
 

 

 
 

A Nemzeti Tehetség Program  

2015. évi meghirdetett nyílt pályázataira vonatkozó 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK  
 

 

 

1. KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények esetében a tankerületnek vagy az 

intézménynek szükséges regisztrálnia az EPER-ben? 

 

Regisztrálnia a köznevelési intézménynek szükséges az alábbi adatok megadásával: 

Jogi státusz: Egyéb fenntartású intézmény 

Adószám: 15799658-2-41 (KLIK központi adószám) 

Hivatalos képviselő 1: Tankerületi vezető 

Hivatalos képviselő 2: Intézmény vezető 

Részletes adatok a pályázati útmutatóban találhatóak. 

 

 

2. Egy pályázó nyújthat-e be támogatási igényt több pályázati körre is külön-külön?  

 

Igen, amennyiben a pályázó megfelel az adott pályázati felhívásban meghatározott pályázói körnek, 

valamint a benyújtott pályázati programok szakmailag és pénzügyileg elhatárolódnak egymástól és 

a pályázati kiírás lehetőséget biztosít, nyújthat be több pályázati kiírásra is pályázatot. A 

programűrlapokon minden esetben nyilatkozni szükséges arról, hogy egyidejűleg több támogatási 

igényt is benyújtottak.   

 

3. Regisztrációs díjat szükséges fizetni a pályázat benyújtásához? 

 

Nem, a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi pályázatainak benyújtásához nem szükséges pályázati 

díjat, EPER használati díjat fizetni. 

 

4. Az indikátor táblázat minden sorát ki kell tölteni (és hogyan)? 

 

Igen, amennyiben a programra nem értelmezhető az indikátor, úgy az indikátor számhoz nullát, azaz 

„0”-t kell beírni. A szakmai indikátor táblázatban a célok számszerűsítése történik meg, kitöltése 

igazodik a pályázatban szövegesen megfogalmazott elérendő célokhoz. A táblázatba csak egész 

számok vezethetők fel és mellőzni kell a szöveges beírást, vagy a tört számokat és az értékhatáros 

beírást (Pl.: ¾ vagy 50-80).  

 

 

 



 

5. Amennyiben a pályázó partnereket kíván bevonni a megvalósításba, szükséges-e a 

pályázatához vele/velük kötött együttműködési megállapodást, árajánlatot csatolnia? 

 

Nem szükséges a pályázatához csatolni együttműködési megállapodást vagy árajánlatot, a 

Programűrlapon szükséges bemutatni a partnerszervezetet/partnerszervezeteket. 

 

6. Nyújthatnak be pályázatot tagintézmények is vagy csak székhelyintézmény? 

 
Igen, a székhelyintézmény kötelezettségvállalásával a tagintézmény is nyújthat be pályázatot, 
amennyiben a tagintézmény megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.  Amennyiben a 
székhelyintézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozik, úgy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot szükséges megjelölni, mint kötelezettségvállalót. 

 
7. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó intézménynek szükséges-e 

benyújtania a Pályázó hatályos létesítő okiratának –különösen alapító okiratának, 

alapszabályának egyszerű másolatát?  

 

Amennyiben az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozik, nem 
szükséges csatolnia a Pályázó hatályos létesítő okiratának – különösen alapító okiratának, 
alapszabályának – egyszerű másolatát. 
 
8. Szakképzési Centrum nyújthat-e be pályázatot?  Szükséges-e megadni 

kötelezettségvállalót a pályázatban? 

 

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő pályázói kör lehetőséget biztosít, nyújthat be támogatási 
igényt Szakképzési Centrum, nem szükséges a pályázatban kötelezettségvállalót megadni, tekintettel 
arra, hogy a Szakképzési Centrumok önállóan gazdálkodók. 
 
9. Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmény nyújthat-e be pályázatot?  Szükséges-e 

megadni kötelezettségvállalót a pályázatban? 

 

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő pályázói kör lehetőséget biztosít, nyújthat be támogatási 
igényt Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmény, a pályázatban kötelezettségvállalónak a 
Szakképzési Centrumot szükséges megadni. A regisztrációs nyilatkozaton a Szakképzési Centrum 
hivatalos képviselőjének aláírása szükséges. 
 
10. A tárgyi eszköz beszerzésénél csak olyan forgalmazót választhatunk, aki a KLIK-kel 

szerződésben áll, vagy nem kötelező? 

 
Tekintettel arra, hogy a fenntartó KLIK lesz a felelős a pénzügyi megvalósításért, ezért javasoljuk, 
egyeztessenek a tárgyi eszközök tervezése előtt erről az illetékes tankerülettel. Az Útmutató szerinti 
tárgyi eszközök köre tervezhető a százezer forint alatti tárgyi eszközökre vonatkozó költségsoron.  
 
11. A szombati napokon, vagy az őszi, téli, tavaszi szünet idejében, megvalósítható-e a 

pályázati tevékenység, tekintettel arra, hogy a tanulók hét közben délelőtt, a pedagógusok 

délután elfoglaltak? 

 
A több héten át tartó, szombati napokon megtartott foglalkozások elfogadhatóak. Az őszi, tavaszi, téli 
szünetekben, egymást követő napokon történő foglalkozások megvalósítását a kiírás nem támogatja, 
mivel az tömbösített formának minősül. A pályázat célja, hogy a célcsoporttal folyamatos foglalkozás 
történjen, időt hagyva az ismeretek elsajátítására, elmélyülésére, esetleg gyakorlására is.  
 
 



12. Az órákat össze lehet-e vonni? Sok olyan téma van, amit 1 órában nem lehet megoldani. 

Lehet egy foglalkozás akár 2-3 órás? 

 
A foglalkozások időtartamában nincs időkorlát. Ha időigényes tevékenységről beszélünk, így pl. a 
kézműves foglalkozások (amely több munkafolyamatot is tartalmaz), stb.; ez esetekben reális lehet 
akár a 2-4 óra is.  
 
13. Az NTP-EFÖ-P-15 pályázati kiírásra a 35. életévét pár hónapja betöltött személy 

pályázhat-e? 

 
Az ösztöndíj 35 éves korig adható, azaz pályázatot csak az a tehetség nyújthat be, aki 8. életévét a 
pályázat benyújtásakor már betöltötte, és 35. életévét a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be. 

 

14. A NTP-EFÖ-P-15 pályázati kiírásra szeretnék pályázni, szükséges-e a szülők 

jövedelemigazolását, illetve az egyéb, rászorultságot igazoló dokumentumokat csatolni 

stb.? 

Nem szükséges jövedelemigazolást egyéb rászorultságot igazoló dokumentumot csatolni.  

15. Az NTP-SZKOLL-15 pályázati kiírás tekintetében a kurzusok teljes oktatási anyagát 

szükséges nyilvánosan elérhetővé tenni?  

 
A kurzusok teljes oktatási anyagát nem szükséges nyilvánosan elérhetővé tenni, de minimális 
követelmény a kurzus részletes tematikájának közzététele. 
 
16. Az NTP-SZKOLL-15 pályázati kiírás tekintetében konferencia szervezésére lehet 

pályázatot benyújtani? 

 
Az NTP-SZKOLL-15 pályázati kiírás keretében konferencia megszervezése nem támogatható. 

 

17. Disszeminációs elemnek számít az is, ha a pályázati támogatás elnyeréséről, a pályázat 

keretében megvalósuló üzemlátogatásról stb. a pályázó honlapján közzétesz egy hírt? 

 

Disszemináció fogalma: a pályázati program eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a 

program által kiváltott hatás és a program megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető 

legnagyobb lehessen. Magában foglalja mind a programok során megszületett termékek (új képzések, 

tantervek, tananyagok stb.), mind a megvalósítás tapasztalatainak (együttműködés, módszertan stb.) 

átadását. 

Eszköze, formája lehet: könyv, újság, magazin, ingyenes reklámújság, tájékoztató, szakkiadvány, 

hirdető tábla, rádió, televízió, Cd/DVD, honlap, közösségi portál, videó megosztó portál, nyilvános 

kihangosító eszköz (hangosbemondó). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Mi a tárgyiasult alkotás fogalma?  

 

A pályázati program során létrehozott alkotás, amely minden résztvevő számára akár 

visszaigazolásként is szolgálhat fejlődésükről, tudásukról, képességükről vagy kiteljesedésükről. 

A tárgyiasult alkotást lehet akár az alkotás által létrejött zenemű (komponálás) leírása (kottázás), 

vagy egy meglévő zene átirata és az alkotást bemutató koncert vagy a tehetségek által előadott 

műsoros CD.  

 

19. Önmagában a táborra nyújtható-e be támogatási igény (azaz a 60 órás komplex 

tehetséggondozó programot meg lehet tábori formában valósítani)? 

 

Nem, táborozásra önállóan nem nyújtható be támogatási igény. Kizárólag a 60 órás komplex 

tehetséggondozó programra nyújtható be támogatási igény, amelynek – amennyiben a pályázati 

kiírás lehetőséget ad rá – választható kiegészítő eleme lehet pl: egy tábor.   

 

20. A beszerezni kívánt tárgyi eszközöknél szükséges feltüntetni a beszerezni kívánt 

eszközök darabszámát, és egységárát?  

 

Igen, szükséges feltüntetni annak érdekében, hogy megállapítható legyen az eszköz egyedi értéke.          

21. Amennyiben szakképzési centrum pályázik, milyen dokumentumokat szükséges csatolni 

a pályázathoz?  

 

Alapító okirat: Szakképzési Centrum alapító okiratának egyszerű másolata. 

30 napnál nem régebbi létezést igazoló okirat: a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásában szereplő Szakképzési Centrum, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi igazolása vagy 

törzskönyvi kivonata a Szakképzési Centrum törvényes képviselője által hitelesítve. 

Aláírási címpéldány: A Szakképzési Centrum képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldánya, 

vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,  

vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető 

pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya. 

 

 

 

 

 

 



22. Az 1 órás tevékenység jelenthet 45 perces foglalkozását is?  

 

Igen, azonban a Munkatervben a foglalkozás óraszámát szükséges feltüntetni, pl. helyes óraszám: 1 

vagy 1,5 ; helytelen 45 perc 90 perc stb. 

 

23. Az NTP-KKI-A-15 pályázatban szeretnénk iskolánkkal részt venni, mely a Kisiskolákban 

működő tehetséggondozó programok támogatására lett kiírva. Szeretnénk a kisiskola 

fogalmát tisztázni.  

 
A köznevelési intézmény kisiskolának minősül abban az esetben, ha az általános iskola vagy 
tagintézménye/intézményegysége: 
 
• olyan kistelepülésen működik, ahol csak egy általános iskolai feladat-ellátási hely található; 

és 

• a feladat-ellátási helyen egyetlen évfolyamon sincs egynél több önálló osztály vagy  

• az iskolában nincs nyolc évfolyamos képzés (azaz az iskolába nem jár nyolcadik osztályos 

diák). 

 
Fentiek alapján az első feltételnek kötelezően teljesülnie kell; a második feltételből pedig elegendő 
az egyik feltételnek megfelelni.  
 

 

24. „Iskolánkban az egész tanévet átölelő, 120 órás tehetséggondozó programot szeretnénk 

megvalósítani, a foglalkozásokat heti rendszerességgel tartanánk.  Az őszi szünetben 2 

napos tanulmányi utat szeretnénk szervezni a programba részt vevő tehetséges 

tanulóknak. A program zárásaként, a tanév végén pedig 3 napos szaktábor szerveznénk. 

Választhatunk-e egy program keretében  több kiegészítő tevékenységet is?” 

 

Tekintettel arra, hogy  a 120 órás program biztosítja a folyamatos tehetséggondozás, és a tervezett 

program óraszáma jelentősen meghaladja az előírt 60 órát, nincs akadálya annak, hogy a két 

kiegészítő tevékenységet is válasszanak, amennyiben a választott tevékenységek kapcsolónak a 

tehetséggondozó program tematikájához, és ezen tevékenységeken a komplex tehetséggondozó 

programba bevont tanulók vesznek részt. 

25. Az NTP-MOI-15 kategóriában projekt szintű 60 órás foglalkozássorozatra szeretnénk 

beadni a pályázatot. A program csak két tehetségterületet érinthet, vagy többet is?  

 

Igen, érinthet többet is, de figyelemmel kell lenni arra, hogy az előírt minimális óraszámnak valamint 

a célcsoporti létszámnak projekt szinten is teljesülnie kell. Azaz a tehetségterületi műhelyeknek 2 

tehetségterület esetén egyenként 30 órásnak kell lennie (mivel így tud teljesülni projekt szinten a 60 

órás előírás). Amennyiben 3 tehetségterület kerül megjelölésre, úgy a műhelyeknek egyenként 20 

órásnak kell lenniük.  

 

 



26. Az NTP-MOI-15 kategóriában projekt szintű, két tehetségterületet érintő programmal 

szeretnénk pályázni egy 5 fős és egy 7 fős műhellyel. Ez megfelel a kiírás feltételeinek? 

 

Nem. A kiírás szerint projekt szinten legalább 15 fő bevonása szükséges, és mindkét műhelynek 

minimum 5 fősnek kell lennie. Ha az egyik műhely tervezett létszáma 5 fő, akkor a másik műhelyt 

minimum 10 fővel kell elindítani ahhoz, hogy a projekt szintű minimum létszám-előírás teljesüljön.  

27. A pályázati programomban új kezdeményezésű 60 órás programot jelöltem meg, melynek 

részeként nagy létszámban gyerekeket kívánunk diagnosztizálni több szűrésen keresztül, 

ami számításaink szerint 16 órát fog igénybe venni.  A felhívás értelmében 

tehetségazonosításra csak 10 óra számítható be. Mi van abban az esetben, ha 

munkatervemben 16 órát jelöltem meg és így jön ki a 60 óra? 

 

A felhívás értelmében tehetségazonosítás címén csak 10 óra számítható be a 60 órába, így az 

értékelésnél a 16 órából csak 10 óra kerülhet beszámításra a program teljes óraszámába. Ha csak a 

16 órával teljesül a 60 óra, az azt jelenti, hogy az értékeléskor 6 órával kevesebb lesz a program 

óraszáma (csak 54 óra). Ennek alapján sajnos nem teljesül a felhívásban előírt kötelező óraszám, ami 

a pályázat elutasítását vonja maga után. 


