
EFOP-3.1.4.-15-2015-00001
VEKOP-7.3.1.-17-2017-00001

ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI
TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ TANULÓKNAK -

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

FELHÍVÁS

AZ

„ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ

TANULÓKNAK – ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

EFOP-3.1.4-15-2015-00001 EURÓPAI UNIÓS PROJEKT 

CÉLCSOPORTJA RÉSZÉRE 

ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA, ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ ALPROGRAMOK 

2018/2019-ES TANÉV 

2019. március – 2019. július

A meghirdetés dátuma: 2019. március 13.



2

Tartalomjegyzek

1. Az euro pai unio s finanszíroza su  Ú� travalo  o� szto� ndíjprogram szakmai ha ttere....................................3

2. A kiemelt projekt megvalo síto ja........................................................................................................3

3. A jelentkezesi felhíva s ce ljai..............................................................................................................3

4. A ta mogata s forra sa..........................................................................................................................4

5. Jelentkezo! k ko� re............................................................................................................................... 4

6. Jelentkezesi felte telek az Ú� t a ko� zepiskolaba, es az Ú� t az erettsegihez alprogramokban (A jelentkezes 
pontos menete az Ú� tmutato  1. pontjaban leírtak szerint to� rtenik.).....................................................6

7. Ko� telezo!  szakmai tevekenysegek......................................................................................................7

8. A ta mogata si o� sszeg forma ja es merteke...........................................................................................9

9. Ta mogata si ido! szak........................................................................................................................ 12

10. A jelentkezesek benyu jta sanak mo dja, hata rideje, es helye..............................................................12



3

1. Az euro pai unio s finanszíroza su  Ú� travalo  o� szto� ndíjprogram 
szakmai ha ttere

Az Ú� travalo  Ö* szto� ndíjprogram 2005 o ta mu! ko� dik. Az Ú� travalo  Ö* szto� ndíjprogram „Ú� t a ko� zepiskolaba” es

„Ú� t az erettsegihez” ese lyteremto!  alprogramjai a 2016/2017-es tanevto! l a Szechenyi 2020 program euro pai

unio s forra saibo l keru� lnek tamogata sra „Ö* szto� ndíj es mentora la si tamogata s ha tranyos helyzetu!

tanulo knak – Ú� travalo  Ö* szto� ndíjprogram” (EFÖP-3.1.4-15-2015-00001).

Az  Ú� travalo  Ö* szto� ndíjprogram  alprogramjaikent  az  „Ú� t  a  ko� zepiskolaba”  es  az  „Ú� t  az  erettsegihez”

ese lyteremto!  alprogramok  a  ha tranyos  helyzetu!  tanulo k  iskolai  sikeressegenek  elo! segítese  kapcsan

meghata rozo  programelemek a hazai felza rko za si programok ko� zo� tt. Az ese lyteremto!  o� szto� ndíjprogramok

hozza ja rulnak a vegzettseg ne lku� li iskolaelhagya s cso� kkentesehez, a ha tranyos helyzetu!  tanulo k vegzettsegi

szintjenek no� velesehez. Az o� szto� ndíjprogramok nem csupan penzbeli tamogata sra fo kusza lnak. Az Ú� travalo

Ö* szto� ndíjprogramok  olyan  komplex  szolgáltatást  nyu jtanak,  amelyben  a  ha tranyos es  halmozottan

ha tra nyos helyzetu! , ko� ztu� k roma tanulo k nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük

fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése teren is magas színvonalu  tamogata st kapnak

szakmailag felkeszu� lt mentorok bevona sa val.

Ta rsadalmi es gazdasa gi ha tranyokra visszavezetheto! en a korai iskolaelhagya s aranya ku� lo� no� sen magas a

roma  tanulo k  ko� reben.  Ezert  a  2012/2013-as  tanevto! l  az  ese lyteremto!  o� szto� ndíjak  valamennyi

alprogramjaba  u jonnan  jelentkezo! k  ko� zu� l  legalabb  50  %-ot  el  kell  ernie  roma  sza rmaza su  tanulo k

ara nya nak.

A  jelentkezesi  felhíva s  az  Ú� travalo  Ö* szto� ndíjprogramro l  szo lo  152/2005.  (VIII.  2.)  Korm.  rendelet

(tova bbiakban: Rendelet) es az EFÖP-3.1.4-15 ko dszamu  felhíva s, valamint a hata lyos jogszaba lyok alapja n

keszu� lt.

2. A kiemelt projekt megvalo síto ja

A kiemelt projekt megvalo síto ja az Emberi Ero! forra s Tamogata skezelo!  - Euro pai Únio s Projektigazgato sa g

(a tovabbiakban: Projektiroda). 

3. A jelentkezesi felhíva s ce ljai

Az  Ú� travalo  Ö* szto� ndíjprogram  ese lyteremto!  alprogramjainak  ce lja  a  ha tranyos  helyzetu! ,  halmozottan

ha tra nyos  helyzetu! ,  ko� ztu� k  roma  tanulo k  iskolai  sikeressegenek  elo! segítese,  tanula si  motiva cio juk  es

o� nertekelesu� k  ero! sítese  mentori  tamogata ssal.  Tovabba ,  elso! dleges  ce lkent  jelenik  meg  az  olyan  –  a

mentorok  ko� zo� tti  -  egyu� ttmu! ko� des  leheto! segenek  megteremtese,  mely  a  program  szellemisegenek

fenntarta sa t biztosíthatja.

 Az „Út a középiskolába” alprogram ce lja a reszt vevo!  tanulo k felkeszítese erettsegit ado  ko� zepiskola ban
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valo  tovabbtanula sra.

A  projekt  ce lkitu! zese,  hogy  az  Ú� t  a  ko� zepiskolaba  alprogramban  resztvevo!  tanulo  a  mentora la si

tevekenysege t,  es  az  o� szto� ndíjas  ido! szakot  ko� veto! en  leheto! seg  szerint  felve telt  nyerjen  erettsegit  ado

ko� zepiskolaba.

 Az „Út az érettségihez” alprogram ce lja a reszt vevo!  tanulo k tamogata sa a ko� zepiskola sikeres 

befejezeseben, a sikeres erettsegi vizsga, es a felso! oktata si intezmenybe to� rteno!  felve tel elo! segítese.

A  projekt  ce lkitu! zese,  hogy  az  „Ú� t  az  erettsegihez”  alprogramban  resztvevo!  tanulo  a  mentora la si

tevekenyseget es az o� szto� ndíjas ido! szakot ko� veto! en eredmenyes erettsegi vizsga t tegyen.

4. A tamogata s forra sa

A tamogata s forra sa t Szechenyi 2020 program kereteben (Magyarorsza g konvergencia regio iban) az EFÖP-
3.1.4-15-2015-00001 azonosíto szamu  „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak –
Útravaló Ösztöndíjprogram kiemelt projekt biztosítja.

Ha a tanulo  nem a Ko� zep-magyarorsza gi Regio  teru� leten e l vagy tanul, abban az esetben az EFÖP-3.1.4-15-
2015-00001 projekt ce lcsoportjaba tartozik. 
A projekt  ce lcsoporti  besorola st  az Ú� travalo  Ö* szto� ndíj  Kezelesi  es  Informa cio s  Rendszer (tovabbiakban:
ÚKIR) a megadott informa cio k alapjan vegzi el, amely az Ú� tmutato ban tala lhato  meg. 

5. Jelentkezo! k ko� re
1. A jelentkezést benyújthatja:

A 2018/2019-es tanev II. fe levere vonatkozo an u j pa lya zo kent jelentkezo!  tanulo -mentor pa ros.

Felhívjuk  a  jelentkezo! k  figyelmet,  hogy  azon  tanulo -mentor  pa rosok,  akik  a  2018/2019.  tanevben
jelentkezest benyu jtottak, de a hata rido! re vonatkozo  ko� vetelmenyeket nem teljesítettek, vagy a hianypo tla si
felhíva snak  nem  tettek  eleget,  jelen  felhíva s  kereteben  ismet,  u j  jelentkezeskent  benyu jthatja k
jelentkezesu� ket. 

5.1. A tanulo i jelentkeze s felte tele

Magyarorsza g teru� leten mu! ko� do!  ko� znevelesi intezmennyel tanulo i jogviszonyban a llo  magyar vagy ku� lfo� ldi

a llampolga r,  aki  a  jelentkezés  benyújtásának  időpontjában  halmozottan  ha tranyos  helyzetu!  vagy

vedelembe vett vagy csaladba fogadott vagy ideiglenes hata llyal elhelyezett vagy uto gondoza sban reszesu� l

vagy  ha tra nyos  helyzetu! ,  es  a  2018/2019.  tanevben  nappali  rendszeru!  iskolai  oktata s  kereteben  a

ko� vetkezo!  felte teleket teljesíti:

 az „Út a középiskolába” alprogram eseten: 7-8. evfolyamon tanul es a  2017/2018.  tanév  végi

tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et; 

 az „Út az érettségihez”  o� szto� ndíj eseteben ko� zepiskolaban erettsegit ado  kepzesben 9-12. evfolyamon,
illetve 6 vagy 8. evfolyammal mu! ko� do!  ko� zepiskolaban 7-12. evfolyamon, vagy ke t taníta si nyelvu!  vagy
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nyelvi  elo! keszíto!  oszta llyal  indulo  oktata sban  7-13.  evfolyamon  tanul  (az  elo! bbi  evfolyamokba
beleertendo! k a 7 Ny, 7 N, 9 N es 9 Ny es 9 Kny evfolyamok is); tovabba  a szakko� zepiskola erettsegi
vizsga ra felkeszíto!  12-13. evfolyamain tanul es a  2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a
2,5-öt. 

13.  evfolyamos  tanulo ra  vonatkozo an  abban  az  esetben  nyu jthato  be  jelentkezes  az  alprogram
kereteben,  amennyiben a  tanulo  ke t  taníta si  nyelvu!  oktata s  vagy  nyelvi  elo! keszíto!  vagy  nemzetisegi
neveles-oktata s kepzes kereteben, illetve a szakko� zepiskola erettsegi vizsga ra felkeszíto!  13. evfolyaman
vegzi az evfolyamot.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!

   Nem nyújthat be jelentkezést az a tanuló:  

  aki a jelentkezes benyu jta sanak ido! pontjaban reszt vesz Arany Janos Tehetseggondozo  programban,

  aki a 2017/2018. tanev vegen evismetlesre ko� telezett,

 aki a 2018/2019-es tanev kezdete to! l a jelentkezes benyu jta sa ig 10 o ra t meghalado an igazolatlanul

mulasztott,

 aki szakiskolai kepzesben reszesu� lo!  9.- 10. - 11.- evfolyamos tanulo .

5.2. A mentori jelentkeze s felte tele

Mentorkent jelentkezhet az „Ú� t a ko� zepiskolaba” es az „Ú� t az erettsegihez” alprogramok eseteben az a 
szeme ly, aki:

 tana rkepzesben vagy taníto i kepzesben szakkepzettseget szerzett, vagy

 szocia lpedago gus, vagy

 gyo gypedago gus, vagy

 fejleszto!  pedago gus, vagy

 a  pedago guskepzest  folytato  felso! oktata si  intezmeny  hallgato ja,  aki  a  fenti  vegzettsegeket  ado

kepzesekben az utolso  ke t fe lev valamelyikenek teljesítese t a tamogata si ido! szakba tartozo  fe levben

kezdi meg.

Az  Ú� travalo  o� szto� ndíjprogram  kereteben  annak  a  mentornak  a  jelentkezese  nyu jthato  be,  aki  a  fenti

feltetelek valamelyikenek megfelel. A mentori regisztráció során a jelentkező mentornak önéletrajzát

és diplomamásolatát kell csatolnia,  a  pedagógusképzést  folytató  felsőoktatási  intézmény

hallgatójának pedig az önéletrajz mellett a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a mentor

a  pedagógusképzés  mely  évfolyamának hallgatója.  (Aki  jelenleg  már  rendelkezik  elfogadott

mentori regisztrációval, újabb regisztráció nem szükséges.)

Nem jelentkezhet mentornak az a személy:

 aki az „Ú� t a tudomanyhoz” alprogramban mentorkent vesz reszt,

 aki szu� lo! je/gondviselo! je a mentora lando  tanulo nak.



6

6. Jelentkezesi  felte telek  az  Ú� t  a  ko� zepiskolaba,  es  az  Ú� t  az
erettsegihez  alprogramokban  (A  jelentkezes  pontos  menete  az
Ú� tmutato  1. pontjaban leírtak szerint to� rtenik.)

 A tanulo  es a mentor csak közösen jelentkezhet.

 A jelentkezes abbo l a nappali rendszerű oktata si intezmenybo! l to� rtenhet, amellyel a tanulo  tanulo i

jogviszonyban a ll.

 A  jelentkezesek  benyu jta sa t  az  intezmeny  vezeto! je  a ltal  kijelo� lt,  u n.  Feladat-ella ta si  hely

adminisztra tor (a tovabbiakban: FEH adminisztra tor) hagyja jo va .

 A  jelentkezéssel  és  a  megvalósítással  kapcsolatos  feladatok  ellátása  az  UKIR  felületen

keresztül történik, amelynek elérhetősége: https://ukir.emet.gov.hu

6.1.Tanulo k jelentkezese:

A jelentkezéshez tartozó regisztrációs nyilatkozatokat, űrlapokat annak az intezmenynek a FEH 

adminisztra toranak kell o� sszegyu! jtenie, amellyel a pa lya zo  tanulo  tanulo i jogviszonyban a ll.

 A  FEH  adminisztra tornak  az  a ltala  o� sszegyu! jto� tt  jelentkezeseket  alprogramonkent  egy-egy,

o� sszesített  pa lya zat  forma jaban,  nem  o� na llo  gazda lkoda su  intezmenyek  eseteben  a  gazdasa gi

u� gyekert  felelo! s  vezeto!  ellenjegyzesevel  kell  a  pa lya zati  kiíra sban  meghata rozott  hata rido! ig

tovabbítania  a  Projektirodahoz.  A hata rido! n  tu l  benyu jtott  vagy  posta ra  adott  jelentkezeseket  a

Projektiroda tovabbi bíra lat ne lku� l elutasítja.

 Az o� szto� ndíjprogram ce ljanak megvalo sula sa t a tanulo k ko� znevelesi intezmenyeken keresztu� l a

mentorok segítik.

 Az „Út a középiskolába”  es az „Út az érettségihez”  alprogramokra azon  nappali  rendszeru!  iskolai

oktata sban  tanulók  jelentkezese t  hagyhatja  jo va  a  FEH  adminisztra tor,  akik  az  5.1.  pontban

foglaltaknak megfelelnek.

6.2 Mentorok jelentkezese

Az iskolai sikeresseget elo! mozdíto , ha tranyok kompenza la sa t szolga lo  ese lyteremto!  o� szto� ndíjprogramokra

csak azon mentorok jelentkezese t va rjuk, aki a tanulo  ko� znevelesi intezmenyenek FEH adminisztra toranak

jo va hagya sa val teljes mertekben megfelelnek a mentori felteteleknek (5.2. pont).

A 2018/2019. tanevben egy mentor összesen legfeljebb öt tanuló tekinteteben va llalhat mentori 

szerepet.

Kive tel:  Az  Ú� travalo  o� szto� ndíjak  eseteben  a  mentorkent  pa lya zo  szeme ly  az  adott  tanevben  a  fenti

sza mot  meghalado  szamu ,  de  legfeljebb  nyolc  tanuló  mentora la sa t  va llalhatja  az  alabbi  felte telek

egyu� ttes fenna lla sa eseten:

- ha az a ltala mentora lando , valamennyi jelentkezo!  tanulo  ko� znevelesi intezmenye a telepu� lesen

az egyetlen ko� znevelesi intezmeny (jelen esetben ko� znevelesi intezmeny alatt a ltalanos iskola t

es ko� zepiskola t e rtu� nk), es

- a ko� znevelesi intezmenyben a ha tranyos helyzetu!  tanulo k aranya eleri a 80%-ot.
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Fontos tudnivaló:  Amennyiben ez a feltetel  fenna ll,  es  a  mentor ötnél több tanuló  mentora la sa t

va llalna , azt az UKIR felületen a FEH adminisztra tor a megfelelo!  dokumentum felto� ltesevel kerelmezheti.

Ennek a dokumentumnak intezmenyvezeto!  a ltali hiteles igazola snak kell lennie, melyben kijelenti, hogy az

adott intezmenybe ja ro  tanulo k legalabb 80%-a ha tranyos, halmozottan ha tranyos helyzetu! . A Projektiroda

a kerelem elbíra la sa t ko� veto! en leheto! ve  teszi a magasabb szamu  jelentkezes ro� gzítese t az UKIR felu� leten.

7. Ko� telezo!  szakmai tevekenysegek

7.1 Mentorok tekinteteben

Mentora lja a tanulo t es egyu� ttmu! ko� dik a Projektirodaval:

 A mentor az a ltala mentora lt  tanulo val  kapcsolatosan  egyéni fejlesztési  tervet  keszít,  es  az ÚKIR

felu� leten benyu jtja azt. Az egyeni fejlesztesi terv alapjan a tanulo  halada sa t, fejlo! dese t, illetve az ezeket

ha tra ltato  okokat a tamogata si ido! szakban egy alkalommal, es a tanev vegen ertekeli. Fentiek a tanulo i

es mentori o� szto� ndíj kifizetesenek ala tamaszta sa ra szolga lnak.

 A mentor a tamogatott ido! szak alatt a mentora lt tanulo  tanulmanyi elo! menetelenek nyomon ko� vetese t,

valamint a mentora la s soran alkalmazott pedago giai eszko� zo� k hatekonysa ganak vizsga lata t leheto! ve

tevo!  egyéni előrehaladási naplót vezet naprakészen. Az egyeni elo! rehalada si naplo t a Projektiroda

a ltal előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel keszíti el az ÚKIR felu� leten.

 A mentor a vonatkozo  tanev rendjero! l  szo lo  miniszteri rendeletben meghata rozott taníta si szu� netek

kive televel rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az a ltala mentora lt tanulo val, ezen belu� l

legalább heti 2 órában  /havonta 8 o ra/ – o� na llo an vagy to� bb tanulo  eseten csoportosan – a

mentorált  tanuló felkészítésével  foglalkozik,  amely foglalkoza sokat  napra keszen dokumenta lja  a

tanulo ro l  vezetett  egyeni  elo! rehalada si  naplo ban.  A  foglalkoza soknak  legfeljebb  ötven  százaléka

lehet csoportos.

 A foglalkoza sok havonta egyszer tömbösítve is megvalo síthato ak, a rendszeres, legalább heti szintű

kapcsolattartás figyelembe vételével.

 Az o� sszes havi o raszam egy alkalomma  csak a 2019. ju lius ho napban vonhato  o� ssze.

 Ta mogatja a tanulo t a versenyekre, felve telire valo  felkeszu� lesben.

 Rendszeresen szeme lyes kapcsolatot tart az oszta lyfo! no� kkel, illetve szu� kseg eseten szaktana rokkal.

 Csala dla togata son vesz reszt a tanev soran minimum egy alkalommal, erro! l jegyzo! ko� nyvet keszít, es azt

felto� lti az ÚKIR felu� letre.

 Reszt vesz a Projektiroda a ltal szervezett rendezvenyeken.

 A jelentkezes soran segítseget nyu jthat az erintett tanulo nak, illetve szu� leinek a tanulo  ado azonosíto

jelenek igenylese, valamint az o� szto� ndíjak folyo síta sahoz szu� kseges szeme lyes iratok beszerzeseben.

 A tanulo val kapcsolatos minden olyan va ltoza st, amely kihat az o� szto� ndíj jogosultsa ga ra, folyo síta sa ra,

8 napon belül a Projektiroda reszere jelezni ko� teles!

 Az adatva ltoza s minden esetben az ÚKIR felu� leten ro� gzítendo!  (Személyes-Bejelentéseim menüpont).

 A 10 o ra igazolatlan hianyza st meghalado  mulaszta st, igazola ssal kieseskent az ÚKIR-ban haladektalanul
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be kell jelenteni. Amennyiben a mentor ezen ko� telessegenek nem tesz eleget, a jogosulatlanul kifizetesre

keru� lt o� szto� ndíjak visszako� vetelesere keru� lhet sor. A kieses-bejelentesben a 11. igazolatlan o ra elerese t

szu� kseges ala tamasztani!

 A Projektirodaval egyu� ttmu! ko� dve, az a ltaluk meghirdetett pedagógus-továbbképzésen vesz részt.

(277/1997. (XII. 22.) Kormanyrendelet szerint akkredita lt, 30 o ra/ta voktata s)

 A  ta mogata s  ido! szak  3.  ho napja t  ko� veto! en  beszamolo t,  a  tanev  za ra sa t  ko� veto! en  pedig  za ro

beszamolo t  keszít  a  Projektiroda  a ltal  meghata rozott  mo don es  hata rido! ig  az  ÚKIR felu� leten.  A

2019.  ju liusi  ido! szakra  vonatkozo an  beszamolo t  a  za ro  beszamolo  benyu jta sa t  ko� veto! en  kell

elkeszíteni.

 Segíti a tanulo t a tanula sban es a pa lyava laszta sban.

Felhívjuk a figyelmet: Amennyiben a mentor a ko� znevelesi intezmeny alkalmaza saban a ll, u gy a

fenti  feladatokat  a  Nemzeti  ko� znevelesro! l  szo lo  2011.  evi  CXC.  to� rvenyben  meghata rozott  munkaköri

feladatain felül ko� teles ella tni.

7.2. Ö* szto� ndíjas tanulo  tekintete ben

Reszt vesz a mentora la si tevekenysegben, egyu� ttmu! ko� dik a mentorral az alabbiakban:

 Aktívan részt vesz az egyéni fejlesztési terv, illetve a mentori beszámoló elkészítésében, ahol saja t

munka janak, eredmenyeinek ertekelesen tu l a mentorral ko� zo� s munka jukat erinto!  eszreve teleket es

javaslatokat tesz.

 Részt vesz es egyu� ttmu! ko� dik a mentor a ltal megtartott felkészítő foglalkozásokon (a tanév 

rendjéhez igazodva 2 óra/hét, illetve 2019. július hónapban 8 óra.)

 Tanulmányi eredményét megtartja vagy javítja, (vagy az 5.1-es pontban meghata rozott ronta si 

erteket nem lepi tu l)

 Eleget tesz iskolala togata si ko� telezettsegenek, es az o� szto� ndíjas ido! szak alatt, egy tanevben igazolatlanul

10 o ra na l to� bbet nem mulaszt.

 Részt vesz a Projektiroda a ltal szervezett ertekelo!  es élményt adó programokon vagy versenyeken.

Az „Út a középiskolába” alprogrammal kapcsolatos speciális elvárás:

A tanulo i ta rgyi tuda s, a keszsegek es kepessegek szintjenek emelese erdekeben elva ra s/ko� vetelmeny, hogy

a tanulo  egyeni fejlesztesi  terveben fejlesztendo!  teru� letkent  megjelo� lt  legalább két területen  a mentor

a ltal va lasztott mero! eszko� zzel mérhető előrelépés ko� vetkezzen be, vagy a tanulo  bármely tantárgyból 1

egész jegyet javítson.

7.3. Ta mogato  teve kenyse g a ko� znevele si inte zme ny tekintete ben

Az o� szto� ndíjprogram  ce ljainak  elerese  erdekeben szu� kseges  a  befogado  ko� znevelesi  intezmeny
tamogata sa, amely az alabbiakban valo sulhat meg:
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 Regisztra cio  benyu jta sa,

 Jelentkezesek benyu jta sanak elo! segítese,

 Az o� szto� ndíjprogram szakszeru!  megvalo síta sanak, az adott programce l(ok) eleresenek elo! segítese,

ta mogata sa az intezmenyben.

 Az  o� szto� ndíjas  mentor  Projektiroda  a ltal  szervezett  szakmai  programokon  to� rteno!  reszve telenek

elo! segítese, tamogata sa (amennyiben a mentor a ko� znevelesi intezmeny munkava llalo ja).

 Az  o� szto� ndíjas  tanulo  a  Projektiroda  a ltal  szervezett  ertekelo!  es  e lmenyt  ado  programokon,

versenyeken valo  reszve telenek tamogata sa.

 Az o� szto� ndíjas mentorok kepzeseken valo  reszve telenek engede lyezese es tamogata sa (amennyiben a

mentor a ko� znevelesi intezmeny munkava llalo ja).

 Amennyiben  a  mentor  beszamola si  ko� telezettsegenek  nem  tesz  eleget,  a  Projektiroda  felhívja  az

intezmeny vezeto! je t a hianyok po tla sa ra a tanulo i o� szto� ndíj elszamolhato sa ga erdekeben.

8. A tamogata si o� sszeg forma ja es merteke

 A  támogatás  (ösztöndíj)  utófinanszírozású,  vissza  nem  terítendo! ,  amely  100%-os  támogatási

intenzitású.

 A  ta mogata si  ido! szakra  vonatkozo  tanulo i  o� szto� ndíj  a  2017/2018.  evi  tanev  vegi  tanulmányi

eredményétől függően differenciált.

Az o� szto� ndíjas mentorok es  tanulo k  ösztöndíja  a szeme lyi  jo� vedelemado ro l  szo lo  1995.  evi  CXVII.

to� rveny 1. szamu  melleklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek mino! su� l.

A ta mogata si kereto� sszeget figyelembe veve a kereto� sszegto! l fu� ggo! en meghata rozott szamu  ha tranyos

helyzetu!  tanulo  es a hozza juk tartozo  mentorok tamogata sa ra lesz leheto! seg.

8.1. Az „Ú� t a ko� ze piskola ba” alprogram

A tanuló a 2017/2018. tanev vegi tanulmanyi a tlaga alapjan 7 000-14 000 Ft/hó o� szto� ndíjban reszesu� l, 

(legfeljebb) 5 ho napon keresztu� l.

Az o� szto� ndíj merteke a mentor eseteben (legfeljebb) 5 ho napon keresztu� l: egysegesen 7 000 

Ft/tanuló/hó.

Az o� szto� ndíj o� sszege a tanulmanyi a tlag figyelembe ve televel:

Út a középiskolába alprogram
Tanulmányi átlag

min
Tanulmányi

átlag max
Ösztöndíj összege

3,0 3,49 7 000,- Ft/ho
3,5 3,99 9 000,- Ft /ho
4,0 4,49 11 500,- Ft/ho
4,5 5,0 14 000,- Ft/ho
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   A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:  

 A mentor a tamogata s 2019. ma rciusto l 2019. ju liusig tarto  ido! szaka ra eso!  o� szto� ndíjra csak abban az 

esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhíva s a 7.1. pontjaban leírt ko� telessegeit.

A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen 

felhíva sban ro� gzített mentori ko� telezo!  szakmai tevekenysegeket (7.1.) maradektalanul teljesítette, es

 az a ltala mentora lt tanulo  az elo! zo!  tanev vegi tanulmanyi a tlaga t javította, megtartotta (a megvalo síta s

taneveben három tizednél többel nem rontott), és

 az a ltala mentora lt 7. evfolyamos tanulo  felso! bb evfolyamba lep, vagy az a ltala mentora lt 8. evfolyamos

tanulo  ko� zepfoku  iskolaba felve telt nyert.

Amennyiben a mentorált tanuló a tanév végén évfolyamismétlő, javító - vagy osztályozó vizsgára 

utalt, abban az esetben a mentor az utolsó kéthavi (2019 június-július) ösztöndíjra nem jogosult.

   A tanulói ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:  

 A tanulo  a tamogata s 2019. ma rciusto l 2019. ju liusig tarto  ido! szaka ra eso!  o� szto� ndíjra csak abban az 

esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhíva s 7.2 pontjaban leírt ko� telessegeit.

8.2. „Ú� t az e rettse gihez” alprogram

A tanuló az elo! zo!  ev vegi tanulmanyi a tlaga alapjan 8 000-15 000 Ft/hó o� szto� ndíjban reszesu� l, 

(legfeljebb) 5 ho napon keresztu� l.

A ta mogata si o� sszeg differencia lt megoszla sa:

Az o� szto� ndíj merteke a mentor eseteben (legfeljebb) 5 ho napon keresztu� l: egysegesen 7 000 

Ft/tanuló/hó

Az o� szto� ndíj o� sszege a tanulmanyi a tlag figyelembe ve televel:

Út az érettségihez alprogram
Tanulmányi

átlag min
Tanulmányi átlag

max Ösztöndíj összege

2,5 2,99 8 000,- Ft/ho
3,0 3,49 9 500,- Ft/ho
3,5 3,99 11 000,- Ft/ho
4,0 4,49 13 000,- Ft/ho
4,5 5,0 15 000,- Ft/ho

   A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:  

 A tanulo  a tamogata s 2019.  ma rciusto l  2019.  ju liusig tarto  ido! szaka ra eso!  o� szto� ndíjra csak abban az

esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhíva s 7.1. pontjaban leírt ko� telessegeit.

A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen

felhíva sban ro� gzített mentori ko� telezo!  szakmai tevekenysegeket (7.1.) maradektalanul teljesítette és
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 az a ltala mentora lt tanulo  felso! bb evfolyamba lep, vagy az a ltala mentora lt utolso  eves tanulo  sikeres

erettsegi vizsga t tesz, és

 a tanulo  az elo! zo!  tanev vegi tanulmanyi a tlaga t javította, megtartotta (nem rontotta 9, 9 Ny, 9 Kny, 9 N

evfolyamos  tanulo  eseten  kilenc  tizednél  to� bbel,  10-13.  evfolyamos  tanulo  eseten  négy  tizednél

to� bbel) a megvalo síta s taneveben.

Amennyiben a mentorált tanuló a tanév végén évfolyam ismétlő, javító - vagy osztályozó vizsgára 

utalt, abban az esetben a mentor az utolsó kéthavi (2019. június-július) havi ösztöndíjra nem 

jogosult.

   A tanulói ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:  

 A tanulo  a tamogata s (legfeljebb) marciusto l ju liusig tarto  ido! szaka ra eso!  o� szto� ndíjra csak abban az 

esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhíva s 7.2. pontjaban leírt ko� telessegeit.

8.3. A 2018/2019. tane v kiege szíto!  o� szto� ndíja 

2018/2019. tanevben a tanulo k tanev vegi tanulmanyi eredmenyei alapjan a ko� ltsegvetesi forra sok figyelembe
ve televel egyszeri, kiegeszíto!  kifizetesere keru� lhet sor.

A 2018/2019. tanévben a tanulo k es mentorok szama ra kiegeszíto!  o� szto� ndíj kifizetesere keru� lhet sor legalabb
a kiemelt projekt felhíva sban meghata rozott o� szto� ndíj kifizetesi ko� telezettseg teljesítese erdekeben es legfeljebb
a projekt ko� ltsegveteseben rendelkezesre a llo  o� sszeg merteke ig:

A mentorok reszere fizetheto!  egyszeri o� szto� ndíj felte tele:

 Legfeljebb  egyhavi  mentori  o� szto� ndíjnak  megfelelo!  o� sszeg  tanulo nkent,  amennyiben  a  tanulo  a

2017/2018. tanev vegi a tlagahoz kepest, maximum fe l jegyet javított, es a tanevet sikeresen befejezi.

 Legfeljebb  ke thavi  mentori  o� szto� ndíjnak  megfelelo!  o� sszeg  tanulo nkent,  amennyiben  a  tanulo  a

2017/2018. tanev vegi a tlagahoz kepest to� bb, mint fe l jegyet, de legfeljebb egy egesz jegyet javított, es a

tanevet sikeresen befejezi.

 Legfeljebb o� thavi mentori o� szto� ndíjnak megfelelo!  o� sszeg tanulo nkent, amennyiben a tanulo  a 

2017/2018. tanev vegi a tlagahoz kepest to� bb, mint egy egesz jegyet javított, es a tanevet sikeresen 

befejezi.

A tanulók részére fizethető egyszeri ösztöndíj feltételei:

 Legfeljebb egyhavi o� szto� ndíjnak megfelelo!  o� sszeg, amennyiben a tanulo  a 2017/2018. tanev vegi a tlaga

nem erte el a 4,5-et, es a tanulmanyi a tlagahoz kepest maximum fe l jegyet javított, es a tanevet sikeresen

befejezi.

 Legfeljebb  ke thavi  o� szto� ndíjnak  megfelelo!  o� sszeg,  amennyiben  a  tanulo  a  2017/2018.  tanev  vegi

a tlaga hoz kepest  to� bb,  mint  fe l  jegyet,  de  legfeljebb egy egesz  jegyet  javított  es  a  tanevet  sikeresen

befejezi.



12

 Legfeljebb o� thavi o� szto� ndíjnak megfelelo!  o� sszeg tanulo nkent, amennyiben a tanulo  a 2017/2018. tanev 

vegi a tlagahoz kepest to� bb, mint egy egesz jegyet javított, es a tanevet sikeresen befejezi.

 Legfeljebb ke thavi o� szto� ndíjnak megfelelo!  o� sszeg, ha a tanulo  2017/2018. tanev vegi tanulmanyi a tlaga 

elerte a 4,5-et, es a 2018/2019. tanev vegi tanulmanyi a tlaga sem alacsonyabb 4,5-ne l.

 Legfeljebb o� thavi o� szto� ndíjnak megfelelo!  o� sszeg, ha a tanulo  2017/2018. tanev vegi tanulmanyi a tlaga 

elerte a 4,8-et, es a 2018/2019. tanev vegen tanulmanyi a tlaga t megtartotta vagy javította.

Az egyszeri  o� szto� ndíj  kifizetesenek felte tele tovabba ,  hogy az Ú� t  a  ko� zepiskolaba alprogramban resztvevo!  8.
evfolyamos tanulo  e rettsegit ado  ko� zepiskolaba erettsegit ado  kepzesre nyerjen felve telt a 2019/2020. tanevre,
valamint az Ú� t az erettsegihez alprogramban resztvevo!  tanulo  sikeres erettsegi vizsga t tett a 2018/2019. tanev
vegen legkeso! bb 2019. ju nius 30-ig.

9. Tamogata si ido! szak

A vissza nem terítendo!  tamogata sra vonatkozo  tamogata si ido! szak a 2019. ma rciusto l legkeso! bb 2019. ju lius

31. napja ig tart.

10. A jelentkezesek benyu jta sanak mo dja, hata rideje, e s helye

Az Ú� travalo  o� szto� ndíjra a  tanuló és a mentor közösen  jelentkezhet. A jelentkezes reszletes felteteleit a

Jelentkezési  Útmutató  rögzíti,  amely  az  www.ukir.emet.gov.hu, valamint  az  www.emet.gov.hu

oldalakon elérhető.

REGISZTRÁCIÓS ÉS JELENTKEZÉSI FOLYAMATOK

A jelentkezési időszakhoz kapcsolódó fontos határidők:

Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. 04. 14.

Papíralapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019. 04. 15.

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A PROJEKTIRODA A TERVEZETT SZÁMÚ JELENTKEZÉS
BENYÚJTÁSA ESETÉN A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT FELFÜGGESZTI. 

A jelentkezés benyújtásának felfüggesztéséről előzetesen e-mailben tájékoztatja a az UKIR
rendszerben regisztrált mentorokat és a FEH adminisztrátorokat.

A postai feladásról szóló tértivevényt vagy ajánlott levél feladásáról szóló

bizonylatot kérjük, őrizzék meg.

   

http://www.ukir.emet.gov.hu/
http://www.emet.gov.hu/
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A jelentkezést postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Útravaló ösztöndíjprogram Projektiroda

2018/2019. tanév/II.

1389 Budapest, Pf. 121.

A hata rido! n tu l benyu jtott vagy posta ra adott jelentkezeseket a lebonyolíto  szerv tovabbi bíra lat

ne lku� l elutasítja.
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