot. Az új és a régi mentorok egyaránt benyújthatnak pályázatot. 

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK A MÓDJA 

1. A pályázat benyújtásának a helye és a formája: 

A pályázati űrlapot a következő helyen szükséges kitölteni augusztus 30-án 23 óra 59 percig: 

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

u0dGu8_oJjfXrqFUQUVDQUtVTDBBNFFRMzVRSTJJODBSRDJVQS4u 

Az aláírandó nyilatkozat sablonja letölthető a TKK honlapjáról: https://tkk.elte.hu/a-tanitsunk-magyarorszagert-program-

palyazatai/ 

Az Ügyfélkapun keresztül digitálisan aláírt nyilatkozatot elektronikusan kérjük benyújtani a palyazat@tkk.elte.hu címre augusztus 

19-én 18 óráig. Digitális aláírás helyett kézzel is alá lehet írni a nyilatkozatot, ebben az esetben szkennelt/fotózott, olvasható 

formában kérjük elküldeni. 

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 30. 23:59 

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

IV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. A pályázat eredménye: Az alább felsorolt településeken az alább megadott számban van lehetőség vezetőmentori kinevezés 

elnyerésére. Ha a megadott számnál több vezetőmentori pályázat érkezik, akkor a TM1/2/3/4 kurzusok oktatóinak a javaslata és 

az adott település mentorainak a szavazatai alapján történik a vezetőmentor kiválasztása. A mentortársak online anonim szavazás 

keretében nyilváníthatnak véleményt a pályázatokról. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdtms8NPUUSC0uI5VkMCw5JoLkf-u0dGu8_oJjfXrqFUQUVDQUtVTDBBNFFRMzVRSTJJODBSRDJVQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdtms8NPUUSC0uI5VkMCw5JoLkf-u0dGu8_oJjfXrqFUQUVDQUtVTDBBNFFRMzVRSTJJODBSRDJVQS4u
https://tkk.elte.hu/a-tanitsunk-magyarorszagert-program-palyazatai/
https://tkk.elte.hu/a-tanitsunk-magyarorszagert-program-palyazatai/
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2. A támogatható vezetőmentori pályázatok száma: összesen: 40 

Kinevezhető vezetőmentorok száma településenként: 

Bag: 6. osztály 1 fő, 7. osztály 1 fő, 8. osztály 1 fő 

Cegléd: 6. osztály 3 fő, 7. osztály 3 fő 

Csemő: 8. osztály 1 fő 

Dány: 6. osztály 1 fő, 7. osztály 1 fő, 8. osztály 1 fő 

Dejtár: 7–8. osztály 1 fő 

Domony: 6–8. osztály 1 fő 

Dömsöd: 6–7. osztály 3 fő 

Ecseg: 6–8. osztály 1 fő 

Héhalom: 6–8. osztály 2 fő 

Nyársapát: 7. osztály 1 fő, 8. osztály 1 fő 

Örkény: 7. osztály 1 fő, 8. osztály 1 fő 

Pánd: 7. osztály 1 fő, 7. osztály 1 fő 

Pilis: 7. osztály 1 fő, 8. osztály 1 fő 

Tápióbicske: 6. osztály 1 fő, 7. osztály 1 fő, 8. osztály 1 fő 

Tar: 7–8. osztály 1 fő 

Tatárszentgyörgy: 7–8. osztály 1 fő 

Tereske: 6–8. osztály 1 fő 

Tinnye: 6–8. osztály 2 fő 

Tura: 8. osztály 1 fő 

Valkó: 6–8. osztály 2 fő 

A pályázók a döntésről, a pályázat eredményéről augusztus 31-én ímélben kapnak értesítést. 

3. A pályázat kötelező tartalma: 

• Kitöltött online pályázati űrlap a következő tartalmakkal: 

o A pályázó adatai a pályázati űrlapon. 

o Motivációs levél (kb. 1000 karakter terjedelemben szóközökkel), amelyben a pályázó megfogalmazza, hogy 

miért jelentkezik a vezetőmentori tisztségre, milyen szervezési tapasztalatai vannak, és mik a tervei a hatékony 

feladatvégzésre. 

• Nyilatkozat a következőkről: 

o Vállalja az élményprogram(ok) és/vagy üdvözlőprogramok megszervezésének a koordinálását önállóan vagy a 

mentortársával, együttműködve az oktatókkal és az iskolai koordinátorokkal. 

o Sikeres pályázat esetén vállalja, hogy elküldi az iskolájához tartozó élménynapok és/vagy üdvözlőnapok 

programjának a tervét a TKK által megadott sablonban szeptember 16-ig a palyazat@tkk.elte.hu címre. 

o Sikeres pályázat esetén vállalja egy kb. 1 oldalas beszámoló megfogalmazását a megvalósult élménynapokról 

és/vagy üdvözlőnapokról a TKK által megadott sablonban, és ezt szeptember 30-ig elküldi a Tanárképző 

Központ számára a palyazat@tkk.elte.hu címre. 

o Vállalja a saját településén a mentorok képviseletét és támogatását, a kapcsolattartást a Tanárképző Központ 

szervező munkatársaival, kapcsolattartó oktatóival, valamint az adott település iskolai koordinátoraival. 

Segítséget ad ahhoz, hogy az adott településhez tartozó mentorok aktív és egymást támogató közösséget 

alkossanak. 

o Tudomásul veszi, hogy sikeres pályázat esetén ösztöndíjszerződést kötnek vele. 

o Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Tanárképző Központ a pályázattal, a Tanítsunk Magyarországért! 

programmal összefüggésben kezelje. 

4. Az ösztöndíj mértéke: 

A vezetőmentori tevékenység támogatására az ösztöndíj mértéke nyertes pályázat esetén egyszeri 40 000 Ft ösztöndíj 

hallgatónként. Az ösztöndíj-támogatás fedezetét a Tanítsunk Magyarországért! program biztosítja. 
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5. A megfelelő dokumentumok: 

• A pályázat elbírálására kijelölt Bizottság csak magyar nyelvű, elektronikus formátumban benyújtott, jól olvasható 

dokumentumokat fogad el. 

• A Bizottság a feltöltött dokumentumok eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis adatok megadása és hamis 

dokumentumok feltöltése fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 

• A pályázó a dokumentumok feltöltésével felelősséget vállal a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi 

követelményeknek való megfelelésért. 

6. Adatkezelés: 

• A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK által kijelölt bíráló bizottság tagjai 

és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve 

feldolgozásához 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 pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi. 

7. A pályázat menete: 

Pályázati 

időszak 

• A pályázási időszak végéig, 2021. augusztus 30-án 23 óra 59 percig a pályázó köteles kitölteni az 

online pályázati űrlapot és elektronikusan benyújtani az aláírt nyilatkozatot. A pályázat akkor számít 

benyújtottnak, ha a pályázó kitöltötte az online pályázati űrlapot, és a nyilatkozatot aláírva, jól 

olvasható formában elküldte a palyazat@tkk.elte.hu címre. 

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

kiírásnak megfelelően, valamint a kiírásban leírt tevékenységek alapján kerülnek elbírálásra. 

• A pályázatok elbírálását és összesítését a TKK által kijelölt bizottság végzi. A pályázatok elbírálása a 

pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján és a TMO-oktatók véleménye, valamint az 

elnyerhető pályázatoknál több pályázat esetén a mentortársak szavazatainak a figyelembevételével 

történik. 

• A pályázók a döntésről 2021. augusztus 31-én ímélben kapnak értesítést. 

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 támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó teljesíti a megadott határidőig 

a vállalt pályázati tevékenységeket, és 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-kifizetés tervezett ideje: 2021. október 

 

Budapest, 2021. augusztus 24. 

ELTE Tanárképző Központ 
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