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A 2017-2018. évi cselekvési 
program

A 2017-2018. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területei

között szerepel:

a) egységes, komplex, nemzeti tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni
fejlesztésen alapuló tehetséggondozó rendszer működtetését,

b) a rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználását, a források
felhasználásának összehangolását, a tehetséggondozó programok támogatási
rendszerének egyszerűsítését, a magyar tehetségsegítés eredményeinek hazai, az
Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését, a hazai
tehetséggondozó rendszer nemzetközi szerepvállalásának erősítését,

c) tehetségsegítő programok folyamatos működtetését, a tehetségsegítő
hagyományok őrzését és gazdagítását, a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon
túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítését,
tudományos tájékozottságuk bővítését, nemzetközi kapcsolatrendszerük
fejlesztését,



A 2017-2018. évi cselekvési 
program

A 2017-2018. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területei

között szerepel:

d) hosszú távú, kiszámítható és komplex tehetségfejlesztő programok, nagy
hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi és művészeti versenyek
megvalósításának támogatását,

e) a tehetségazonosítás és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való
hozzáférés esélyeinek javítását, különös tekintettel a kettős vagy többszörös
különlegességű és területi fókusz alapján a kedvezményezett járásokban és
településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő programokba történő
bevonására,

f) a kiemelkedő tehetségek támogatását,



A 2017-2018. évi cselekvési 
program

A 2017-2018. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területei

között szerepel:

g) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet biztosítását, a
tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítését és annak
elősegítését, hogy a tehetséges magyar fiatalok tudásukat és tehetségüket hosszú
távon Magyarországon kamatoztassák,

h) a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok számára
tehetségük kibontakoztatására és továbbfejlesztésére szolgáló hazai lehetőségek
megtalálásának elősegítését,

i) a tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének fejlesztését,
továbbá

j) a tehetségsegítő személyek és szervezetek fokozottabb megbecsülését, szakmai
elismerését;



A 2017-2018. évi cselekvési 
program

A 2017-2018. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési 
területekhez kapcsolódó egyes feladatainak három fő 
intézkedéscsoportja:

I. A hazai és a határon túli magyar tehetségek támogatása; 

II. A hazai és a határon túli magyar tehetséggondozó személyek, 
szervezetek, közösségek támogatása; 

III. A Nemzeti Tehetség Program megvalósításának segítése, szakmai, 
intézményi és információs rendszerének továbbfejlesztése.



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázat 
kódja

2017-2018. 
cselekvési 
program 

pontja

Pályázat címe
Keretösszeg

(Ft)

NTP-MTTD-17 I.1.a.
A matematikai, a természettudományos és a digitális 
kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli 
tehetségsegítő programok támogatása

140 000 000

NTP-KNI-17 I. 1. b. 
A hazai és határon túli köznevelési intézményekben 
működő komplex tehetséggondozó programok 
támogatása

150 000 000

NTP-MŰV-17 I.1.c 
A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó 
programok támogatása

120 000 000



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázat kódja

2017-2018. 
cselekvési 
program 

pontja

Pályázat címe
Keretösszeg

(Ft)

NTP-OTKP-17 I.1.d
A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató 

programok támogatása
50 000 000

NTP-KULT-17 I.1.e
A hazai és a határon túli kulturális intézmények 

tehetséggondozó programjainak támogatása
46 000 000

NTP-LAP-17 I. 1. g.

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését 

segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, 

kiadványok megjelenésének támogatása

25 000 000

NTP-NEER-17 I.1.h 
A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, 

speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása 
40 000 000



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázat kódja

2017-2018. 

cselekvési 

program 

pontja

Pályázat címe
Keretösszeg

(Ft)

NTP-TÁB-17 I.1.i
A hazai és határon túli tematikus, tehetségterületekhez 

kapcsolódó táborok támogatása
53 500 000

NTP-SFT-17 I.1.j
A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő 

tehetséggondozó programok támogatása
30 000 000

NTP-KTK-17 I.1.k

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű 

tehetségeket segítő tehetséggondozó programok 

támogatása

90 000 000

NTP-TMV-17 I.1.l

A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert 

országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi 

és művészeti versenyek támogatása

100 000 000



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázat kódja

2017-2018. 

cselekvési 

program 

pontja

Pályázat címe
Keretösszeg

(Ft)

NTP-NTMV-17 I.1.m

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

90 000 000

NTP-HHTDK-17 I.1.n
A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és 

rendezvényeik támogatása
70 000 000

NTP-FKT-17 I. 1. o. 
A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények 

tehetséggondozó programjainak támogatása
30 000 000



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázat kódja

2017-2018. 

cselekvési 

program 

pontja

Pályázat címe
Keretösszeg

(Ft)

NTP-SZKOLL-17 I. 1. p.
A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok 

támogatása
110 000 000

NTP-HTTSZ-17 II.1. c. 

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, 

tehetségfejlesztő szervezeteket és közösségek 

támogatása 

47 400 000

NTP-NFTÖ-17 I. 3. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 297 000 000

NTP-TFJ-17 I. 1. g. 
Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó 

hazai programok támogatása 
90 000 000



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázat kódja

2017-2018. 

cselekvési 

program 

pontja

Pályázat címe
Keretösszeg

(Ft)

NTP-PKTF-17 I. 1. q. 

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően 

tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és 

társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének 

támogatása 

50 000 000



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok

Ajánlások a pályázatok elkészítéséhez

1. A bevont tehetségek/tehetségígéretek/ kiemelten tehetséges tanulók 
száma a kiírásonként, programonként változó.

2. A kötelezően választandó programok kiírásonként változnak.
3. A választható kiegészítő tevékenységek kiírásonként változnak.
4. A nem támogatott tevékenységek kiírásonként változnak.
5. A Pályázati Kiírásban és az Útmutatóban használt fogalmak. 
6. A pályázat szakmai programjánál használt fogalmak.
7. Pályázatok értékelési szempontjai.
8. NTP-NFTÖ-17 és a NTP-NTMV-17 kiírások.
9. A pályázói kör több nyílt kiírás esetén is kibővült a szomszédos államokban 

élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt 
országok intézményeivel/szervezeteivel.

10. Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell 
valósítania: 

Új kezdeményezésű, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés vagy alkotásközpontú, 
komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. 
kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter, stb.) jön létre; 

és/vagy 

Már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés vagy 
alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként 
tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter, stb.) jön létre. 

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába max. 20 fő vonható be, figyelemmel a 
csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges tanulók speciális igényeire 
és arányaira. 

Amennyiben a pályázó mindkét típusú foglalkozássorozatot megjelöli, úgy a csoport tagjai nem 
lehetnek azonosak, és komplex tehetséggondozó programonként 20-20 fő vonható be. 

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet 
megvalósítani! 



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a legalább 60 órás komplex tehetséggondozó 
programba bevont tanulók számára az alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is 
vállalja: 

‒ bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor; 

‒ a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út; 

‒ a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos múzeum, kiállítás vagy egyéb 
kulturális program meglátogatása; 

‒ a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson 
történő részvétel. 

A választott kiegészítő tevékenység a 60 órás program óraszámába nem számítható be! 

A nem támogatható tevékenységek köre: 
‒ iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus, 
‒ fakultáció, 
‒ nyelvvizsgára vagy felvételire történő felkészítés, 
‒ versenyfelkészítés, versenyen való részvétel, 
‒ ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés, 
‒ erdei iskola.



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

Értékelési szempontok Pontszám

ELŐNYT JELENTŐ SZEMPONTOK: 4

1.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek: 
‒ a kisebb tanulói létszámmal (200 fő alatti) működő iskolák, 
‒ a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató intézmények,
‒ a komplex fejlesztendő járásban megvalósuló programok,
‒ a határon túli magyar szervezetek/intézmények pályázatai.

4

1.1.
A pályázó iskola 200 fő alatti tanulói 
létszámmal rendelkezik.

200 főt nem meghaladó tanulói létszám = 1 pont
200 főt meghaladó tanulói létszám

= 0 pont
1

1.2.
A pályázó intézmény nagy arányban (az 
összlétszám legalább 40%-a) oktat 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

nagy arányban oktat halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókat

= 1 pont
nem nagy arányban oktat halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulókat = 0 pont

1

1.3.
A program megvalósulásának helyszíne 
komplex fejlesztendő járásban található, vagy 
a pályázó határon túli szervezet/intézmény. 

komplex fejlesztendő járásban megvalósuló program = 2 
pont

a pályázó határon túli intézmény/szervezet = 1 pont
nem komplex fejlesztendő járásban valósul meg a 

program vagy nem határon túli intézmény/szervezet 
= 0 pont

2



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 80

2. A kötelező program vizsgálata 3

2.1.
A kötelező program óraszáma a 
kiírásban előírtaknak megfelel.

A kötelező program legalább 60 órás = 1 
pont

A kötelező program kevesebb, mint 60 
órás = 0 pont,

a pályázat elutasításra kerül.

1

2.2.
A kötelező program eredményeként 
tárgyiasult alkotás jön létre.

igen = 1 pont
nem = 0 pont,

a pályázat elutasításra kerül
1

2.3.
A kötelező programban a célcsoport 
létszáma megfelel a kiírásban rögzített 
előírt, bevonható létszámnak.

igen = 1 pont
nem = 0 pont,

a pályázat elutasításra kerül. 
1



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

3. Kiegészítő tevékenység vállalása, annak összhangja a kötelezően vállalt programmal 5

3.1
Kiegészítő tevékenységet vállal, és az 
megfelel a kiírásban előírt feltételnek.

igen = 1 pont
nem vállal /a vállat kiegészítő tevékenység nem 

felel meg a kiírásban foglalt feltételeknek
= 0 pont, 

ebben az esetben a pályázat nem kerül elutasításra, 
de a kiegészítő tevékenységért pontszám nem 

adható!

1

3.2
A kötelező program óraszáma a kiegészítő 
tevékenység nélkül is legalább 60 óra.

igen = 1 pont
nem = 0 pont,

a pályázat elutasításra kerül
1

3.3
A választott kiegészítő tevékenység 
bemutatása és kidolgozása részletes, teljes 
körű.

részletes, teljes körűen megtervezésre került = 2 
pont

bemutatása kevésbé részletes, általánosságokat 
tartalmaz = 1 pont

nem került kidolgozásra = 0 pont

2

3.4.
A kötelező program és a választott kiegészítő 
tevékenység egymásra épül, koherens 
egészet alkot.

igen = 1 pont
nem = 0 pont

1



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

4. A pályázó szervezet és eddig elért eredményeinek bemutatása a választott tehetségterületen 5

4.1.
A pályázó szervezet a választott 
tehetségterületen történt eddigi munkájának 
bemutatása megfelelően kidolgozott. 

megfelelően kidolgozott = 2 pont
részben kidolgozott = 1 pont

nem került kidolgozásra = 0 pont
2

4.2.
A pályázó szervezetnek a választott 
tehetségterületen eddig elért eredményei 
számszerűsítetten bemutatásra kerültek.  

az eredmények bemutatásra kerültek és 
számszerűen alátámasztottak 

= 2 pont                                                        
az eredmények bemutatása kevésbé 

kidolgozott/számszerűen nem alátámasztott = 1 
pont

az eredmények nem kerültek bemutatásra = 0 
pont      

2

4.3.
A pályázó szervezet legalább 5 évre 
visszamenőleg folyamatos és kimagasló 
tehetségsegítő tevékenységet végez.

igen = 1 pont
nem = 0 pont

1

5. A pályázati célok bemutatása, illeszkedése, összhangja a kiírásban rögzítettekkel 6

5.1.
A pályázati program célja összhangban van a 
pályázati kiírás céljával. 

igen = 1 pont 
nem = 0 pont, 

a pályázat elutasításra kerül
1



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

5.2.
A pályázati program célja illeszkedik az 
igényekhez (pl. helyi igények, célcsoport igényei), 
és ez alátámasztott.

illeszkedik, és alátámasztott 
= 2 pont 

részben illeszkedik/részben alátámasztott = 1 pont
nem került bemutatásra = 0 pont

2

5.3.
A tervezett célok és a várt eredmények reálisak, 
megalapozottak.

reálisak, megalapozottak = 2 pont
kevésbé reális, részben megalapozott = 1 pont

nem reális, nem megalapozott 
= 0 pont

2

5.4.
A tervezett eredmények és a szakmai indikátorok 
a kiírásban előírtakkal, valamint a tervezett 
tevékenységekkel összhangban vannak. 

igen = 1 pont
nem = 0 pont

1

6. 
A program szakmai tartalmának felépítése, kidolgozottsága, szakmaisága, az alkalmazni kívánt
módszerek bemutatása, koherenciája

26

6.1.
A projektben (kötelező és kiegészítő elem 
együttesen) kizárólag támogatható 
tevékenységek szerepelnek.

kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek= 1 
pont

nem támogatható tevékenységek is szerepelnek= 0 
pont 

1

6.2.
A kötelező programelem bemutatása és 
kidolgozása részletes, teljes körű.

részletes, teljes körűen megtervezésre került = 5 pont
bemutatása kevésbé részletes, általánosságokat 

tartalmaz 
= 1-4 pont

nem került kidolgozásra = 0 pont,
a pályázat elutasításra kerül

5



A  2017. március 14-én meghirdetett
nyílt pályázatok (NTP-KNI-17)

6.3.
A projektben a tehetségazonosító, valamint a 
tehetséggondozó módszerek illeszkednek a 
választott célcsoporthoz és tehetségterülethez. 

teljes mértékben illeszkednek a választott célcsoporthoz és 
tehetségterülethez = 5 pont

kevésbé illeszkedik a célcsoporthoz
vagy a tehetségterülethez 

= 1-4 pont
nem illeszkedik sem a célcsoporthoz, sem a 

tehetségterülethez = 0 pont

5

6.4.

A projektben a tehetségazonosító és/vagy 
tehetséggondozó módszerek megfelelően 
kidolgozottak és részletesen bemutatásra 
kerülnek.

megfelelően kidolgozottak és teljes körűen bemutatásra 
kerülnek, a célcsoport igényeivel összhangban vannak = 5 

pont                                                                        kevésbé részletes, 
részben kidolgozott, általánosságokat tartalmaz, a célcsoport 

igényeivel részben vannak összhangban 
= 1-4 pont

nem kidolgozott = 0 pont

5

6.5
A pályázó változatos, motiváló módszerek 
alkalmazását tervezi. 

a tervezett módszerek változatosak és motiválóak = 5 pont
a tervezett módszerek részben változatosak, kevésbé 

motiválóak 
= 2-4 pont

nem változatos és nem motiváló módszereket tartalmaz = 1 
pont

nem került tervezésre = 0 pont

5

6.6.
A célcsoport bemutatása megfelelő, kellően 
részletezett, tartalmazza a pályázati kiírás 
célkitűzései szerinti releváns információkat. 

a célcsoport bemutatása megfelelő 
= 5 pont

a célcsoport bemutatása részben megfelelő = 1-4 pont
a célcsoport bemutatása nem megfelelő = 0 pont

5
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7. A Munkaterv részletezettsége, felépítése, összhangja a pályázat többi pontjával 9

7.1.
A kötelező programban a foglalkozások 
egyenletesen (Pl.: minden tanítási hétre) 
elosztva valósulnak meg.

igen = 1 pont
nem, mert tömbösített formában valósulnak meg = 

0 pont,
a pályázat elutasításra kerül.

1

7.2.
A kötelező programban a foglalkozások 
tanórán kívül valósulnak meg.

igen = 1 pont
nem = 0 pont,

a pályázat elutasításra kerül.
1

7.3.
A pályázati program munkatervében az egyes 
elemek egymásra épülnek. 

az egyes elemek egymásra épülnek = 3 pont
részben, az egyes elemek egymásra épülése és 

kapcsolata esetleges 
= 1-2 pont

az egyes elemek nem épülnek egymásra = 0 pont

3

7.4.
A pályázati program munkaterve kellően 
részletes és kidolgozott.

kellően részletes és kidolgozott 
= 2 pont

részben kidolgozott = 1 pont
nem kidolgozott = 0 pont

2

7.5.
A program szöveges bemutatása, a 
munkaterv, valamint a tervezett indikátorok 
összhangban vannak egymással. 

teljes mértékben = 2 pont
részben = 1 pont 

nincs összhangban = 0 pont
2
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8. 
A személyi és tárgyi feltételek megléte és bemutatása, a bevonni kívánt szakemberek végzettsége, szakmai
tapasztalatai, a beszerezni kívánt tárgyi eszközök indokoltsága

14

8.1.
A pályázó szervezet rendelkezik a pályázat 
céljainak eléréséhez szükséges humán 
erőforrásokkal és tárgyi feltételekkel.

igen = 1 pont
nem = 0 pont

1

8.2.
A programba bevonni kívánt pedagógusok, 
szakemberek bemutatása részletes, kidolgozott. 

részletes, kidolgozott = 2 pont
kevésbé részletes vagy részben kidolgozott = 1 pont

nem megfelelő = 0 pont
2

8.3.
A programba bevonni kívánt pedagógusok, 
szakemberek kiválasztása indoklásra került.

igen = 2 pont
részben = 1 pont

nem = 0 pont
2

8.4.
A programba bevont szakemberek létszáma 
indokolt és alátámasztott.

indokolt = 2 pont 
részben indokolt = 1 pont

nem indokolt = 0 pont
2

8.5.

A programba bevont pedagógusok, szakemberek 
széleskörű (elméleti és gyakorlati tudással) és 
több éves tehetséggondozó tapasztalattal 
rendelkeznek

a megvalósító szakemberek, pedagógusok közül:
legalább 3 fő több mint 10 év széleskörű gyakorlattal rendelkezik 

= 3 pont  
legalább 1 fő több mint 10 év széleskörű gyakorlattal rendelkezik 

= 2 pont
legalább 1 fő több mint 5 év széleskörű gyakorlattal rendelkezik 

= 1 pont

3

8.6.
A beszerezni kívánt tárgyi eszközök illeszkednek a 
tervezett programhoz, tevékenységekhez és a 
választott tehetségterülethez. 

teljes mértékben/vagy nem kíván beszerezni = 2 pont
részben = 1 pont

nem = 0 pont
2

8.7.
A beszerezni kívánt tárgyi eszközök 
szükségessége megfelelően alátámasztott.

megfelelően alátámasztott/ vagy nem kíván beszerezni = 2 pont
kevésbé alátámasztott = 1 pont

nem alátámasztott = 0 pont
2
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9. A pályázati program munkájának és eredményeinek (indikátorok) tervezett disszeminációja 2

9.1.
A programnak és várható eredményeinek 
bemutatása. 

több csatornán keresztül, a kötelezően előírtakon 
túlmutatóan történik = 1 pont

a kötelezően előírtaknak megfelelően történik = 0 
pont  

1

9.2.
A programnak és várható eredményeinek 
bemutatása.

a megvalósítás során folyamatos és átgondolt = 1 
pont 

csak a program zárást követően tervezett = 0 pont
1

10. 
A program költségvetésének költséghatékonysága, indokoltsága, összhangja a vállalt szakmai 
feladatokkal

10

10.1.
A tevékenységek és a költségvetés 
összhangban állnak egymással.

teljes mértékben = 2 pont
részben áll összhangban = 1 pont

nem áll összhangban = 0 pont
2
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10.2.
A szöveges indoklás alátámasztja a 
részletes költségtáblában tervezett 
összegeket. 

igen = 2 pont
részben = 1 pont

nem = 0 pont
2

10.3.
A tételek a költségvetés megfelelő 
oszlopában és sorában szerepelnek. 

igen = 1 pont
nem = 0 pont

1

10.4.
A tervezett kiadások a projekt 
megvalósítása szempontjából 
indokoltak. 

igen = 2 pont
részben = 1 pont

nem = 0 pont
2

10.5.

A tervezett kiadások 
költséghatékonyak, a tervezett 
költségek "az értéket a pénzért" elvet 
követik, a helyi piaci árakat nem 
meghaladó mértékűek.

igen = 2 pont
részben = 1 pont

nem = 0 pont
2

10.6.
A tervezett kiadások az előírt 
maximum értéket nem meghaladó 
mértékűek. 

nem meghaladó mértékűek = 1 pont

meghaladó mértékűek = 0 pont
1
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A bevont tehetségek száma kiírásonként, programonként változó.
Pl. NTP-MTTD-17 kiírás esetén
1. A támogatható tevékenységek köre
Új kezdeményezésű, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a digitális
kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program
megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter stb.)
jön létre.
és/vagy
Már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos,
vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó
program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett,
poszter, stb.) jön létre.

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába maximum 20 fő vonható be, figyelemmel a csoportba
bevont tehetségígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges tanulók speciális igényeire és arányaira.
Amennyiben a pályázó mindkét típusú foglalkozássorozatot megjelöli, úgy a csoport tagjai nem lehetnek azonosak
és programonként 20-20 fő vonható be.
A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azon pályázatok, melyek célja a részt vevő tanulók több
tudományterületet átfogó komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése.
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2. Választható kiegészítő tevékenységek 

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba 
bevont tanulók számára az alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is vállalja: 

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor 
megvalósítása. 

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása. 

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos üzemlátogatás, vagy felsőoktatási intézmény 
vagy kutató intézet meglátogatása. 

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson történő részvétel. 

A választott kiegészítő tevékenység a 60 órás program óraszámába nem számítható be! 

A nem támogatható tevékenységek köre: 
− iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus, 
− fakultáció, 
− nyelvvizsgára vagy felvételire történő felkészítés, 
− versenyfelkészítés, versenyen való részvétel, 
− ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés, 
− erdei iskola. 

Az EFOP 3.2.4-16/ EFOP-3.4.4-16 felhívás keretében támogatást igénylők, azon szakmai tevékenységekre, melyekre 
az EFOP 3.2.4-16/ EFOP-3.4.4-16 keretében támogatási kérelmet nyújtottak be, jelen pályázati kiírás keretében nem 
pályázhatnak. 
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A kötelezően választandó programok kiírásonként változnak.

Pl. NTP-MŰV-17 kiírás esetén

1. Kötelező program 

a) Új kezdeményezésű, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó
program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak,
zenemű, performansz, stb.) jön létre.

és/vagy

b) Már hagyományokkal rendelkező, legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex
tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, képző-,
iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz stb.) jön létre.

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába legfeljebb 20 fő vonható be figyelemmel a csoportba
bevont tehetségígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges fiatalok speciális igényeire és arányaira.

Amennyiben a pályázó mindkét típusú foglalkozássorozatot megjelöli, úgy a csoport tagjai nem lehetnek azonosak
és komplex tehetséggondozó programonként 20 - 20 fő vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

A komplex tehetséggondozó program megvalósításakor legalább egy foglalkozás előadójának külső - nem a
programot vezető - zeneművészt/képző- vagy iparművészt/táncművészt/szín- vagy bábművészt kell meghívni.
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2. Választható kiegészítő tevékenységek

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba
bevont tanulók/fiatalok számára az alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is vállalja:

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor.

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út.

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos koncert/színház/tánc előadás, kiállítás vagy
egyéb kulturális program meglátogatása.

− A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson történő részvétel.

A választott kiegészítő tevékenység a 60 órás program óraszámába nem számítható be!

3. A nem támogatható tevékenységek köre:
− az előkészítő csoportok működése,
− művészeti alapvizsgára vagy művészeti záróvizsgára vagy felvételire történő felkészítés,
− a tanévenkénti meghallgatás vagy művészeti előadásra történő felkészítés,
− versenyfelkészítés, versenyen való részvétel.

Az EFOP-3.2.6-16/EFOP-3.3.4-17 felhívás keretében támogatást igénylők, azon szakmai tevékenységekre, melyekre
az EFOP-3.2.6-16/EFOP-3.3.4-17 keretében támogatási kérelmet nyújtottak be, jelen pályázati kiírás keretében nem
pályázhatnak.



NTP-NTMV-17 kiírás

A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, az alábbi 
beadási szakaszok szerint: 

I. beadási szakasz: 2017. március 14-től 2017. május 15-ig

II. beadási szakasz: 2017. május 16-tól 2017. július 31-ig

III. beadási szakasz: 2017. augusztus 1-től 2017. szeptember 30-ig

IV. beadási szakasz: 2017. október 1-től 2017. november 30-ig

V. beadási szakasz: 2017. december 1-től 2018. január 31-ig

VI. beadási szakasz: 2018. február 1-től 2018. március 15-ig.

A  2017. március 14-én meghirdetett
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Támogatható tevékenységek

„A” komponens: 

Országos versenyeken eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött 
magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi 
tanulmányi vagy művészeti versenyeken. 

Amennyiben a nemzetközi verseny(sorozat) több állomásból áll, úgy abban az esetben versenyállomásonként 
külön támogatási igény nem nyújtható be, a versenysorozat támogatását egy pályázatban kell kérelmezni. 

A pályázati időszakban egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be, azon pályázat ismételt benyújtása 
azonban nem lehetséges, amely korábban már elutasításra került. 

A pályázat benyújtásának időpontjában már megvalósult nemzetközi versenyre utólagos támogatás nem 
igényelhető. 

„B” komponens: 

a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar csapat nemzetközi 
tudományos diákolimpián vagy tantárgyi világversenyen való részvételének támogatása; 

a magyar csapat felkészülését szolgáló olimpiai szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása; 

a nemzetközi tudományos diákolimpia vagy a tantárgyi világverseny magyar nyelvű honlapjának működtetése. 

A  2017. március 14-én meghirdetett
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NTP-NFTÖ-17 kiírás
Támogatható tevékenységek

„A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 23 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai
tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

„B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő
teljesítményt nyújtó BSc/BA, MSc/MA, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók,
kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének ösztönzése ösztöndíj
támogatás formájában.

„C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal
felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

„D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 21 éves tudományos területüket, kutatási céljaikat és
tudományos kutatómunkájukban elért kiemelkedő eredményeiket hatékonyan, közérthető nyelven
bemutatni tudó magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj
támogatás formájában.

FIGYELEM! Azon ösztöndíjasok, akik a 2016. évi NTP-NFTÖ-16 pályázat „D” komponense keretében
részesültek támogatásban, 2017-ben új támogatási igényt ezen alkomponensre nem nyújthatnak be.
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NTP-NFTÖ-17 kiírás
Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető: 

− Utazási költség 

− Szállásköltség 

− Önfenntartás (étkezés, lakhatás) 

− Tandíj 

− Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei 

− Tárgyi eszközök 

− Egyéb költségek (pl.: fogyóeszközök költségei, nyomdai költségek, konferencia 
regisztrációs díja, stb.) 

Önfenntartás költségeire az igényelt támogatás legfeljebb 10%-a fordítható! 
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NTP-NFTÖ-17 kiírás
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. 
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NTP-NFTÖ-17 kiírás
A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig,
az alábbi beadási szakaszok szerint:

I. beadási szakasz: 2017. március 14-től 2017. május 15-ig

II. beadási szakasz: 2017. május 16-tól 2017. július 31-ig

III. beadási szakasz: 2017. augusztus 1-től 2017. szeptember 30-ig

IV. beadási szakasz: 2017. október 1-től 2017. november 30-ig

V. beadási szakasz: 2017. december 1-től 2018. január 31-ig

VI. beadási szakasz: 2018. február 1-től 2018. március 15-ig.
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Ügyfélszolgálati elérhetőség:

Telefon: 06-1/795-5800

E-mail: ntp@emet.gov.hu

mailto:utravalo-tudomany@emet.gov.hu


Internetes aloldal elérhetősége:

http://www.emet.gov.hu

Youtube csatorna, oktató videók: 

https://www.youtube.com/user/tamogataskezelo



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta

igazgató

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatósága


