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Pályázati kiírás 

Tanítsunk Magyarországért mentori 
ösztöndíjra 

 

2022/2023. tanévre 
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Pályázati felhívás 

Tanítsunk Magyarországért mentori ösztöndíjra 

a 2022/2023. tanévre 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: Corvinus) az IFKA Iparfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban IFKA) kötött 
együttműködési megállapodás alapján mentori pályázatot hirdet a Tanítsunk 

Magyarországért program keretében (továbbiakban TMO) a Corvinus alapképzési vagy 
mesterképzési szakon tanulmányokat folytató hallgatói számára. 

1.) A pályázat célja, hogy az IFKA ösztöndíj formájában támogassa a TMO 

programban résztvevő hallgatók mentori tevékenységét.  

A program keretében az alábbi oktatási intézményekben történhet a mentori 

tevékenység elvégzése: 

- Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

- Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi Ferenc utcai telephelye 

A pályázó jelezheti, hogy melyik fenti oktatási intézményt részesíti előnyben, de 

arról, hogy a hallgatót melyik iskola tudja fogadni, a döntéshozó saját hatáskörben 

tesz javaslatot (és amelyről a fogadó intézmény saját szabályai szerint dönt). 

2.) Az ösztöndíjra az az alapképzési vagy a mesterképzési szakon tanulmányokat 

folytató, magyar állampolgárságú vagy magyar állampolgársággal is rendelkező 

kettős állampolgárságú hallgató pályázhat, aki: 

a) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 

b) pályázat benyújtásakor aktív képzésén tanulmányaiból legalább 1 félév hátra 

van, 

c) a pályázat benyújtását megelőző félévben sikeresen teljesítette a Tanítsunk 

Magyarországért! I. Mentor-hallgató képzés (KSPV027NMBB) (továbbiakban 

TM1) elnevezésű kurzust  

d) jelentkezett a Tanítsunk Magyarországért! II. Mentorálást kísérő szeminárium 

(KSPV030NMBB) (továbbiakban TM2) elnevezésű kurzusra a Neptunban. 

e) vállalja a 2022/2023/1. félévben a mentorálással és ennek adminisztrációjával 

kapcsolatos, az ösztöndíjszerződésben szereplő kötelezettségeket,  

f) vállalja, hogy az ösztöndíjszerződés megkötése esetén a mentori szerződés 

időtartam alatt együttműködik a program szervezőivel, a partneriskola 

pedagógusaival, a mentorálást kísérő kurzus oktatóival és mentortársaival,  

g) tudomásul veszi, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem 

irányulhat nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségének méltóságának 

megsértésére, 

h) vállalja, hogy Corvinus polgáraként és mentoraként, mind viselkedésében, 

mind szóbeli és az írásos kommunikációjában betartja a Corvinus Etikai 

Kódexét, 
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i) elfogadja, hogy a pályázathoz kapcsolódó mentorálás időszaka alatt heti 

rendszereséggel, a program által meghatározott időkeretben jelenléti vagy 

online (rendkívüli helyzet esetén) módon mentorálja a hozzá tartozó tanulókat,  

j) vállalja, hogy ha a programról valamely médiumban nyilatkozni vagy 

publikálni kíván, ezt előzetesen egyezteti a kurzus oktatóival, a program 

szakmai vezetésével és az Egyetem Kommunikációs Irodájával, 

k) betartja a személyes adatokra vonatkozó szabályokat. A projekt során a 

résztvevő általános iskolai diákok adatkezelése marketingcélokat nem 

szolgálhat, továbbá a közösségi médiában történő megjelentetésre is az 

irányadó jogszabályok vonatkoznak. 

3.) Jelen pályázati felhívás keretében a 2022/23/1. félévre legfeljebb 17 főnek ítélhető 

oda az ösztöndíj. 

4.) Az ösztöndíj összege: 45. 000 Ft/hó. 

5.) Az ösztöndíjas időszak időtartama: 4 (négy) hónap, a 2022/23. tanévre szól a tanév 

időbeosztása szerint (2022. szeptembertől 2022. decemberig). 

6.) Az ösztöndíjat a Corvinus 4 részletben fizeti ki a hallgató által megadott 

bankszámlaszámra történő átutalással: 

- havi rendszerességgel  

- az ösztöndíj első havi részének tervezett kifizetési ideje: az ösztöndíjszerződés 

aláírását követő 1 hónapon belül.  

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 elveszti.  

7.) Pályázási időszak: 2022. szeptember 5. (hétfő) 10.00 óra – 2022. 

szeptember 09. (péntek) 12.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő. A 

határidőn túl benyújtott pályázatokat a döntéshozó érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja. Hiánypótlásra és igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség. 

8.) A pályázatban részletezendő adatok és annak részeként benyújtandó 

dokumentumok:  

a) pályázó adatai: név, Neptun kód, állandó és tartózkodási cím, képzés adatai 

(szak, munkarend, képzés helye és nyelve), hallgatói státusz, tanulmányok 

befejezésének várható időpontja, telefonszám. 

b) Nyilatkozat arról, hogy a 2. pontban megnevezett pályázati feltételeknek 

megfelel. 

c) Amennyiben releváns, a pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF fájl 

formátumban fogadhatók el, amelyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja 

meg az 500 KB-ot. 

d) Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a BCE Oktatási 

Minőségfejlesztési és Módszertani Központ (továbbiakban: OMMK) a 



  

 

4/4. 
 

pályázattal és a Tanítsunk Magyarországért programmal összefüggésben 

kezelje.  

9.) A pályázat elbírálása: 
A pályázatokat elbírálását és összesítését Bíráló Bizottság végzi, amelynek tagjai az 
oktatási rektorhelyettes, aki egyben elnöke, az OMMK vezetője, mint a program 
szakmai felelőse, valamint a mentori program kurzusainak tárgyfelelőse. 
A pályázatok elbírálása a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján 
történik. 

10.) A pályázók a döntésről 2022. szeptember 15-ig kapnak értesítést. 

11.) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és a teljes ösztöndíjat vissza 

kell fizetnie, ha: 

a) a 2. pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül,  

b) a hallgató az ösztöndíjszerződést a döntést követő 30 napon belül nem írja alá, 

c) ha nem az elvárt követelmények alapján végzi feladatait, 

d) ha nem teljesíti minden hónapban a mentorálással kapcsolatos, központilag 

előírt adminisztrációs feladatokat, 

e) ha nem végzi el sikeresen TM2 kurzust. 

12.) A pályázatokat a Neptun felületén az ügyintézés/Kérvények menüpontban kell 

benyújtani. 

13.) A pályázatról további felvilágosítás Jávorffy-Lázok Alexandra TMO program 

koordinátortól kérhető az alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu e-mail 

címen. 

14.) Jogorvoslatra a döntésközlésétől számított 15 napon belül van lehetőség  

15.) Visszafizetési kötelezettség: 

15 a.) Amennyiben a hallgató ösztöndíjra való jogosultságát elveszti, 

visszafizetési kötelezettséggel tartozik. A visszafizetési kötelezettség 

mértéke az ösztöndíj teljes összege. A visszafizetési kötelezettség alól vis 

maior vagy a hallgató érdekkörében felmerülő rendkívüli méltánylást 

érdemlő esetben az oktatási rektorhelyettes adhat felmentést. 

15 b.) A visszafizetési kötelezettségnek a jogosultság megszűnését követő 15 

napon belül eleget kell tenni. 

16.) A TMO programról további információk a 

https://www.tanitsunk.hu/page/program oldalon találhatók. 

 
Budapest, 2022. szeptember 2.  
 
Dr. Vas Réka Franciska 
oktatási rektorhelyettes 

https://www.tanitsunk.hu/page/program

