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1. Az euró pai unió s finanszírozá sú Ú travaló ö sztö ndíjprogram
szakmai há ttere
Az Ú travaló Ö sztö ndíjprogram 2005 ó ta mű kö dik. Az Ú travaló Ö sztö ndíjprogram „Ú t a kö zépiskolá ba” és
„Ú t az érettségihez” esélyteremtő alprogramjai a 2016/2017-es tanévtő l a Széchenyi 2020 program euró pai
unió s forrá saibó l kerü lnek tá mogatá sra „Ö sztö ndíj és mentorá lá si tá mogatá s há trá nyos helyzetű
tanuló knak – Ú travaló Ö sztö ndíjprogram” (VEKOP-7.3.1-17-2017-00001).
Az Ú travaló Ö sztö ndíjprogram alprogramjaiként az „Ú t a kö zépiskolá ba” és az „Ú t az érettségihez”
esélyteremtő alprogramok a há trá nyos helyzetű tanuló k iskolai sikerességének elő segítése kapcsá n
meghatá rozó programelemek a hazai felzá rkó zá si programok kö zö tt. Az esélyteremtő ö sztö ndíjprogramok
hozzá já rulnak a végzettség nélkü li iskolaelhagyá s csö kkentéséhez, a há trá nyos helyzetű tanuló k végzettségi
szintjének nö veléséhez. Az ö sztö ndíjprogramok nem csupá n pénzbeli tá mogatá sra fó kuszá lnak. Az Ú travaló
Ö sztö ndíjprogramok olyan komplex szolgáltatást nyú jtanak, amelyben a hátrá nyos és halmozottan
há trá nyos helyzetű , kö ztü k roma tanuló k nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük
fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú tá mogatá st kapnak
szakmailag felkészü lt mentorok bevoná sá val.
Tá rsadalmi és gazdasá gi há trá nyokra visszavezethető en a korai iskolaelhagyá s ará nya kü lö nö sen magas a
roma tanuló k kö rében. Ezért a 2012/2013-as tanévtő l az esélyteremtő ö sztö ndíjak valamennyi
alprogramjá ba ú jonnan jelentkező k kö zü l legalá bb 50 %-ot el kell érnie roma szá rmazá sú tanuló k
ará nyá nak.
A jelentkezési felhívá s az Ú travaló Ö sztö ndíjprogramró l szó ló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet
(tová bbiakban: Rendelet) és a VEKOP-7.3.1-17 kó dszá mú felhívá s, valamint a hatá lyos jogszabá lyok alapján
készü lt.

2. A kiemelt projekt megvaló sító ja
A kiemelt projekt megvaló sító ja az Emberi Erő forrá s Tá mogatá skezelő - Euró pai Unió s Projektigazgató sá g
(a tová bbiakban: Projektiroda).

3. A jelentkezési felhívá s céljai
Az Ú travaló Ö sztö ndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a há trá nyos helyzetű , halmozottan
há trá nyos helyzetű , kö ztü k roma tanuló k iskolai sikerességének elő segítése, tanulá si motivá ció juk és
ö nértékelésü k erő sítése mentori tá mogatá ssal. Tová bbá , első dleges célként jelenik meg az olyan – a
mentorok kö zö tti - együ ttmű kö dés lehető ségének megteremtése, mely a program szellemiségének
fenntartá sá t biztosíthatja.


Az „Út a középiskolába” alprogram célja a részt vevő tanuló k felkészítése érettségit adó kö zépiskolá ban
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való tová bbtanulá sra.
A projekt célkitű zése, hogy az Ú t a kö zépiskolá ba alprogramban résztvevő tanuló a mentorá lá si
tevékenységét, és az ö sztö ndíjas idő szakot kö vető en lehető ség szerint felvételt nyerjen érettségit adó
kö zépiskolá ba.
Az „Út az érettségihez” alprogram célja a részt vevő tanuló k tá mogatá sa a kö zépiskola sikeres



befejezésében, a sikeres érettségi vizsga, és a felső oktatá si intézménybe tö rténő felvétel elő segítése.
A projekt célkitű zése, hogy az „Ú t az érettségihez” alprogramban résztvevő tanuló a mentorá lá si
tevékenységet és az ö sztö ndíjas idő szakot kö vető en eredményes érettségi vizsgá t tegyen.

4. A tá mogatá s forrá sa
A tá mogatá s forrá sá t a Széchenyi 2020 program keretében (a Kö zép-magyarorszá gi Régió ban) a VEKOP7.3.1-17-2017-00001 azonosító szá mú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak –
Útravaló Ösztöndíjprogram kiemelt projekt biztosítja.
Ha a tanuló a Kö zép-magyarorszá gi Régió terü letén él vagy tanul, abban az esetben a VEKOP-7.3.1-17-201700001 projekt célcsoportjá ba tartozik.
A projekt célcsoporti besorolá st az Ú travaló Ö sztö ndíj Kezelési és Informá ció s Rendszer (tová bbiakban:
UKIR) a megadott informá ció k alapjá n végzi el, amely az Ú tmutató ban talá lható meg.

5. Jelentkező k kö re
1. A jelentkezést benyújthatja:
A 2018/2019-es tanév II. félévére vonatkozó an ú j pá lyá zó ként jelentkező tanuló -mentor pá ros.
Felhívjuk a jelentkező k figyelmét, hogy azon tanuló -mentor pá rosok, akik a 2018/2019. tanévben
jelentkezést benyú jtottak, de a hatá ridő re vonatkozó kö vetelményeket nem teljesítették, vagy a hiá nypó tlá si
felhívá snak nem tettek eleget, jelen felhívá s keretében ismét, ú j jelentkezésként benyú jthatjá k
jelentkezésü ket.

5.1.

A tanuló i jelentkezé s felté tele

Magyarorszá g terü letén mű kö dő kö znevelési intézménnyel tanuló i jogviszonyban á lló magyar vagy kü lfö ldi
á llampolgá r, aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrá nyos helyzetű vagy
védelembe vett vagy csalá dba fogadott vagy ideiglenes hatá llyal elhelyezett vagy utó gondozá sban részesü l
vagy há trá nyos helyzetű , és a 2018/2019. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatá s keretében a
kö vetkező feltételeket teljesíti:


az „Út a középiskolába” alprogram esetén: 7-8. évfolyamon tanul és a 2017/2018. tanév végi
tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et;

 az „Út az érettségihez” ö sztö ndíj esetében kö zépiskolá ban érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon,
illetve 6 vagy 8. évfolyammal mű kö dő kö zépiskolá ban 7-12. évfolyamon, vagy két tanítá si nyelvű vagy
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nyelvi elő készítő osztá llyal induló oktatá sban 7-13. évfolyamon tanul (az elő bbi évfolyamokba
beleértendő k a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is); tová bbá a szakkö zépiskola érettségi
vizsgá ra felkészítő 12-13. évfolyamain tanul és a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a
2,5-öt.
13. évfolyamos tanuló ra vonatkozó an abban az esetben nyú jtható be jelentkezés az alprogram
keretében, amennyiben a tanuló két tanítá si nyelvű oktatá s vagy nyelvi elő készítő vagy nemzetiségi
nevelés-oktatá s képzés keretében, illetve a szakkö zépiskola érettségi vizsgá ra felkészítő 13. évfolyamá n
végzi az évfolyamot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!

Nem nyújthat be jelentkezést az a tanuló:


aki a jelentkezés benyú jtá sának idő pontjában részt vesz Arany Já nos Tehetséggondozó programban,



aki a 2017/2018. tanév végén évismétlésre kö telezett,



aki a 2018/2019-es tanév kezdetétő l a jelentkezés benyú jtá sáig 10 ó rá t meghaladó an igazolatlanul
mulasztott,



aki szakiskolai képzésben részesü lő 9.- 10. - 11.- évfolyamos tanuló .

5.2.

A mentori jelentkezé s felté tele

Mentorként jelentkezhet az „Ú t a kö zépiskolá ba” és az „Ú t az érettségihez” alprogramok esetében az a
személy, aki:


taná rképzésben vagy tanító i képzésben szakképzettséget szerzett, vagy



szociá lpedagó gus, vagy



gyó gypedagó gus, vagy



fejlesztő pedagó gus, vagy



a pedagó gusképzést folytató felső oktatá si intézmény hallgató ja, aki a fenti végzettségeket adó
képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a tá mogatá si idő szakba tartozó félévben
kezdi meg.

Az Ú travaló ö sztö ndíjprogram keretében annak a mentornak a jelentkezése nyú jtható be, aki a fenti
feltételek valamelyikének 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 tudomá nyhoz” alprogramban mentorként vesz részt,



aki szü lő je/gondviselő je a mentorá landó tanuló nak.
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6. Jelentkezési feltételek az Ú t a kö zépiskolá ba, és az Ú t az
érettségihez alprogramokban (A jelentkezés pontos menete az
Ú tmutató 1. pontjá ban leírtak szerint tö rténik.)


A tanuló és a mentor csak közösen jelentkezhet.



A jelentkezés abbó l a nappali rendszerű oktatá si intézménybő l tö rténhet, amellyel a tanuló tanuló i
jogviszonyban á ll.



A jelentkezések benyú jtá sá t az intézmény vezető je á ltal kijelö lt, ú n. Feladat-ellá tá si hely
adminisztrá tor (a tová bbiakban: FEH adminisztrá tor) hagyja jó vá .



A jelentkezéssel és a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátása az UKIR felületen
keresztül történik, amelynek elérhetősége: https://ukir.emet.gov.hu

6.1.Tanuló k jelentkezése:
A jelentkezéshez tartozó regisztrációs nyilatkozatokat, űrlapokat annak az intézménynek a FEH

adminisztrá torá nak kell ö sszegyű jtenie, amellyel a pá lyá zó tanuló tanuló i jogviszonyban áll.


A FEH adminisztrá tornak az á ltala ö sszegyű jtö tt jelentkezéseket alprogramonként egy-egy,
ö sszesített pá lyá zat formá já ban, nem ö ná lló gazdá lkodá sú intézmények esetében a gazdasá gi
ü gyekért felelő s vezető ellenjegyzésével kell a pá lyá zati kiírá sban meghatá rozott hatá ridő ig
tová bbítania a Projektirodá hoz. A hatá ridő n tú l benyú jtott vagy postá ra adott jelentkezéseket a
Projektiroda tová bbi bírá lat nélkü l elutasítja.



Az ö sztö ndíjprogram céljá nak megvaló sulá sá t a tanuló k kö znevelési intézményeken keresztü l a
mentorok segítik.



Az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramokra azon nappali rendszerű iskolai
oktatá sban tanulók jelentkezését hagyhatja jó vá a FEH adminisztrá tor, akik az 5.1. pontban
foglaltaknak megfelelnek.

6.2 Mentorok jelentkezése
Az iskolai sikerességet elő mozdító , há trá nyok kompenzá lá sá t szolgá ló esélyteremtő ö sztö ndíjprogramokra
csak azon mentorok jelentkezését vá rjuk, aki a tanuló kö znevelési intézményének FEH adminisztrá torá nak
jó vá hagyá sá val teljes mértékben megfelelnek a mentori feltételeknek (5.2. pont).
A 2018/2019. tanévben egy mentor összesen legfeljebb öt tanuló tekintetében vá llalhat mentori
szerepet.
Kivétel: Az Ú travaló ö sztö ndíjak esetében a mentorként pá lyá zó személy az adott tanévben a fenti
szá mot meghaladó szá mú , de legfeljebb nyolc tanuló mentorá lá sá t vá llalhatja az alá bbi feltételek
együ ttes fenná llá sa esetén:
- ha az á ltala mentorá landó , valamennyi jelentkező tanuló kö znevelési intézménye a telepü lésen
az egyetlen kö znevelési intézmény (jelen esetben kö znevelési intézmény alatt á ltalá nos iskolá t
és kö zépiskolá t értü nk), és
- a kö znevelési intézményben a há trá nyos helyzetű tanuló k aránya eléri a 80%-ot.
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Fontos tudnivaló:

Amennyiben ez a feltétel fenná ll, és a mentor ötnél több tanuló mentorá lá sá t

vá llalná , azt az UKIR felületen a FEH adminisztrá tor a megfelelő dokumentum feltö ltésével kérelmezheti.
Ennek a dokumentumnak intézményvezető á ltali hiteles igazolá snak kell lennie, melyben kijelenti, hogy az
adott intézménybe já ró tanuló k legalá bb 80%-a há trá nyos, halmozottan há trá nyos helyzetű . A Projektiroda
a kérelem elbírá lá sá t kö vető en lehető vé teszi a magasabb szá mú jelentkezés rö gzítését az UKIR felü leten.

7.

Kö telező szakmai tevékenységek

7.1 Mentorok tekintetében
Mentorá lja a tanuló t és együ ttmű kö dik a Projektirodá val:


A mentor az á ltala mentorá lt tanuló val kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet készít, és az UKIR
felü leten benyú jtja azt. Az egyéni fejlesztési terv alapjá n a tanuló haladá sá t, fejlő dését, illetve az ezeket
há trá ltató okokat a tá mogatá si idő szakban egy alkalommal, és a tanév végén értékeli. Fentiek a tanuló i
és mentori ö sztö ndíj kifizetésének alá tá masztá sá ra szolgá lnak.



A mentor a tá mogatott idő szak alatt a mentorá lt tanuló tanulmá nyi elő menetelének nyomon kö vetését,
valamint a mentorá lá s sorá n alkalmazott pedagó giai eszkö zö k hatékonysá gá nak vizsgá latá t lehető vé
tevő egyéni előrehaladási naplót vezet naprakészen. Az egyéni elő rehaladá si napló t a Projektiroda
á ltal előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el az UKIR felü leten.



A mentor a vonatkozó tanév rendjérő l szó ló miniszteri rendeletben meghatá rozott tanítá si szü netek
kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az á ltala mentorá lt tanuló val, ezen belü l
legalább heti 2 órában /havonta 8 ó ra/ – ö ná lló an vagy tö bb tanuló esetén csoportosan – a
mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozá sokat napra készen dokumentá lja a
tanuló ró l vezetett egyéni elő rehaladá si napló ban. A foglalkozá soknak legfeljebb ötven százaléka
lehet csoportos.



A foglalkozá sok havonta egyszer tömbösítve is megvaló sítható ak, a rendszeres, legalább heti szintű
kapcsolattartás figyelembe vételével.



Az ö sszes havi ó raszá m egy alkalommá csak a 2019. jú lius hó napban vonható ö ssze.



Tá mogatja a tanuló t a versenyekre, felvételire való felkészü lésben.



Rendszeresen személyes kapcsolatot tart az osztá lyfő nö kkel, illetve szü kség esetén szaktaná rokkal.



Csalá dlá togatá son vesz részt a tanév sorá n minimum egy alkalommal, errő l jegyző kö nyvet készít, és azt
feltö lti az UKIR felü letre.



Részt vesz a Projektiroda á ltal szervezett rendezvényeken.



A jelentkezés sorá n segítséget nyú jthat az érintett tanuló nak, illetve szü leinek a tanuló adó azonosító
jelének igénylése, valamint az ö sztö ndíjak folyó sítá sá hoz szü kséges személyes iratok beszerzésében.



A tanuló val kapcsolatos minden olyan vá ltozá st, amely kihat az ö sztö ndíj jogosultsá gá ra, folyó sítá sá ra,
8 napon belül a Projektiroda részére jelezni kö teles!



Az adatvá ltozá s minden esetben az UKIR felü leten rö gzítendő (Személyes-Bejelentéseim menüpont).



A 10 ó ra igazolatlan hiá nyzá st meghaladó mulasztá st, igazolá ssal kiesésként az UKIR-ban haladéktalanul
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be kell jelenteni. Amennyiben a mentor ezen kö telességének nem tesz eleget, a jogosulatlanul kifizetésre
kerü lt ö sztö ndíjak visszakö vetelésére kerü lhet sor. A kiesés-bejelentésben a 11. igazolatlan ó ra elérését
szü kséges alá tá masztani!


A Projektirodá val együ ttmű kö dve, az á ltaluk meghirdetett pedagógus-továbbképzésen vesz részt.
(277/1997. (XII. 22.) Kormá nyrendelet szerint akkreditá lt, 30 ó ra/tá voktatá s)



A tá mogatá s idő szak 3. hó napjá t kö vető en beszá moló t, a tanév zá rá sá t kö vető en pedig zá ró
beszá moló t készít a Projektiroda á ltal meghatá rozott mó don és hatá ridő ig az UKIR felü leten. A
2019. jú liusi idő szakra vonatkozó an beszá moló t a zá ró beszá moló benyú jtá sát kö vető en kell
elkészíteni.



Segíti a tanuló t a tanulá sban és a pá lyavá lasztá sban.

Felhívjuk a figyelmet:

Amennyiben a mentor a kö znevelési intézmény alkalmazá sá ban á ll, ú gy a

fenti feladatokat a Nemzeti kö znevelésrő l szó ló 2011. évi CXC. tö rvényben meghatá rozott munkaköri
feladatain felül kö teles ellá tni.

7.2. Ö sztö ndíjas tanuló tekinteté ben
Részt vesz a mentorá lá si tevékenységben, együ ttmű kö dik a mentorral az alábbiakban:


Aktívan részt vesz az egyéni fejlesztési terv, illetve a mentori beszámoló elkészítésében, ahol sajá t
munká já nak, eredményeinek értékelésén tú l a mentorral kö zö s munká jukat érintő észrevételeket és
javaslatokat tesz.



Részt vesz és együ ttmű kö dik a mentor á 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 meghatá rozott rontá si
értéket nem lépi tú l)



Eleget tesz iskolalá togatá si kö telezettségének, és az ö sztö ndíjas idő szak alatt, egy tanévben igazolatlanul
10 ó rá ná l tö bbet nem mulaszt.



Részt vesz a Projektiroda á ltal szervezett értékelő és élményt adó programokon vagy versenyeken.

Az „Út a középiskolába” alprogrammal kapcsolatos speciális elvárás:
A tanuló i tá rgyi tudá s, a készségek és képességek szintjének emelése érdekében elvá rá s/kö vetelmény, hogy
a tanuló egyéni fejlesztési tervében fejlesztendő terü letként megjelö lt legalább két területen a mentor
á ltal vá lasztott mérő eszkö zzel mérhető előrelépés kö vetkezzen be, vagy a tanuló bármely tantárgyból 1
egész jegyet javítson.

7.3.

Tá mogató tevé kenysé g a kö znevelé si inté zmé ny tekinteté ben

Az ö sztö ndíjprogram céljainak elérése érdekében szü kséges a befogadó kö znevelési intézmény
támogatá sa, amely az alá bbiakban való sulhat meg:
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Regisztrá ció benyú jtá sa,



Jelentkezések benyú jtá sá nak elő segítése,



Az ö sztö ndíjprogram szakszerű megvaló sítá sá nak, az adott programcél(ok) elérésének elő segítése,
tá mogatá sa az intézményben.



Az ö sztö ndíjas mentor Projektiroda á ltal szervezett szakmai programokon tö rténő részvételének
elő segítése, tá mogatá sa (amennyiben a mentor a kö znevelési intézmény munkavá llaló ja).



Az ö sztö ndíjas tanuló a Projektiroda á ltal szervezett értékelő és élményt adó programokon,
versenyeken való részvételének tá mogatá sa.



Az ö sztö ndíjas mentorok képzéseken való részvételének engedélyezése és tá mogatá sa (amennyiben a
mentor a kö znevelési intézmény munkavá llaló ja).



Amennyiben a mentor beszá molá si kö telezettségének nem tesz eleget, a Projektiroda felhívja az
intézmény vezető jét a hiá nyok pó tlá sá ra a tanuló i ö sztö ndíj elszá molható sá ga érdekében.

8. A tá mogatá si ö sszeg formá ja és mértéke


A támogatás (ösztöndíj) utófinanszírozású, vissza nem térítendő , amely 100%-os támogatási
intenzitású.



A tá mogatá si idő szakra vonatkozó tanuló i ö sztö ndíj a 2017/2018. évi tanév végi tanulmányi
eredményétől függően differenciált.

Az ö sztö ndíjas mentorok és tanuló k ösztöndíja a személyi jö vedelemadó ró l szó ló 1995. évi CXVII.
tö rvény 1. szá mú melléklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek minő sü l.
A tá mogatá si keretö sszeget figyelembe véve a keretö sszegtő l fü ggő en meghatá rozott szá mú há trá nyos
helyzetű tanuló és a hozzá juk tartozó mentorok tá mogatá sá ra lesz lehető ség.

8.1. Az „Ú t a kö zé piskolá ba” alprogram
A tanuló a 2017/2018. tanév végi tanulmá nyi á tlaga alapjá n 7 000-14 000 Ft/hó ö sztö ndíjban részesü l,
(legfeljebb) 5 hó napon keresztü l.
Az ö sztö ndíj mértéke a mentor esetében (legfeljebb) 5 hó napon keresztü l: egységesen 7 000
Ft/tanuló/hó.
Az ö sztö ndíj ö sszege a tanulmá nyi á tlag figyelembe vételével:

Tanulmányi átlag
min
3,0
3,5
4,0
4,5

Út a középiskolába alprogram
Tanulmányi
Ösztöndíj összege
átlag max
3,49
7 000,- Ft/hó
3,99
9 000,- Ft /hó
4,49
11 500,- Ft/hó
5,0
14 000,- Ft/hó
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A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:


A mentor a tá mogatá s 2019. má rciustó l 2019. jú liusig tartó idő szaká ra eső ö sztö ndíjra csak abban az
esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívá s a 7.1. pontjá ban leírt kö telességeit.

A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen
felhívá sban rö gzített mentori kö telező szakmai tevékenységeket (7.1.) maradéktalanul teljesítette, és


az á ltala mentorá lt tanuló az elő ző tanév végi tanulmá nyi á tlagá t javította, megtartotta (a megvaló sítá s
tanévében három tizednél többel nem rontott), és



az á ltala mentorá lt 7. évfolyamos tanuló felső bb évfolyamba lép, vagy az á ltala mentorá lt 8. évfolyamos
tanuló kö zépfokú iskolá ba felvételt 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 tanuló a tá mogatá s 2019. má rciustó l 2019. jú liusig tartó idő szaká ra eső ö sztö ndíjra csak abban az
esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívá s 7.2 pontjá ban leírt kö telességeit.

8.2. „Ú t az é rettsé gihez” alprogram
A tanuló az elő ző év végi tanulmá nyi á tlaga alapjá n 8 000-15 000 Ft/hó ö sztö ndíjban részesü l,
(legfeljebb) 5 hó napon keresztü l.
A tá mogatá si ö sszeg differenciá lt megoszlá sa:
Az ö sztö ndíj mértéke a mentor esetében (legfeljebb) 5 hó napon keresztü l: egységesen 7 000
Ft/tanuló/hó
Az ö sztö ndíj ö sszege a tanulmá nyi á tlag figyelembe vételével:

Tanulmányi
átlag min
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Út az érettségihez alprogram
Tanulmányi átlag
Ösztöndíj összege
max
2,99
8 000,- Ft/hó
3,49
9 500,- Ft/hó
3,99
11 000,- Ft/hó
4,49
13 000,- Ft/hó
5,0
15 000,- Ft/hó

A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:


A tanuló a tá mogatá s 2019. má rciustó l 2019. jú liusig tartó idő szaká ra eső ö sztö ndíjra csak abban az
esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívá s 7.1. pontjá ban leírt kö telességeit.

A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen
felhívá sban rö gzített mentori kö telező szakmai tevékenységeket (7.1.) maradéktalanul teljesítette és
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az á ltala mentorá lt tanuló felső bb évfolyamba lép, vagy az á ltala mentorá lt utolsó éves tanuló sikeres
érettségi vizsgá t tesz, és



a tanuló az elő ző tanév végi tanulmá nyi á tlagá t javította, megtartotta (nem rontotta 9, 9 Ny, 9 Kny, 9 N
évfolyamos tanuló esetén kilenc tizednél tö bbel, 10-13. évfolyamos tanuló esetén négy tizednél
tö bbel) a megvaló sítá s tanévében.

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 tanuló a tá mogatá s (legfeljebb) márciustó l jú liusig tartó idő szaká ra eső ö sztö ndíjra csak abban az
esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívá s 7.2. pontjá ban leírt kö telességeit.

8.3. A 2018/2019. tané v kiegé szítő ö sztö ndíja
2018/2019. tanévben a tanuló k tanév végi tanulmá nyi eredményei alapjá n a kö ltségvetési forrá sok figyelembe
vételével egyszeri, kiegészítő kifizetésére kerü lhet sor.
A 2018/2019. tanévben a tanuló k és mentorok szá má ra kiegészítő ö sztö ndíj kifizetésére kerü lhet sor legalá bb
a kiemelt projekt felhívá sban meghatá rozott ö sztö ndíj kifizetési kö telezettség teljesítése érdekében és legfeljebb
a projekt kö ltségvetésében rendelkezésre á lló ö sszeg mértékéig:
A mentorok részére fizethető egyszeri ö sztö ndíj feltétele:


Legfeljebb egyhavi mentori ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg tanuló nként, amennyiben a tanuló a
2017/2018. tanév végi á tlagá hoz képest, maximum fél jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.



Legfeljebb kéthavi mentori ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg tanuló nként, amennyiben a tanuló a
2017/2018. tanév végi á tlagá hoz képest tö bb, mint fél jegyet, de legfeljebb egy egész jegyet javított, és a
tanévet sikeresen befejezi.



Legfeljebb ö thavi mentori ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg tanuló nként, amennyiben a tanuló a
2017/2018. tanév végi á tlagá hoz képest tö bb, mint egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen
befejezi.

A tanulók részére fizethető egyszeri ösztöndíj feltételei:


Legfeljebb egyhavi ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlaga
nem érte el a 4,5-et, és a tanulmá nyi á tlagá hoz képest maximum fél jegyet javított, és a tanévet sikeresen
befejezi.



Legfeljebb kéthavi ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi
á tlagá hoz képest tö bb, mint fél jegyet, de legfeljebb egy egész jegyet javított és a tanévet sikeresen
befejezi.
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Legfeljebb ö thavi ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg tanuló nként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév
végi átlagá hoz képest tö bb, mint egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.



Legfeljebb kéthavi ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg, ha a tanuló 2017/2018. tanév végi tanulmá nyi á tlaga
elérte a 4,5-et, és a 2018/2019. tanév végi tanulmá nyi átlaga sem alacsonyabb 4,5-nél.



Legfeljebb ö thavi ö sztö ndíjnak megfelelő ö sszeg, ha a tanuló 2017/2018. tanév végi tanulmá nyi á tlaga
elérte a 4,8-et, és a 2018/2019. tanév végén tanulmá nyi átlagá t megtartotta vagy javította.

Az egyszeri ö sztö ndíj kifizetésének feltétele tová bbá, hogy az Ú t a kö zépiskolá ba alprogramban résztvevő 8.
évfolyamos tanuló érettségit adó kö zépiskolá ba érettségit adó képzésre nyerjen felvételt a 2019/2020. tanévre,
valamint az Ú t az érettségihez alprogramban résztvevő tanuló sikeres érettségi vizsgá t tett a 2018/2019. tanév
végén legkéső bb 2019. jú nius 30-ig.

9.

Tá mogatá si idő szak

A vissza nem térítendő tá mogatá sra vonatkozó tá mogatá si idő szak a 2019. má rciustó l legkéső bb 2019. jú lius
31. napjáig tart.

10. A jelentkezések benyú jtá sá nak mó dja, hatá rideje, és helye
Az Ú travaló ö sztö ndíjra a tanuló és a mentor közösen jelentkezhet. A jelentkezés részletes feltételeit 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.
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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 hatá ridő n tú l benyú jtott vagy postá ra adott jelentkezéseket a lebonyolító szerv tová bbi bírá lat
nélkü l elutasítja.
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