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2017. évi meghirdetett nyílt pályázataira vonatkozó 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
 

 

 
1.  Hol lehet benyújtani a pályázatot?  

A Nemzeti Tehetség Program 2017. évi pályázatait az Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül szükséges benyújtani. Az EPER elérése: a 

www.emet.gov.hu oldalon keresztül az EPER feliratra kattintva, vagy közvetlenül a 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon. 

 

2. Regisztrációs díjat szükséges fizetni a pályázat benyújtásához? 

Nem, a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi pályázatainak benyújtásához nem szükséges pályázati 

díjat, EPER használati díjat fizetni. 

 

3. Azon pályázók esetében, akik más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be EPER 

regisztrációs nyilatkozatot 2017-ben a Támogatáskezelőhöz, és azt a Támogatáskezelő 

érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat 

beküldése az NTP pályázathoz?  

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval, nem szükséges a nyilatkozat 

ismételt beküldése. Amennyiben időközben változott a szervezet valamely adata, akkor azonban új 

regisztrációs nyilatkozatot szükséges benyújtani postai úton a pályázati kiírás kódjának 

feltüntetésével a pályázati kiírásban és útmutatóban foglaltak szerint.  

 

4. Hogyan ellenőrizhető az EPER-ben, hogy érvényes-e a regisztráció?  

Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.  

 

5. Kinek a nevében szükséges regisztrálni a rendszerben?  

A pályázni jogosultak körét a pályázati kiírás 5.1. pontja határozza meg. Például a Tankerületi 

Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézmények esetében nem a tankerületnek, hanem a 

köznevelési intézménynek szükséges regisztrálnia az EPER-ben. 

 

6. Azon pályázók esetében, akik a 2016. évi NTP pályázatukban már benyújtották létesítő 

okiratuk másolatát, szükséges-e ismételten csatolniuk a dokumentumot az EPER 

rendszerben? 

Amennyiben a pályázó a csatolandó dokumentumot már benyújtotta a Nemzeti Tehetség Program 

2015; 2016 évi vagy 2017. évi pályázatához - és abban változás nem történt - nyilatkozatot szükséges 

felcsatolnia a dokumentum benyújtásának tényéről, a pályázati azonosító megjelölésével. 

 



7. Miért nem látszanak egyes gombok az EPER-felületen?  

Az EPER-hez javasolt böngésző az Internet Explorer, más böngésző használata esetén különböző 

hibák, adatvesztések léphetnek fel. Továbbá fontos, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar 

nyelv legyen, ellenkező esetben a pályázat mentését követően a pályázatban hibajelenségek 

merülhetnek fel (például karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő 

működése, stb.). 

 

8. Nyújthatnak be pályázatot tagintézmények is vagy csak székhelyintézmény? 

A székhelyintézmény kötelezettségvállalásával a tagintézmény is nyújthat be pályázatot, 

amennyiben a tagintézmény megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, illetve a pályázati 

kiírás nem rendelkezik másként. Amennyiben a székhelyintézmény a Tankerületi Központ 

fenntartásába tartozik, úgy a Tankerületi Központot szükséges megjelölni, mint kötelezettségvállalót. 

 

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 a Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmény, a pályázatban kötelezettségvállalónak a 

Szakképzési Centrumot szükséges megadni. A regisztrációs nyilatkozaton a Szakképzési Centrum 

hivatalos képviselőjének aláírása szükséges. 

 

10. A határon túlról pályázó szervezeteknek szükségük van-e befogadó szervezetre vagy 

egyénileg is pályázhatnak? 

A határon túli pályázók esetében lehetőség van magyarországi befogadó szervezet/intézmény 

bevonására, azonban ez nem kötelező. Önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet önállóan; a 

nem önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet kötelezettségvállaló megadásával nyújthat be 

pályázatot a határon túlról is, amennyiben a szervezet a pályázati kiírásban meghatározott 

feltételeknek megfelel. 

 

11. Egy pályázó nyújthat-e be támogatási igényt több pályázati kategóriára is külön-külön? 

Igen, amennyiben a pályázó megfelel az adott pályázati kiírásban 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. 

 

12. Az NTP-KTK-17 pályázati kiírás esetében egy intézmény nyújthat be pályázatot az „A” és 

„B” komponensre is? 

Igen, egy Pályázó egy-egy pályázatot nyújthat be komponensenként. 

 

13. 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. 



 

14. Az NTP-OTKP-17 kiírás esetében lehetőség van-e arra, hogy több, 30 órás projektet 

tervezzenek tehetségterületenként egy pályázaton belül? 

Igen, a pályázati kiírás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egymással párhuzamosan több, 30 órás 

projektet valósítsanak meg egy pályázaton belül, amennyiben a kiírásban foglalt egyéb feltételeknek 

megfelelnek. 

 

15. Az NTP-HTTSZ-17 kiírás esetében nyújthat-e be pályázatot olyan tehetségsegítő tanács, 

amely még nem működtet tehetségalapot? 

Igen. A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a pályázatot benyújtó tehetségsegítő tanács már 

működő tehetségalappal rendelkezzen. Ebben az esetben a tehetségsegítő tanácsnak a pályázati 

program keretében vállalnia kell a tehetségalap létrehozását és működtetését, és ennek tervezetét 

kell bemutatnia. 

 

16. A Támogató mit tekint tehetségalapnak? 

A tehetségalap célja a tehetségsegítést szolgáló források bővítése. A tehetségalap részben pénzbeli, 

részben természetbeni támogatásból (Pl.: új tárgyi eszközök, a meglévő tárgyi eszközük 

karbantartása, különböző szolgáltatások térítésmentes biztosítása stb.) áll, de részét képezi az 

önkéntes munkavégzés, a szakmai segítségnyújtás ingyenes felajánlása is. 

 

17. 2017. június 26 és július 2 között nemzetközi kémia versenyen szeretnénk rész venni. 

Pályázhatunk-e az NTP-NTMV-17 kategóriában? 

Nem, pályázati támogatás csak olyan nemzetközi versenyen történő részvételhez igényelhető, amely 

a 2017. július 1. és 2018. június 30. közé eső időszakban valósul meg, azaz a verseny kezdő időpontja 

nem lehet korábbi, mint 2017. július 1. 

 

18. Határon túli szervezet esetében hogyan értelmezzük a komplex fejlesztendő járások 

fogalmát? 

Mivel a magyar törvények nem feleltethetőek meg a külföldi jogszabályoknak, így a határon túli 

szervezetek pályázatánál nem vizsgáljuk ezt a kitételt. 

 

19. Az NTP-NTMV-17 pályázat (A hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért 

magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar 

csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való 

részvételének támogatása) esetében az "országos versenyeken eredményt elért magyar 

fiatalok" vonatkozik-e OTDK nyertesekre is?  

Igen. 

 

20. Az NTP-NTMV-17 pályázat (A hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért 

magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar 

csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való 

részvételének támogatása) esetében támogathatók-e olyan 30 év alatti egyetemi hallgatók 

versenyzése, akik korábban világversenyt nyertek, amely nem a Kárpát-Medencében, 

hanem máshol (Pl. Bulgária, USA, stb.) került megrendezésre?  

Igen. 



 

21. Az NTP-NTMV-17 pályázati kiírás „B komponens” (A hazai tehetséges, országos 

versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti 

versenyeken, a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint 

tantárgyi világversenyeken való részvételének támogatása) esetében a "tantárgyi 

világversenyeken" való részvételbe nemzetközi perbeszédverseny beleérthető-e? (Tehát 

nem tantárgyhoz, hanem szakhoz, illetve szakirányhoz kötődő verseny.)  

Nem. A „B” komponens teszi lehetővé a tantárgyi (Pl: kémia) világversenyeken való részvételt, ahol 

szerepel az alábbi kitétel is: a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló 

hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpián vagy tantárgyi világversenyen való 

részvételének támogatása. Tehát a „B” komponens kizárólag köznevelésben tanulók részvételét 

támogatja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részvételét nem. Ez esetben a pályázatot az „A” 

komponensre szükséges benyújtani. 

 

22. Az NTP-TFJ-17 pályázati kiírás (A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai 

programok támogatása) esetében nyújthat be pályázatot a Szakképzési Centrumhoz 

tartozó tagintézmény? 

A Szakképzési Centrumhoz tartozó tagintézmény a Szakképzési Centrum kötelezettségvállalásával 

abban az esetben nyújthat be pályázatot az NTP-TFJ-17 pályázati kiírás (A tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása) esetében, ha a tagintézmény  

önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely. Önálló ügyvitellel nem rendelkező 

feladatellátási hely pályázat benyújtására nem jogosult az NTP-TFJ-17 pályázati kiírás keretében.  


