
 
 

Az NTP-NFTÖ-18 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 
(általános-, vagy középiskolában) tanulók rendelkeznek. 
 
2. 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. 
 
3. Az NTP-NFTÖ-18 pályázati kiírásban támogatott tevékenységként csak kutatómunka 

szerepel, nem találok tehetséges zenészt támogató lehetőséget. 

 
A kutatómunka, mint támogatott tevékenység kizárólag a „B” komponensre vonatkozik. A másik 
három komponens szabadabb mozgásteret enged figyelembe véve a Pályázati kiírás 4.5. pontja 
alapján támogatható kiadástípusokat. 
Az „A1”, „A2” és „C” komponens esetében az alábbi tehetségterületeken kiemelkedő fiatalok 
pályázhatnak: 

− logikai – matematikai 
− természeti 
− nyelvészeti 
− testi-kinesztetikus 
− térbeli-vizuális 
− zenei 
− interperszonális 
− intraperszonális 

 
4. Németországban végzem felsőfokú tanulmányaimat, a kutatásaimhoz igényelnék 

támogatást. Adhatok be pályázatot a „B” komponensre?  

 
Pályázat beadásra jogosultak köre a „B” komponensben: 
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi 
LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, 
magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 éves tehetséges magánszemélyek, akik 
- a beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos 
kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert 
felsőoktatási intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató 
felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, 
mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli 
magyar hallgatók,  
 
vagy  



- magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai 
kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli 
magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők. 
 
5. 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. 
Továbbá a „C” komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy 
felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos 
kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné 
igényelni. 
 
6. A „B” komponensre adnék be pályázatot, fiatal kutató vagyok. Igényelhetek támogatást 

a kutatásomhoz szükséges fogyóeszközökre, például vegyszerekre? 

 
Nem.  
Kizárólag a Pályázati kiírás 4.5. és 10. pontjában meghatározott kiadásokra igényelhető támogatás 
mind a négy komponens esetében.  
 
7. A „B” komponens esetében a kutatóhely befogadó nyilatkozatának mit kell tartalmaznia? 

 
A befogadó nyilatkozatnak azt kell igazolnia, hogy a Pályázó az NTP-NFTÖ-18 pályázatában 
megjelölt kutatását valóban a megnevezett intézményben végzi. 
 
8. Egyetemista vagyok, tervezhető a pályázaton az egyetemi tandíj? 

 
A Pályázati kiírás 4.6. pontja alapján az ösztöndíj nem igényelhető: 
 az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó, Magyarországon 

elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíj költségére; 
 a 2011. évi CCIV. Tv. 46. § (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára; 
 az Erasmus+ programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és megélhetési költségeinek 

támogatására. 
 
9. Tervezhető-e nemzetközi konferencián való részvétel? 

 
Igen, a „B” komponens választása esetén van lehetőség a tudományos kutatómunkához 
kapcsolódó nemzetközi konferencia költségeire is pályázni.  
 
10. Hogyan kell pontosan értelmezni a „C” komponensnél, hogy „Külföldi felsőoktatási 

intézményben folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás 

nem igényelhető.”? 

 
A kitétel a Campus Mundi pályázat keretében igényelhető tevékenységekre vonatkozik. 
 
 Részképzés: 
Alap-, mester- osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók államilag elismert külföldi 
felsőoktatási intézményben folyó 3-12 hónapos részképzésére támogatás nem igényelhető. 
 
 Szakmai gyakorlat: 
Alap-, mester- osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók külföldi szakmai 
gyakorlatára támogatás nem igényelhető. A szakmai gyakorlat fogadó helye alatt értjük azon 



intézményeket, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási 
tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi 
felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). 
 
 Tanulmányút: 
Mester- osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók külföldi tanulmányútjára 
támogatás nem igényelhető. Tanulmányútnak számít a mester- osztatlan vagy doktori képzésben 
részt vevő hallgatók külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, 
múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre történő 
legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap (az utazási napokon kívül) időtartamú tudományos útja. 
 
11. Beadhatja-e pályázatát 35. életévét betöltött, de 36-ba még nem lépett személy? 

 
A pályázat benyújtására olyan személy jogosult, aki a pályázat beadásának napján még nem 
töltötte be az adott életévet, vagy a pályázat beadásának napján tölti be (=legfeljebb 35 éves). 
 
12. 2018. 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 beadásának napján még nem töltötte be az adott életévet, 
vagy a pályázat beadásának napján tölti be (=legfeljebb 35 éves). 
 
13. Az NTP-NFTÖ-17 kategóriában egyéni fejlesztést támogató ösztöndíjban részesülök, 

NTP-NFTÖ-18 kategóriára benyújthatom a pályázatomat? 

 
Igen. 
 
14. NTP-NFTÖ-18 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 kiskorú, vagy egyébként 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.  
 
15. 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.). 
 
16. Regisztrációs díjat szükséges fizetni a pályázat benyújtásához? 

 
Nem, a Nemzeti Tehetség Program 2018. évi pályázatainak benyújtásához nem kell pályázati díjat, 
EPER használati díjat fizetni. 
 


