
 
 

Az NTP-NFTÖ-17 pályázati kategóriára vonatkozó 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
 
 
1. A hallgatói jogviszony mást jelent, mint a tanulói jogviszony? 

 
Hallgatói jogviszonnyal a felsőoktatásban tanulók, tanulói jogviszonnyal a köznevelésben tanulók 
rendelkeznek. 
 
 
2. Adhatok be pályázatot a „B” és „C” komponensre is? 

 
Nem, az NTP-NFTÖ-17 pályázati kategória keretében egy Pályázó egy pályázatot adhat be egy 
alkalommal és egy komponensre. 
 
 
3. Beadhatja-e pályázatát 35. életévét betöltött, de 36-ba még nem lépett személy? 

 
A pályázat benyújtására olyan személy jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában még 
nem töltötte be 35. életévét. Az a személy számít fiatal felnőttnek az NTP-NFTÖ-17 pályázati 
kategóriát illetően, aki még nem töltötte be a 35. életévét. 
 
 
4. 2017. februárjában volt a 35. születésnapom. Adhatok be pályázatot az NTP-NFTÖ-17 

kategória „B” vagy „C” komponensére? 

 
Nem, mert a pályázat benyújtásának idején már betöltötte 35. életévét. A pályázat benyújtására 
olyan személy jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában még nem töltötte be 35. 
életévét. 
 
 
5. „B” komponensre szeretnék pályázni, külföldön végzem a felsőfokú tanulmányaimat, így 

az egyetem bármely tanára csak angol nyelven tudna számomra ajánlólevelet írni, 

magyarul nem. Ebben az esetben elfogadható a középiskolai osztályfőnök ajánlása is? 

 
Középiskolai tanár ajánlása nem fogadható el „B” komponens esetén. A külföldi felsőoktatási 
intézmény valamely tanárától szükséges ajánlást csatolni, melyhez mellékelni szükséges a Pályázó 
által készített fordítást is. 
 
 
6. Az  NTP-NFTÖ-16 kategóriában egyéni fejlesztést támogató ösztöndíjban részesülök, 

NTP-NFTÖ-17 kategóriára benyújthatom a pályázatomat? 

 
Igen. 
 
 



7. NTP-NFTÖ-17 pályázatnál, ha kiskorú a tehetséges fiatal, akkor az EPER-be a szülő 

nevére kell regisztrálni vagy a pályázó kiskorú nevére? 

 
A Pályázati útmutató 9.2.1. pontja alapján cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes 
személy esetén is a Pályázó személyt szükséges regisztrálni. 
A regisztrációs nyilatkozatot ebben az esetben a Pályázónak és törvényes képviselőjének is alá 
kell írnia.  
 
 
8. Miért nem látszanak egyes gombok vagy lehetőségek 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 (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, 
stb.). 
 
 
9. Regisztrációs díjat szükséges fizetni a pályázat benyújtásához? 

 
Nem, a Nemzeti Tehetség Program 2017. évi pályázatainak benyújtásához nem kell pályázati díjat, 
EPER használati díjat fizetni. 
 
 
10. Tervezhető-e nemzetközi konferencián való részvétel? 

 
Igen, „B” komponens választása esetén van lehetőség a tudományos kutatómunkához kapcsolódó 
nemzetközi konferencia költségeire is pályázni. A pályázati űrlap erre vonatkozó részét ebben az 
esetben kötelező kitölteni, valamint itt kell feltüntetni, hogy előadóként vesz részt, vagy 
érdeklődőként, ha előadóként, mi lesz az előadása tárgya, stb. 
 
 
11. Az „A” komponens esetén a tanulói jogviszony igazolására megfelelő a diákigazolvány 

másolatának csatolása? 

 
Nem. Az iskola által kiállított tanulói jogviszony igazolást szükséges az EPER felületen feltölteni. 


