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Az alábbi kézikönyv azt a célt szolgálja, hogy segítsen nektek a TM honlapon történő 

eligazodásban, és hogy megkönnyítse számotokra az adminisztratív feladatok elvégzését. 

 

 

 

 

 

 

1 Regisztráció és bejelentkezés 
Minden, a mentorprogramhoz szükséges funkció belépéshez kötött.  

- A bejelentkezés, illetve a regisztráció a https://tanitsunk.hu linken érhető el. Belépni a 

regisztráláskor megadott adatokkal, vagyis a felhasználónév és jelszó megadásával lehet (1. 

ábra). 

- Regisztráció során egy űrlapot kell kitöltened az alábbi adatokkal: felhasználónév, e-mail cím, 

telefonszám, jelszó, vezetéknév, keresztnév (2. ábra).  

- Az űrlap kitöltése és elküldése után, kapni fogsz egy megerősítő linket a megadott e-mail 

címedre.  Ennek elfogadásával tudod aktiválni a regisztrációdat (3. és 4. ábra).  

 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy a kézikönyv abban nyújt segítséget, hogy 

a szerződésben foglalt adminisztratív követelményeknek meg tudjatok felelni a 

beszámolók feltöltésekor, illetve a kérdőívek kitöltésénél, és minden egyéb 

tevékenységnél. Ezen pontok elmulasztása a szerződésben megjelölt szankciókat 

vonhatja maga után. 

 

A regisztráció nem egyenértékű a programba való jelentkezéseddel. 

Ehhez még pár lépést szükséges megtenni: egyetem és az oktató felvétele, mentor 

regisztrációs űrlap kitöltése. 

Ezek menete külön alfejezetekben lesznek ismertetve. 

https://tanitsunk.hu/
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1. ábra 

 

2. ábra 
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3. ábra 

 

4. ábra 

 

2 Szerepkör áttekintése 
A hallgatóknak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre a honlapon, valamint az alábbi 

feladatokat szükséges végrehajtaniuk a mentorprogram során. 

1) Egyetem, oktató felvétele és módosítása 

2) Mentor regisztrációs űrlap kitöltése 

3) Utazási idő megadása 

4) Saját mentoráltak felvétele 

5) Saját mentoráltak profiljának megtekintése 

6) Közös programok és támogatás beosztásának feltöltése 

7) Támogatás beosztásának áttekintése 

 

 

3 Szerepkör részletes ismertetése – A honlapon elvégzendő 

adminisztrációs feladatok 

3.1 Egyetem, oktató felvétele és módosítása 
Ahhoz, hogy a mentor szerepedet a honlapon aktiválni tud az oktatódat és az egyetemedet is szükséges 

megadnod. Ezt az alábbi módon tudod megtenni:     

 

Minden fontos szerepkörhöz társított funkció az Áttekintés menüpont alatt 

érhető el. 

 



 

5 
 

- Az egyetemedet és az oktatódat az Áttekintés menüpont alatt adhatod meg. Amint a rendszer 

átnavigál az említett oldalra, jelezni fogja számodra, hogy “Még nem adtad meg, hogy melyik 

egyetemre jársz” (5. ábra).  

- Kérlek, kattints az “Az oktatóim menüpontban, vagy ide kattintva válaszd ki az egyetemet, 

majd az oktatót, ahová tartozol.” gombra, ahol lehetőséged lesz kiválasztani először az 

egyetemed, majd az oktatódat.  

- A kezelő felületen, az Oktató felvétele gomb megnyomásával tudod mind az oktatót, mind az 

egyetemet kiválasztani (6. ábra). 

Amennyiben időközben változott az oktatód, lehetőséged van módosítani a honlapon. 

- Az oktató módosítása az Áttekintés oldalon érhető el az Oktató módosítása résznél. Az új 

oktató bejelölésével és a Mentés gomb megnyomásával az oktatóváltás meg is történt (7. 

ábra). 

- Ezt a funkciót csak akkor használd, ha az oktatóváltás mindkét oktatóval (régivel és az újjal)  

meg van beszélve! 

5. ábra 

 

6. ábra 
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7. ábra 

 

3.2 Mentor regisztrációs űrlap kitöltése 
Az egyetemed és az oktatód megadása után a mentor regisztrációs űrlapot szükséges kitölteni ahhoz, 

hogy a mentor regisztrációd teljes legyen.  

- Ezt az Áttekintés menüpont alatt találod, a “Beküldésre váró mentor regisztrációs űrlapok” 

résznél (8. ábra).  

- A mentor regisztrációdat ezt követően az oktatónak jóvá kell hagynia. 

- A mentor űrlap az alábbi alapvető információkat kéri: Név; Diákigazolvány-szám; Oktatási 

azonosítószám; Egyetem neve; Tagozat típusa; Oktató neve; Szakirány; E-mail cím; 

Telefonszám, Állandó és ideiglenes lakcím; Képzési szint, Évfolyam) (9. ábra). 

8. ábra 
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9. ábra 

 

3.3 Mentorálási időszak felvétele 
Miután a regisztráció és az oktató felvétele megtörtént, fel kell venni az adott időszakra vonatkozó 

mentorálást (hasonlóan, mint a Neptun esetében, a félévre való bejelentkezésnél).  

- Ezt az Áttekintés menüpont alatt tudod megtenni „Mentorálási félév felvétele erre az 

időszakra” gomb megnyomásával (10. ábra). 

- Ennek hiányában a rendszer nem engedi a közös programok feltöltését, és a költések 

megadását. 

10. ábra 

 

3.4 Saját mentoráltak felvétele 
Miután megtörtént az általános iskolák kiosztása és a mentorpárok kialakítása, a mentoroknak 

lehetőségük van, hogy magukhoz rendeljék a felületen is a tanulókat.  

- Ezt a Hozzám tartozó mentoráltak résznél tudod megtenni (11. ábra) 

- Ehhez csak annyit kell tenned, hogy a Mentoráltak kezelése megnyomásával a felugró 

ablakban bejelölöd a tanulóidat.  
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11. ábra 

 

3.5 Saját mentoráltak profiljának megtekintése 
Miután rögzítetted a mentoráltjaidat a felületen, elérhetővé válik a mentor számára a hozzá tartozó 

mentoráltak profilja.  

- Ennek elérése az Áttekintés menüpontban a Hozzám tartozó mentoráltak gomb alatt 

található (11. ábra).  

- A rendszer ezután átirányít a mentoráltak listájához, ahol – ha a mentoráltak nevére kattint a 

felhasználó  – megtekintheti az adott általános iskolás tanuló profilját. 

- A Mentorált profil az alábbi információkat tartalmazza: Név; TM oktató; TM azonosító; 

Tantárgyi eredmények; Hiányzások; Tanár neve; Iskola neve; Település; E-mail cím; 

Telefonszám; Szülő telefonszáma; Ételérzékenység (12. ábra). 

12. ábra 

 

3.6 Utazási idő megadása 
A mentor profilodnál meg kell adnod az utazási idődet (oda-vissza), ez határozza meg a félévben 

teljesítendő óraszámot.  

- Ehhez a honlap bal felső sarkában rá kell kattintanod a nevedre, majd a Profil menüpontra, és 

a megfelelő részhez be kell írnod az oda-vissza utazási idődet (13. ábra).  
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- Az utazási idő megadásakor a rendszer automatikusan újrakalkulálja neked a teljesítendő 

óraszámot, amit a Felvett mentorálási időszak alatt teljesítendő órák alatt találsz meg (14. 

ábra).  

- Az utazási időt, kérlek, először egyeztesd az oktatóddal.  

13. ábra 

 

14. ábra 

 

3.7 Közös programok beszámolójának feltöltése 
A mentorok a közös programokról heti rendszerességgel beszámolót kell készítsenek, melyet az 

egyetemi oktatók és az általános iskolás tanárok is jóvá kell hagyjanak.  

- Ez a funkció az alábbi módon érhető el: Áttekintés menüpont  Közös programok 

beszámolója (15. ábra)  

- A közös programok beszámolójának szerkesztését a pontos dátum megjelölésével tudod 

elkezdeni. Egy hétre akár több alkalmat is bejelölhetsz.  

 

 

 

 

- Amennyiben mégsem töltötted fel az adott hétre vonatkozó beszámolókat, a rendszertől kapni 

fogsz e-mailben egy felszólítást, hogy mielőbb pótold ezt.  

- Előfordulhat az is, hogy azon a héten nem mentoráltál, és a következő héten pótolnád azt, erre 

az esetre is ad lehetőséget a rendszer, erről a fejezet végén lesz szó.  

Egy hétnél korábbi események utólagos feltöltésére nincs lehetőséged, emiatt 

arra kérünk, hogy rendszeresen töltsd fel a beszámolódat. 
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15. ábra 

 

 

3.7.1 Új bejegyzés felvétele 
 

- Az „új bejegyzés felvétele” gomb megnyomásával megjelenik az a felület, ahova a 

beszámolóhoz szükséges adatokat fel kell tölteni (16. ábra).  

- A rendszer automatikusan menti a feltöltött adatokat, tehát amennyiben időközben 

félbehagyod a kitöltést, akkor újbóli belépéskor onnan tudod folytatni, ahol korábban 

abbahagytad.  

- Fontos, hogy le kell zárni a beszámolódat, ahhoz hogy az az oktatódhoz és az általános iskolai 

tanárhoz jóváhagyásra kerüljön (17. ábra). Későbbi módosításra csak indokolt esetben van 

lehetőséged!  

- Az oktató elfogadhatja és elutasíthatja a közös beszámolódat. Ezen kívül, amennyiben nem 

felel meg az elvárásoknak a beszámolód, lehetősége van módosításra visszaküldeni.  

 

A közösbeszámolók írásánál az alábbiakra kell feltétlenül figyelned:  

- A közös beszámoló megírásához szükséges egy hosszabb leírást adnod, hogy miket csináltatok 

a gyerekekkel.  

- Ezek után meg kell adnod, hogy milyen hosszú volt a foglalkozás (az utazási időt ne számold 

bele).  

- Amennyiben történt költés a program során, az erre kijelölt rubrika kipipálásával megjelenik 

egy új felület, ahol az elköltött összeget meg tudod adni és leírással, valamint képpel ki tudod 

egészíteni (18. ábra). A képek blokkokról, nyugtákról készüljenek. 

- A kiadások összegét pontosan add meg, hiszen ezt az összeget a rendszer le fogja vonni az 

aktuális egyenlegedből, és később nincs már lehetőséged ezt módosítani.  

- A közös beszámolóhoz meg tudod azt is adni, hogy mely mentoráltakkal foglalkoztál, valamint 

hasonlóan mint a költésnél, képet kell feltöltened a közösen töltött időről.  

- Végezetül pedig értékelned kell, hogy szerinted mennyire volt hatékony az adott foglalkozás! 

Egy megfelelően kitöltött beszámoló a következő pontokból épül fel: 

1. Az adott alkalom teljes körű leírása (minimum 3-5 mondat – 300-500 karakter) 

2. Közös program hossza (óraszám) 

3. Az anyagi költség és kiadások feltüntetése (amennyiben volt) 

4. A közös programon résztvevő mentoráltak nevei 

5. Csatolt dokumentumok/képek 

A beszámoló lezárása után nyomon tudod követni a mentorálási idődet, valamint a jóváhagyásokat.  

- A közös programok beszámolójánál van egy sáv, amely az mentorálási időszak alatt teljesített 

órák számát követi nyomon (19. ábra). Itt láthatod, hogy az adott időszak teljesítendő 

óraszámából valójában mennyinél is jársz. Erről az egyetemi oktatók is értesülnek.  
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- A tanárok és az oktatók jóváhagyásának nyomon követéséről az alábbiakat kell tudnod: az 

egyetemi oktató és az általános iskolai tanár három műveletet hajthat végre. Elutasíthatja, 

elfogadhatja és módosításra visszaküldheti a mentor által kitöltött közös beszámolót és 

támogatást. 

- Ezt a már feltöltött időszak lenyitásával tudod ellenőrizni (20. és 21. ábra). 

- Tudnod kell, hogy az oktató addig nem tudja jóváhagyni a bejegyzésedet, amíg az általános 

iskolai tanár azt nem hagyta jóvá. 

16. ábra 

 

17. ábra 
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18. ábra 

 

19. ábra 

 

20. ábra 

 

21. ábra 
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3.7.2 Kihagyott hét 
Abban az esetben, ha egy már letelt héten nem voltál mentorálni, vagy még nem töltötted fel a 

beszámolót, a rendszer az aktuális héten piros színnel kihagyott hétként fogja kezelne a szóban forgó 

elmúlt hetet.  

- Ha voltál mentorálni, akkor pótold minél hamarabb a közös beszámoló feltöltését.  

- Ha pedig nem voltál mentorálni, a kihagyott hétnél nyilatkoznod kell erről „Igen, ezen a 

héten nem történt mentorálás” gomb megnyomásával (22. ábra).   

- A kihagyott hetet is jóvá kell hagynia az általános iskolai tanárnak és az egyetemi oktatónak 

egyaránt. 

22. ábra 

 

3.7.3 Tartalék időszak 
Abban az esetben, ha az adott időszak kötelező mentorálási óraszámát nem töltötted el a szorgalmi 

időszakban, lehetőséged van a vizsgaidőszakban pótolni azt.  

- Ez a honlapon „Tartalék időszak” néven szerepel.  

- Ha erre az időszakra nem töltenél fel beszámolót (mert sikerült teljesítened az előírt 

óraszámot a szorgalmi időszak alatt), akkor nem kapsz hibaüzenetet, és nem is fogja a 

rendszer kihagyott hétként kezelni (23. ábra).  

23. ábra 

 

 

3.8 Támogatás beosztásának áttekintése 
Ahogy az előző fejezetben is említettük, a támogatás beosztásának feltöltése a közös beszámolók 

menüpontnál történik.  

- Amennyiben egy közös programnál bejelölted, hogy történt költést és felvittél minden fontos 

összeget, akkor a „Támogatás beosztás” menüpont alatt nyomon tudod követni, hogyan áll az 

egyenleged (24. ábra)  

- Az egyenleged vagy 0 Ft-ról indul, vagy pedig azzal az összeggel, amit az előző félévből áthoztál, 

tehát azzal az összeggel. 
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- A rendszer minden hónap 15-én automatikusan hozzáadja az egyenlegedhez a 10.000 Ft-ot, és 

levonja azokat az összegeket, amelyeket a közös programokon való költésként tüntettél fel.  A 

költések sárga színnel vannak jelölve.  

- Az aktuális egyenlegedet a legfölső, tehát az utolsó sáv lenyitásával tudod megtekinteni (25. 

ábra).  

24. ábra 

 

25. ábra 

 

 


