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A 2015-2016. évi cselekvési 
program

A 2015-2016. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területei 

között szerepel:

„aa) egységes, komplex, nemzeti tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni 
fejlesztésen alapuló tehetséggondozó rendszer kialakítását;

ab) a rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználását, a források 
felhasználásának összehangolását, a magyar tehetségsegítés eredményeinek hazai, 
az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését;

ac) a 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;”



A 2015-2016. évi cselekvési 
program

A 2015-2016. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területei 

között szerepel:

„ad) hosszú távú, kiszámítható és komplex tehetségfejlesztő programok 
megvalósításának elősegítését;

ae) különb a tehetségfelismerés és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való 
hozzáférés ségeinek feltárását és a hozzáférés esélyeinek javítását, különös 
tekintettel a roma tanulók, a fogyatékossággal élők, és a hátrányos helyzetű 
kistérségekben élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő programokba történő 
bevonására;

af) a kiemelkedő tehetségek támogatását;”



A 2015-2016. évi cselekvési 
program

A 2015-2016. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területei 
között szerepel:

„ag) 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;

ah) a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok hazatérésének 
ösztönzését;”



A 2015-2016. évi cselekvési 
program

A 2015-2016. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési 
területei között szerepel:

„ai) a tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének 
fejlesztését, a tehetségfejlesztési programok eredményességének és 
hatékonyságának vizsgálatát; továbbá

aj) a tehetségsegítő személyek és szervezetek fokozottabb megbecsülését

jelöli meg a cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként;”



A 2015-2016. évi cselekvési 
program

A 2015-2016. évi cselekvési program kiemelt fejlesztési területekhez 
kapcsolódó egyes feladatainak három fő intézkedéscsoportja:

I. A hazai és a határon túli tehetséges tanulók, fiatalok támogatása; 

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

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



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázati kód Pályázat címe
Keretösszeg 

(Ft)

Lebo-

nyolítás

2015-2016. 

cselekvési 

program 

pontja

NTP-MTTD-15 

A matematikai, a természettudományos, a technikai, 

a digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges 

kompetenciák erősítése a köznevelési 

intézményekben 

150 000 000 EPER I. 1. a.

NTP-KKI-A-15 
Kisiskolákban működő tehetséggondozó programok 

támogatása 
40 000 000 EPER I. 1. b.

NTP-KKI-B-15 
A köznevelési és a kulturális intézményekben 

működő tehetséggondozó programok támogatása 
150 000 000 EPER I. 1. b.

NTP-MKÖ-15 

Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, 

a nemzeti hagyományok és a népi kultúra ápolását 

felvállaló tehetséggondozó programok támogatása 

70 000 000 EPER I. 1. c.

NTP-MOI-15 

Tehetséges fiatalok felkészítését végző 

művészetoktatási intézmények tehetséggondozó 

programjainak támogatása 

150 000 000 EPER I. 1. d.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázati kód Pályázat címe
Keretösszeg 

(Ft)

Lebo-

nyolítás

2015-2016. 

cselekvési 

program 

pontja

NTP-SR-15 
Sportágakat népszerűsítő rendezvények 

támogatása 
50 000 000 EPER I. 1. e.

NTP-SZTG-15 

Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok 

tehetséggondozásának és az ezt segítő 

alkotópedagógiai műhelyek működésének 

támogatása 

100 000 000 EPER I. 1. f.

NTP-FTP-15 

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat 

támogató, integráló környezetben megvalósuló 

tehetségsegítő programok, illetve a 

fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő 

programokban való részvételének támogatása 

20 000 000 EPER I.1.g.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázati kód Pályázat címe
Keretösszeg 

(Ft)

Lebo-

nyolítás

2015-2016. 

cselekvési 

program 

pontja

NTP-RHTP-15

Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló 

tehetséggondozó programok megvalósításának, 

valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való 

hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok 

tehetségsegítővé válásának támogatása

80 000 000 EPER I. 1. h.

NTP-TV-15 
Nagy hagyományú és szakmailag elismert 

versenyek támogatása 
150 000 000 EPER I. 1. j.

NTP-NTV-P-15 

Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi 

és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való 

részvételének támogatása 

81 700 000 Papír I. 1. k.

NTP-HHTDK-15 Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása 85 000 000 EPER I. 1. l.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

Pályázati kód Pályázat címe
Keretösszeg 

(Ft)

Lebo-

nyolítás

2015-2016. 

cselekvési 

program 

pontja

NTP-SZKOLL-15 
Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott 

szakkollégiumok támogatása 
80 000 000 EPER I. 1. n.

NTP-FTH-15 

Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi 

felelősségvállalását elősegítő programok 

támogatása 

55 000 000 EPER I. 1. o.

NTP-EFÖ-P-15 Egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak 259 900 000 Papír I.3.

NTP-HTT-15 Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása 35 000 000 EPER II.1. c.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

Ajánlások a pályázatok elkészítéséhez

1. A bevont tehetségek száma a kiírásonként, programonként változó.
2. A kötelezően választandó programok kiírásonként változnak.
3. A kötelezően választandó 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-EFÖ-P-15 és a NTP-NTV-P-15 kiírások.
9. Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK).



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

A bevont tehetségek száma a kiírásonként, programonként 
változó.
Pl. NTP-MTTD-15 kiírás esetén
1. Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű program megvalósítása 
esetén: 
a tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, 
maximum 20 fő tanuló lehet. 
2. Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már 
működő program megvalósítása esetén:
a tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges tanulók száma 
minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet. 
3. Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex 
tehetséggondozó program megvalósítása, amely egy téma mentén, legalább 
két kompetencia területet érint:
minimum 15 fő, maximum 30 fő tehetséges tanuló vonható be.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

A kötelezően választandó programok kiírásonként változnak.
Pl. NTP-MOI-15 kiírás esetén

1. Legalább 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új 
kezdeményezésű komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program 
megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, 
iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. (A 
tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 
órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek
száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.

2. Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már 
működő komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek 
eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, 
koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt 
kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

A kötelezően választandó programok kiírásonként változnak.
Pl. NTP-MOI-15 kiírás esetén

3. Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, komplex tehetséggondozó 
program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet 
érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, 
iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A 
komplex tehetséggondozó programot több, legalább 20 órás, egymással 
együttműködő kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 10 fő fiatal) műhelyek 
alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, 
maximum 30 fő tehetséges fiatal 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- és 
iparművészt/báb- és színművészt/táncművészt kell meghívni.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

A kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek kiírásonként 
változnak. Pl. NTP-MOI-15 kiírás esetén
1. A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára 

szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó művészeti tábor megvalósítása. 
(A művészeti tábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható 
be.)

2. A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára 
szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos 
tanulmányi út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba 
maximum 10 órában számítható be.)

3. A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára 
szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos 
színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás látogatás. (A programelem az előírt 
60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

A választott kiegészítő tevékenységekben a komplex tehetséggondozó programot 
vezető tehetségsegítő pedagóguson/szakemberen túl maximum 1 fő felnőtt kísérő 
(szülő) vagy kísérő pedagógus részvétele támogatható.



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

A nem támogatott tevékenységek kiírásonként változnak.

Pl. NTP-MOI-15 kiírás esetén
− az előkészítő csoportok működése,
− művészeti alapvizsgára vagy művészeti záróvizsgára történő felkészítés,
− a tanévenkénti meghallgatás vagy művészeti előadásra történő felkészítés,
− tanévzáró,
− versenyfelkészítés,
− versenyen való részvétel.

Pl. NTP-SZTG-15 kiírás esetén
− ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés, 
− versenyfelkészítés,
− versenyen való részvétel.



Értékelési szempontok Pontszám

1.
A pályázó környezeti feltételei (a program komplex fejlesztendő járásban valósul meg,

a pályázó Tehetségpont-e)
5

2.
Pályázó szervezet és eddig elért eredményeinek bemutatása a választott

tehetségterületen
5

3. A pályázati célok bemutatása, illeszkedése, összhangja a kiírásban rögzítettekkel 9

4. Kötelező elemek vállalása, meglétének vizsgálata 3

5.
A program szakmai tartalmának felépítése, kidolgozottsága, szakmaisága, az

alkalmazni kívánt módszerek bemutatása, koherenciája
30

6. Munkaterv részletezettsége, felépítése, összhangja a pályázat többi pontjával 9

7.
Személyi és tárgyi feltételek bemutatása és megléte, a bevonni kívánt szakemberek 

végzettsége, szakmai tapasztalatai, a beszerezni kívánt tárgyi eszközök indokoltsága
14

8.
A pályázati program munkájának és eredményeinek (indikátorok) tervezett

disszeminációja
5

9.
A program költségvetésének költséghatékonysága, indokoltsága, összhangja a vállalt

szakmai feladatokkal
20

A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok



3. A pályázati célok bemutatása, illeszkedése, összhangja a kiírásban rögzítettekkel 9

3.1.
A pályázati program céljai összhangban 
vannak a pályázati kiírás céljaival.                               

összhangban van, a célok bemutatása 
részletes = 3 pont

a célok bemutatása kevésbé részletes, 
részben van összhangban = 1-2 pont                                                                                    

nem illeszkedik, nincs összhangban = 0 
pont, a pályázat elutasításra kerül

3

3.2.
A tervezett célok és a várt eredmények 
reálisak, megalapozottak.

reálisak, megalapozottak = 3 pont
kevésbé reális, részben megalapozott = 

1-2 pont
nem reális, nem megalapozott = 0 pont

3

3.3.

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

teljes mértékben = 3 pont
részben = 1-2 pont

nincs összhangban = 0 pont
3

A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

4. Kötelező elemek vállalása, meglétének vizsgálata 3

4.1.
A kötelezően választandó programelem 
megvalósítását vállalja. (egy 
programelem kötelezően választandó) 

A kötelező programelemet teljes 
mértékben vállalja = 1 pont

A kötelező programelemet nem vagy 
nem teljes mértékben vállalja = 0 pont, 

a pályázat elutasításra kerül.

1

4.2.

A kötelezően választandó további 
tevékenység megvalósítását vállalja. 
(egy további tevékenység kötelezően 
választandó) 

A kötelező tevékenységet teljes 
mértékben vállalja = 1 pont

A kötelező programelemet nem vagy 
nem teljes mértékben vállalja = 0 pont, 

a pályázat elutasításra kerül.

1

4.3.
A programban a célcsoport létszáma 
megfelel a kiírásban rögzített előírt, 
bevonható létszámnak.                                      

igen = 1 pont
nem = 0 pont, a pályázat elutasításra 

kerül
1



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

5. 
A program szakmai tartalmának felépítése, kidolgozottsága, szakmaisága, az alkalmazni 
kívánt módszerek bemutatása, koherenciája

30

5.1.
A kötelezően választott programelem 
bemutatása és kidolgozás részletes, teljes 
körű.            

részletes, teljes körűen megtervezésre került = 
4 pont

bemutatása kevésbé részletes, 
általánosságokat tartalmaz = 1-3 pont

nem került kidolgozásra = 0 pont, a pályázat 
elutasításra kerül

4

5.2.
A kötelezően választott további 
tevékenység bemutatása és kidolgozás 
részletes, teljes körű.                      

részletes, teljes körűen megtervezésre került = 
4 pont

bemutatása kevésbé részletes, 
általánosságokat tartalmaz = 1-3 pont

nem került kidolgozásra = 0 pont, a pályázat 
elutasításra kerül

4

5.3.

A kötelezően választott programelem és a 
kötelezően választott további 
tevékenység egymásra épül, koherens 
egészet alkot.

teljesen = 5 pont
részben = 1-4 pont

nem = 0 pont
5



A  2015. július 28-án meghirdetett
nyílt pályázatok

5. 
A program szakmai tartalmának felépítése, kidolgozottsága, szakmaisága, az alkalmazni 
kívánt módszerek bemutatása, koherenciája

30

5.4

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

teljes mértékben illeszkednek a választott 
célcsoporthoz és tehetségterülethez = 4 pont

kevésbé illeszkedik a célcsoporthoz vagy a 
tehetségterülethez = 1-3 pont

nem illeszkedik sem a célcsoporthoz, sem a 
tehetségterülethez = 0 pont

4

5.5.

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
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5. 
A program szakmai tartalmának felépítése, kidolgozottsága, szakmaisága, az alkalmazni 
kívánt módszerek bemutatása, koherenciája

30

5.6.
A pályázó változatos, motiváló 
módszerek alkalmazását tervezi.                             

a tervezett módszerek változatosak és 
motiválóak = 4 pont

a tervezett módszerek részben változatosak, 
kevésbé motiválóak = 2-3 pont

nem változatos és nem motiváló 
módszereket tartalmaz = 1 pont

4

5.7.

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

a célcsoport bemutatása megfelelő = 4 pont
a célcsoport bemutatása részben megfelelő = 

1-3 pont
a célcsoport bemutatása nem megfelelő = 0 

pont

4
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6. Munkaterv részletezettsége, felépítése, összhangja a pályázat többi pontjával 9

6.1.
A pályázati program óraszáma a 
kiírásban előírtaknak megfelel.                                                                                              

megfelel = 1 pont
nem felel meg = 0 pont, a pályázat elutasításra 

kerül.
1

6.2.
A pályázati program 
munkatervében az egyes elemek 
egymásra épülnek.             

az egyes elemek egymásra épülnek = 4 pont
részben, az egyes elemek egymásra épülése és 

kapcsolata esetleges = 1-3 pont
az egyes elemek nem épülnek egymásra = 0 

pont

4

6.3.
A pályázati program munkaterve 
kellően részletes és kidolgozott.                                         

kellően részletes és kidolgozott = 2 pont
részben kidolgozott = 1 pont

nem kidolgozott = 0 pont
2

6.4.

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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7. 
Személyi és tárgyi feltételek bemutatása és megléte, a bevonni kívánt szakemberek 
végzettsége, szakmai tapasztalatai, a beszerezni kívánt tárgyi eszközök indokoltsága

14

7.1.

A programba bevonni kívánt 
pedagógusok, szakemberek 
bemutatása megfelelő és 
bevonásuk indokolt. 

megfelelő, indokolt = 3 pont
részben megfelelő, részben indokolt = 1-2 

pont
nem megfelelő és nem indokolt = 0 pont

3

7.2.
A programba bevont szakemberek 
létszáma indokolt.                                              

indokolt = 3 pont 
részben indokolt = 1-2 pont

nem indokolt = 0 pont
3

7.3.
A pályázat tárgyi feltételei 
megfelelőek és biztosítottak.                                                                      

megfelelőek, biztosítottak = 3 pont
részben megfelelő, részben biztosított = 1-2 

pont
nem megfelelő = 0 pont

3
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7. 
Személyi és tárgyi feltételek bemutatása és megléte, a bevonni kívánt szakemberek 
végzettsége, szakmai tapasztalatai, a beszerezni kívánt tárgyi eszközök indokoltsága

14

7.4.

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

teljes mértékben/vagy nem kíván beszerezni 
= 3 pont

részben = 1-2 pont
nem = 0 pont

3

7.5.
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



NTP-EFÖ-P-15 és a NTP-NTV-P-15 kiírások
1. Egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak (NTP-EFÖ-P-15) kiírás „A” komponensének 
esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.500.000 Ft vissza nem térítendő 
egyszeri támogatás igényelhető, a „B” komponensének esetében legalább havi 10.000 
Ft, illetve legfeljebb havi 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok 
benyújtásának legvégső határideje:
„A” komponens esetében 2016. május 15.
„B” komponens esetében 2016. február 29.
2. Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, 
diákolimpiákon való részvételének támogatására (NTP-NTV-P-15). A pályázatok 
benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok benyújtásának 
legvégső határideje 2016. február 29.
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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

megbízott osztályvezető

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Hazai Programok Igazgatósága

Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Osztálya


