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1. Bevezető, az Ösztöndíjprogram célja 

1.1. Az Ösztöndíjprogram célja, a kiemelkedő tanulmányi, sport, 

művészeti, közösségépítő és közéleti tevékenységet végző és példás 

szorgalommal rendelkező középiskolás diákok támogatása Kárpát-medence 

szinten, egy önálló projektmunka elkészítésében. 

1.2. Az Ösztöndíjprogram további célja a szakmai ismeretek bővítése és 

elmélyítése, valamint a középiskolás diákok egyéb készségeinek és 

kompetenciáinak fejlesztése, ezzel is segítve őket kutatási témájuk 

megvalósításában vagy kreatív és innovatív ötleteik megvalósításában. 

Ezenkívül a program kiemelt figyelmet fordít a közösségépítésre, a 

kapcsolatok értékteremtő szerepére a különféle személyes találkozók 

alkalmával. 

1.3. Az Ösztöndíjprogram keretén belül a diákok egy problémaközpontú 

egyéni projekten dolgoznak egy kijelölt mentortanár segítségével, aki 

szakmailag támogatja a tanuló ötleteit és célkitűzéseit, biztosítva ezzel a 

munka szakmai minőségét. 

1.4. Az Ösztöndíjprogram egyik fő célkitűzése, hogy a pályázó diákokat 

felkészítse az egyetemi éveikre, a későbbi tudományos életben való 

részvételre, az élethosszig tartó tanulásra. A program célja továbbá olyan 

felelős állampolgári attitűd kialakítása, amellyel később a diákok a 

kiemelkedő tudásukat, kompetenciáikat és szorgalmukat a társadalom 

javára tudják fordítani. 

1.5. Az Ösztöndíjprogramban eredményesen résztvevő diákok számára a 

Mathias Corvinus Collegium Alapítvány  lehetőséget biztosít plusz pontok 

szerzésére, amelyek felhasználhatók a Juniorképzésbe, illetve az Egyetemi 

Programba történő felvételi jelentkezés során.  
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2. Az ösztöndíj formája 

2.1. Az Ösztöndíjprogramba 25 diák nyerhet felvételt. 

2.2. Pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amely a 

pályázó pályázatában megjelölt és a szülői nyilatkozatban jóváhagyott 

bankszámlára történik. 

2.3. A folyósításáról az ösztöndíjast fogadó Mathias Corvinus Collegium 

Alapítvány gondoskodik. 

2.4. Az ösztöndíj összege: 30.000 Forint/hó/fő. 

2.5.  Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2023. október 1. 

─ 2024. július 31.). 

 

3. Az ösztöndíjpályázat finanszírozásának módja és az ösztöndíj 

felhasználása 

3.1. A pályázó az ösztöndíjas időszakban havi folyósítású ösztöndíjban 

részesül. Az ösztöndíj fogadásához a pályázónak vagy gondviselőjének, 

legkésőbb az Ösztöndíjszerződés megkötésének napjától az ösztöndíjas 

jogviszony végéig magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával 

kell rendelkeznie. 

3.2. Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül 

szabadon felhasználható. 

4. Az ösztöndíjpályázatra jogosultak 

Az ösztöndíjra jogosult bármely középiskolás diák (9─12. évfolyamig), aki 

Kárpát-medence-szerte, magyar nyelven végzi tanulmányait. A 

pályázásnak nem feltétele, hogy a tanuló tagja legyen az MCC Középiskolás 

Programjának. 
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4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul 

megfelelő természetes személy nyújthat be pályázatot: 

 

4.1.1. Aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező, a középiskolai 

tanulmányait bármely iskolatípuson végző diák és 

 

4.1.2. valamely területen kiemelkedő tevékenységet (pl. tanulmányi, 

sport, művészeti versenyeken való részvétel, cserkészet, regnum, 

diákönkormányzat, iskolarádió, iskolaújság, egyéb.) végző, és ezt 

igazolni is tudó tanuló. A tevékenységek alátámaszthatók 

emléklapok, oklevelek, tanári-igazgatói igazolásokkal. 

 

 

5. Az Ösztöndíjprogram felépítése 

5.1. A pályázó az ösztöndíjas időszakban a mentortanár segítségével 

önálló projekttevékenységet végez. 

5.2. Az Ösztöndíjprogram keretén belül a pályázó kiválaszt egy saját vagy 

a javasolt témakörök egyikéhez (1. számú melléklet) köthető témát, 

amelyhez részletes projekttervet (2. számú melléklet) dolgoz ki és valósít 

meg a mentortanára támogatásával. 

5.3. A pályázathoz a megadott témákon kívül is lehet témát megnevezni, 

amennyiben a középiskolásoknak szóló MCC Ösztöndíjprogram elnökségi 

bizottsága azt jóváhagyja, és hozzá megfelelő mentortanárt tud biztosítani. 

5.4. Az Ösztöndíjprogram keretén belül a pályázó önálló projektmunkát 

végez a témájához kapcsolódóan, ezt dokumentálja, értelmezi és értékeli. 

5.5. A pályázat elnyerésével az ösztöndíjas automatikusan a Középiskolás 

Program tagjává válik. A Középiskolás Program által biztosított lehetőségek  

 

 



 

5 
 

(KP Szombatok, klubdélutánok stb.) a projektterv megvalósulásának 

sikerességét támogatják. 

6. Az ösztöndíjas kötelezettségei 

6.1. Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram keretén belül köteles havonta 

(minimum 1 oldalas) beszámolót készíteni, amelyben bemutatja a 

projektmunkájának státuszát a mentortanárának. 

6.2. Az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszak végén záró beszámolót készít, 

minimum 15, A4-es oldal terjedelemben, Times New Roman betűtípus, 12-

es betűméret, 1,5 sorköz formátumban, amelyet a mentorának és a 

program szakmai vezetőjének elküld 2024. július 31-ig.  

6.3. Az ösztöndíjas köteles a záróbeszámolóhoz csatolva minimum 3 

kiegészítő elemet is (ld. 3. Melléklet) elküldeni a mentortanárának és a 

program szakmai vezetőjének 2024. július 31-ig.  

6.4. Az ösztöndíjas köteles az Ösztöndíjprogram nyitó- és záróeseményén 

részt venni. 

6.5. Az ösztöndíjas köteles mentortanárával havonta 4 konzultációs 

alkalmon részt venni személyes vagy online formában. 

6.6. Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram ideje alatt tartja a kapcsolatot a 

program szakmai vezetőjével. 

6.7. Az Ösztöndíjprogram végén az ösztöndíjas egy konferencia keretén 

belül mutatja be a kutatási eredményeit, a projekt célkitűzéseit és a 

megvalósulás folyamatát. 

6.8. Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram időtartama alatt meghirdetett 

táborokban köteles részt venni. 

6.9. A pályázati időszak alatt az ösztöndíjas részt vehet a Középiskolás 

Program keretén belül szervezett KP Szombatokon, valamint 

klubdélutánokon. 

6.10. Az ösztöndíjasnak lehetősége nyílik a Középiskolás Programhoz 

tartozó e-learning kurzusok elvégzésére 
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6.11. A pályázó kötelezettségei hónapos bontásban 

 

Hónap 
Április  
Május 

Június Szeptember 

Október 

November  

December  
Január 
Február 

Március 

Április  
Május 
Június 

Július 

K
ö
te

le
z
ő
 

te
v
é
k
e
n
y
s
é
g
e
k
 

Az 
Ösztöndíjpro
gramra 
történő 

pályázat 
benyújtása. 
 

Szóbeli 
meghallgatásoko
n való részvétel a 
kiválasztott 

pályázók részére. 
Nyertes pályázók 
értesítése. 

Részvétel a 
nyitórendezvé

nyen. 
 

Kapcsolatfelvé
tel a 

mentortanárra
l. 

 
 

Részvétel az őszi 

táborban.  
Havonta min. 4 

alkalommal szóbeli 
egyeztetés a 

mentortanárral. 
Havi beszámolók 

elkészítése. 

 

Részvétel a tavaszi 
táborban. 

 
Min. 4 alkalommal szóbeli 

egyeztetés a 

mentortanárral. 
Havi beszámoló 

elkészítése. 

 

Záróprezentációk megtartása 
 

Elkészült produktumok 
leadása 

 

Választható tevékenységek:  
 
Az Ösztöndíjprogram keretén belül meghirdetett KP Szombaton, klubdélutánon való részvétel. Szabadon választott e-learning kurzus elvégzése. 
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7. A mentortanár feladata 

7.1. A mentortanár feladata az ösztöndíjas időszak alatt az ösztöndíjas 

projektterve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, 

valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres 

kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Az ösztöndíjas által készített havi 

beszámolót a mentortanár rendszeresen továbbítja a Mathias Corvinus 

Collegium Alapítvány szakmai vezetése felé. A mentortanár feladata 

továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként a szakmai 

értékelés, reflexió elkészítése. 

7.2. A mentortanár feladatai keretében havonta legalább 4 alkalommal 

köteles személyes/online konzultációt folytatni az ösztöndíjassal a kutatási 

tevékenységének támogatása érdekében. A konzultációról szóló 

dokumentumot a szakmai vezetés felé továbbítja. 

7.3. Egy mentortanárhoz több ösztöndíjas is tartozhat a választott 

témának megfelelően. 

8. Kizáró okok 

8.1.  Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: 

8.1.1. aki határidőn túl nyújtja be a pályázatát; 

8.1.2. akiről bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a 

támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen 

nyilatkozatot tett; 

8.1.3. aki a Pályázati Kiírásban vagy az Ösztöndíjprogramban való 

részvételre vonatkozó szerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat 

nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

8.1.4. aki nem teljesíti az Ösztöndíjprogram keretén belül a kutatási 

tevékenységek mellett meghatározott kötelező tevékenységeket; 

8.1.5. aki a projektmunkájában más szellemi termékét, alkotását 

forrásmegjelölés nélkül felhasználja; 
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8.1.6. aki az Ösztöndíjprogramban leadott kutatási témával 100%-ban 

megegyezően más ösztöndíjat is igénybe vesz a pályázati időszak 

alatt. 

9. Az ösztöndíj visszafizetése 

9.1.  Az ösztöndíjas tevékenysége a pályázati időszak alatt kétszer kerül 

ellenőrzésre. 

1. ellenőrzési pont: januárban a mentortanári konzultációkon, és az 

őszi táborban való részvétel, valamint a havi részbeszámolók 

beküldésének ellenőrzése; 

2. ellenőrzési pont: áprilisban a mentortanári konzultációkon, a tavaszi 

táborban való részvétel, valamint a havi részbeszámolók beküldésének 

ellenőrzése; 

 

Amennyiben valamelyik ellenőrzési ponton kiderül, hogy az ösztöndíjas nem 

teljesítette az előírt kötelezettségeket, abban az esetben az ösztöndíjas 

köteles az előző ellenőrzési ponttól folyósított ösztöndíj összegét 

visszafizetni.  

Az ösztöndíjas köteles bemutatni 2024 júliusában a projektmunka 

eredményét egy záró konferencia keretén belül. 

 

10. A pályázat irányítója és kezelő szerve  

10.1. A pályázat szakmai irányítója: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 

(Telephely: 1113 Budapest, Tas vezér utca 3―7.) 

10.2. A pályázat kezelőszerve: az MCC Ösztöndíjprogram 

Középiskolásoknak elnökségi bizottsága. 

10.3. MCC Ösztöndíjprogram Középiskolásoknak elnökségi bizottságának 

tagjai: 
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- a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány felsővezetésének egyik 

tagja: Lánczi Péter; 

- a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának szakmai 

vezetője: Vigassyné dr. Asztalos Anikó; 

- a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának vezető 

oktatója, az Ösztöndíjprogram szakmai vezetője: Dunai Márk Bence. 

11. A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázatokat 2023. április 17 ― május 31. között lehet benyújtani. 

A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2023. június 16. 

A szóbeli meghallgatások várható időszaka: 2023. június 19―31.  

12. A pályázat benyújtásának helye és módja 

12.1. A pályázat benyújtása egy erre kialakított felületen keresztül történik. 

12.2. A pályázat formai követelményei:  

— motivációs levél: minimum 1 maximum 2 A4-es oldal terjedelem, 

Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, pdf 

formátumban feltöltött dokumentum; 

— projektterv: maximum 4 A4-es oldal terjedelem, Times New Roman 

betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, pdf formátumban feltöltött 

dokumentum (2. melléklet). 
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13. Kötelezően benyújtandó dokumentumok 

13.1. Motivációs levél az Ösztöndíjprogramban való részvételhez. A 

motivációs levél tartalmazza a pályázó témaválasztását, célkitűzéseit és 

személyes ambícióit. 

13.2. Projektterv (2. számú melléklet alapján). 

13.3. Szülői hozzájárulás a pályázathoz a mellékelt minta alapján. 

13.4. A pályázó teljesítményét alátámasztó dokumentumok: 

— a pályázat benyújtását megelőző legfeljebb 5 éven belül szerzett 

tanulmányi/tudományos/művészeti/sport/közösségi/közéleti 

tevékenységet bemutató, elismerő dokumentáció, mint például: 

• az Oktatási Hivatal által elismert Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny (OKTV) döntőjében való részvétel, illetve elért 

eredményének igazolása; 

• a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett Országos 

Középiskolai Problémamegoldó Verseny (OKPV) döntőjében való 

részvétel, illetve annak eredményének igazolása; 

• a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett Bonus Intra 

Történelemverseny döntőjében való részvétel, illetve annak 

eredményének igazolása; 

• a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett MCC vitázz! 

verseny döntőjében való részvétel, illetve annak eredményének 

igazolása; 

• országos szintű versenyeredmény igazolása; 

• tudományos díj igazolása; 

• művészeti díj igazolása; 

• középiskolai egyéni és/vagy csoportos tudományos vagy művészeti 

tevékenység során elért értékelhető, dokumentált teljesítményt 

igazoló dokumentum; 

• középiskolai egyéni/csoportos/egyesületi sport tevékenység során 

elért értékelhető, dokumentált teljesítményt igazoló dokumentum; 
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• egyéb kutatási tevékenységben való részvétel (szaktanári 

igazolással); 

• nyelvvizsgát igazoló dokumentumok; 

• közösségi, közéleti tevékenység ismertető dokumentum (pl. 

cserkészet, regnum, Rákóczi Szövetség stb.); 

• egyéb kiemelkedő tevékenységet igazoló dokumentum. 

 

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány az eredeti dokumentumot igazolás 

céljából szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. A dokumentumokat az elbírálást 

követően töröljük a rendszerünkből. 

14. A pályázatok elbírálása 

14.1. A benyújtott pályázatok rangsoráról az Ösztöndíjprogram elnökségi 

bizottsága tesz javaslatot egy értékelési szempontrendszer alapján (4. 

melléklet). Az ösztöndíj odaítéléséről a javaslatok alapján az MCC 

Ösztöndíjprogram Középiskolásoknak bizottságának felsővezetőségi tagja 

dönt.  

14.2. A rangsorolás alapján a beérkezett pályázatok benyújtói közül 

a legmagasabb pontszámot elérő pályázók szóbeli meghallgatáson 

vesznek részt.  

14.3. A szóbeli meghallgatáson a pályázó íráskészsége is ellenőrzésre 

kerül. A bizottság a pályázó számára az ösztöndíjat a szóbeli 

meghallgatás eredménye alapján ítéli oda a tanulmányi eredmények 

és a projektterv értékelésének súlyozásával. 

14.4. Az Ösztöndíjprogram elnökségi bizottsága által hozott döntés, 

illetve eredményhirdetést követően fellebbezésre nincs lehetőség.  
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1. Melléklet 

Az MCC Ösztöndíjprogram elnökségi bizottsága a 

társadalomtudományokkal kapcsolatos egyéni projektterveket és 

témaválasztásokat kiemelten támogatja 

Korábbi ösztöndíjasok kutatási témái, példák a témaválasztáshoz: 

— A megújuló energiaforrásoké a jövő? 

— Az ártéri vízgazdálkodás az Alföldön 

— A mesterséges intelligencia és az etika kapcsolata 

— Fenntarthatósági törekvések, kezdeményezések, megvalósítások XY 

településen 

— A Z generáció médiafüggőségének hatásai 

— Hogyan hat a zene a tanulási folyamatokra? 

— Hungarikumok a világ körül 

— Helytörténeti kutatás egy a pályázó által választott településről 

— Magyarnak lenni Kolumbiában 

— A digitális jegybankpénz magyarországi alkalmazási lehetőségei 

— Sporttevékenységek a magyar vizeken 

— egyéb saját téma (…) 

 

2. Melléklet 

A projektterv írásának szempontjai 

A projekttervet a pályázó a pályázáskor az adott szempontoknak 

megfelelően küldi a Mathias Corvinus Collegium számára: 

  

A projekt témája, tárgya, a témaválasztás indoklása, motivációja, 

társadalmi relevanciája  

A témával kapcsolatos problémafelvetés, magyar vonatkozásai, vetületei 

A projekt, kutatás célja 

A témaválasztás személyes motivációja 

Tervezett főbb kutatási kérdések 

Ütemterv a 10 hónapra vonatkozó megvalósításra 

Tervezett felhasználandó szakirodalom 
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3. Melléklet 

A projektben szükséges kiegészítő elemek 

Az ösztöndíjas a projekt megvalósítása és a záróbeszámoló mellé az alábbi 

kiegészítő elemek (minimum 3 elem) megjelenését tartsa szem előtt: 

 

Gyűjtőmunka Az ösztöndíjas a projekt során, megfelelően 

hivatkozott szakirodalom-áttekintést készít a 

választott témájához. 

Terepmunka Az ösztöndíjas a kutatása során végezhet 

helyszínlátogatást, közvéleménykutatást, 

tudományos méréseket és megfigyeléseket. 

Eseménynapló, 

bejegyzés 

készítése 

Az ösztöndíjas a munkája során eseménynaplót 

vezet, amelyben ismerteti a tevékenységét. 

Interjúk készítése Az ösztöndíjas a munkája során felveszi a kapcsolatot 

a témájával releváns személyekkel, interjúkat készít 

és rögzít velük. 

Fotó ill. 

videódokumentáció 

készítése 

Az ösztöndíjas a munkája során fotós, illetve videós 

anyagokat rögzít, amelyek a témával releváns 

információt hordoznak.  

 

Az elemek a téma specifikusságától függően alakíthatók, bővíthetők.  

 

4. Melléklet  

A középiskolás tanulók pályázatait a Mathias Corvinus Collegium 

Ösztöndíjprogram elnökségi bizottsága a következő szempontok alapján 

értékeli: 
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Bírálati szempontok  

a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül elért 
(tanulmányi/tudományos/művészeti/sport/közösségi/közéleti) 

tevékenység 

Kutatási- vagy projektterv: a tervben megfogalmazott célok 
kidolgozottsága, megvalósíthatósága, a téma újszerűsége, 
jelentősége, hasznosulása, hasznosíthatósága. A teljesítés tervezett 

ütemezése.  

A pályázó az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) 
elért I. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) 
elért II. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) 
elért III. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) 
III-X. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen 

(OKPV) elért I. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen 

(OKPV) elért II. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen 
(OKPV) elért III. helyezéssel rendelkezik 

A pályázó az az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen 
(OKPV) elért III-X. helyezéssel rendelkezik 

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett Bonus Intra 

Történelemverseny döntőjében való részvétel, illetve annak 
eredményének igazolása  

Kiemelkedő országos szintű eredmény 

Kiemelkedő nemzetközi versenyeredmény 

Egyéb nemzetközi versenyeredmény 

Az utolsó két félév tanulmányi átlagának számtani átlaga szorozva 10-

zel (9. évfolyamosok esetében a 8. osztályban szerzett érdemjegyek) 

Nyelvtudás: egy nyelvből a meglévő legmagasabb 

egy darab felsőfokú nyelvvizsga (C1) 
egy darab középfokú nyelvvizsga (B2)    
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A pályázat benyújtásáig megvalósult tevékenységek: 

• tudományos díj igazolása; 
• művészeti díj igazolása; 
• középiskolai egyéni és/vagy csoportos tudományos vagy művészeti 

tevékenység során elért értékelhető, dokumentált teljesítményt 
igazoló dokumentum; 

• középiskolai egyéni/csoportos/egyesületi sport tevékenység során 
elért értékelhető, dokumentált teljesítményt igazoló dokumentum; 
• egyéb kutatási tevékenységben való részvétel (szaktanári 

igazolással); 
 

• közösségi, közéleti tevékenység ismertető dokumentum (pl. 
cserkészet, regnum, Rákóczi Szövetség stb.); 
• egyéb kiemelkedő eredményt igazoló dokumentum 

 


