
 
 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

„Talentum Hungaricum” 

 

 

1. A meghirdetés dátuma 

2021. október 22. 

 

2. Pályázati felhívás 

A Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) felhívást tesz 

közzé a kiemelkedő tehetségű, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat (a továbbiakban: 

NFTÖ) 2015 és 2021 között elnyert fiatalok szakmai fejlődésének, hazai és nemzetközi 

bemutatkozási lehetőségének támogatására.  

 

3. Célkitűzés 

A Talentum Hungaricum pályázat célja zenei területen, vagy a zenéhez kapcsolódó 

társművészetekben kiemelkedő tehetségek szakmai támogatása annak érdekében, hogy 

nemzetközi környezetben lehetőségük nyíljon kapcsolatok építésére, 

tapasztalatszerzésre, illetve az NFTÖ ösztöndíjban részesült tehetséges fiatalok tudásából 

nemzetközi porondon is sikeres zenei produkciók összeállítása szakemberek 

közreműködésével, „mentorház” működtetésével. Fontosnak tartjuk, hogy feltérképezzük 

az ösztöndíjas fiatalok által előadható vagy általuk készített művészeti produkciókat abból 

a szempontból, melyek azok, amelyek nemzetközi színtéren is érdeklődésre tarthatnak 

számot.   

 

4. Pályázat benyújtására jogosultak 

4.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók 

nyújthatnak be támogatási kérelmet: 

Azok a 15-35 éves tehetséges magánszemélyek, akik korábban NFTÖ 

ösztöndíjban részesültek. Társas művészeti produkciók esetén elfogadhatók 

az olyan kérelmek is, amelyeknél a társas produkciókban olyan személyek is  

 

 



 
 

 

 

szerepelnek, akik korábban nem nyertek NFTÖ ösztöndíjat, de a társas 

művészeti produkció színvonala miatt az értékelő bizottság kiválasztja a 

produkciót. 

- Társas jelentkezés esetén a produkcióban legalább egy korábbi NFTÖ 

ösztöndíjasnak kell szerepelnie! 

FIGYELEM! A pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak 

arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően 

történjen a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a 

pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

4.2. Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki: 

- a benyújtott pályázatában a támogatási döntés tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy 

ilyen nyilatkozatot tett. 

 

5. Benyújtható́ pályázatok száma 

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb 1 egyéni és 1 társas pályázati 

anyagot nyújthat be.  

 

6. A díjazottak száma  

Maximum 20 nyertes pályázat. 

Kategóriák: 

- pályakezdő művész 

- fiatal tehetség 

 

7. Eredményhirdetés és díjazás 

- A döntésről e-mailben értesítjük a pályázat lezárását követő 35 napon belül. 

- Minden nyertes résztvevőnek/produkciónak havonta legalább 1 alkalommal 

mentorálást biztosítunk. 

- A nyertesek számára legalább 1 alkalommal fellépési lehetőséget nyújtunk. 

- 3 napos zenei táborban való részvételt biztosítunk elismert művészek szakmai 

közreműködésével. 

 

 



 
 

 

 

 

8.  A pályázat benyújtásának módja 

Amennyiben felkeltette figyelmét pályázatunk és szeretne jelentkezni, kérjük juttassa el 

We Transfer (https://wetransfer.com/) segítségével az alábbi anyagokat a talentum@ntk.hu 

e-mail-címre: 

- maximum 10 perces bemutatkozó zenei videó (MP4 formátumban)  

A benyújtott zenei videóval kapcsolatosan támasztott elvárás:  

a produkció szövege, előadásmódja nem csorbíthatja sem a Támogató, sem a 

Nemzeti Tehetség Központ jó hírnevét. Politikai tartalmú, gyűlöletkeltő, 

erőszakos, szeméremsértő dalszöveg, gesztus, látványelem, beszéd, káromkodás 

a színpadi produkcióban nem engedélyezett; 

- rövid bemutatkozó levél, melyben mindenképpen térjen ki arra, miért jelentkezett 

pályázatunkra, amennyiben társas produkció nyújt be pályázatot, akkor a 

produkcióban részt vevők rövid bemutatására is szükséges kitérni, illetve 

megnevezni a korábbi NFTÖ-s pályázat nyertesét/nyerteseit (1. számú melléklet); 

- sajtófelhasználásra alkalmas fotó; 

- megfelelően kitöltött nyilatkozatok, melyeket a pályázati kiírás 2-3. számú 

mellékletében találhatóak;  

- aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat.  

 

A pályázat benyújtását a kérdésekre választ adva és a megjelölt elektronikus 

mellékletek feltöltésével lehet hiánytalanul teljesíteni. 

A jelentkezők mind szóló, mind társas produkciókkal pályázhatnak.  A Nemzeti Tehetség 

Központ fenntartja magának a jogot, hogy az egyéni indulókat társas produkciók 

kialakításához kérje fel, illetve a társas produkciók szereplői közül csak egyes személyeknek 

kínáljon további lehetőséget.  

 

A pályázók vállalják, hogy nyertességük esetén a pályázat döntéséről szóló hivatalos 

bejelentéstől számított 12 hónapig a Nemzeti Tehetség Központ megfelelő időben jelzett 

igényei szerint, egyeztetett keretek között – külön juttatás nélkül – rendelkezésre állnak 

meghallgatások, próbák, rendezvények, műsorpromóciós forgatások, fellépések, kisfilm 

forgatások, sajtórendezvények, sajtótájékoztatók, interjúk és élő adások alkalmával. 

 

https://wetransfer.com/


 
 

 

 

 

Az előadók és a szerzők pályázatuk beadásával elfogadják jelen pályázati kiírás feltételeit és 

kijelentik, hogy más érvényes szerződésük nem gátolja őket a Nemzeti Tehetség Központtal 

való folyamatos együttműködésben, a jelen felhívásban rögzített szerződéskötésben, továbbá 

elfogadják, hogy a pályázati feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat. 

 

9. A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 8. (hétfő) 10 óra. 

 

10. A pályázatok elbírálásának menete és főbb szempontjai 

A beérkezett pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik: 

- 4 tagú szakértőkből álló értékelő bizottság a pályázat keretében benyújtott anyagokat 

megadott szakmai szempontok alapján bírálja el és javaslatot tesznek a támogatásban 

részesítendő személyekre.  

- az értékelő bizottság javaslata alapján a Nyertesekről a Nemzeti Tehetség Központ 

ügyvezetője dönt. 

 

11. A pályázati döntés várható határideje: 

A pályázat lezárását követő 35 napon belül  

 

12. A Pályázók döntést követő kiértesítése 

A döntést követően a Nemzeti Tehetség Központ 35 napon belül írásbeli elektronikus 

értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a Nemzeti Tehetség 

Program 1823 elnevezésű Facebook oldalon, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjas 

vagyok Facebook oldalon, illetve a Nemzeti Tehetség Központ weboldalán. 

Az értesítés tartalmazza a támogatási döntést, a Kedvezményezett által teljesítendő 

feltételeket és annak határidejét, a szerződés megkötésére a Támogató által megállapított 

ésszerű határidőre utalást.  

 

 

 



 
 

 

 

13. Szerződéskötés 

13.1. A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit. A 

támogatás igénybevételére szerződés keretei között van lehetőség, a szerződés 

megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az értesítésben 

megjelölt határidőre kell megküldenie. 

13.2. A Díjazottakkal – kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan 

cselekvőképes nyertes esetében törvényes képviselőjével – a szerződéskötéshez 

szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a szerződést a 

Nemzeti Tehetség Központ köti meg. 

13.3. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy 

neki felróható egyéb okból nem jön létre. 

 

14. Kifogás 

A támogatási döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben 

az nem jogszabálysértő, nem ütközik a Pályázati Kiírásba. 

 

15. Egyéb feltételek 

15.1. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a Talentum Hungaricum pályázattal 

kapcsolatosan kezelt adatok és a projektre vonatkozó adatok statisztikai célra, 

anonimizálva, személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak, 

közzétehetőek és továbbíthatóak. 

15.2. Amennyiben a döntéshez esetlegesen nyilvános meghallgatást, vagy konzultációt tart 

a Nemzeti Tehetség Központ, úgy a Pályázó hozzájárul werkfotók készítéséhez, illetve 

azok közzétételéhez a Nemzeti Tehetség Központ elektronikus web-oldalain, 

Facebook oldalán, illetve a Nemzeti Tehetség Program 1823 Facebook oldalon.   

15.3. A Pályázó hozzájárul, hogy a támogatás megítélése esetén a projekt keretében 

beküldött anyagokat, beszámolót, fotódokumentációt, a Pályázattal kapcsolatos 

adatokat a Nemzeti Tehetség Központ korlátlanul felhasználja és nyilvánosan közzé 

tegye. A Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a fentieken túli személyes adatait a 

Program érdekében és annak megvalósítása, elszámolása, dokumentálása érdekében  

 



 
 

 

 

 

a Nemzeti Tehetség Központ az adatkezelési tájékoztatóban rögzített módon kezelje, 

vagy feldolgozásra, ellenőrzése harmadik személynek, különösen a Támogató, 

Miniszterelnökség, mint szakmai ellenőrző szervezet részére átadja.  

15.4. A Nemzeti Tehetség Központ monitoring tevékenységének keretében – a pályázati 

program jellegétől függően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes 

pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet. 

15.5. A Pályázó nyertes pályázata esetén hozzájárul, hogy a pályázat átadásával, az abban 

részvevők díjazásával, rendezvényen történő részvételével kapcsolatos 

fotódokumentációk külön engedély nélkül publikálásra kerülhessenek a Nemzeti 

Tehetség Központ, illetve a Támogató által meghatározott felületeken (így különösen 

az Nemzeti Tehetség Program 1823 elnevezésű Facebook oldalon és a Nemzet Fiatal 

Tehetségeiért ösztöndíjas vagyok elnevezésű Facebook oldalon) a program 

népszerűsítése céljából.  

 

16. További információ 

A pályázattal kapcsolatban információkat a talentum@ntk.hu e-mail-címen kérhet. 
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1. számú melléklet 
 

Bemutatkozó levél és adatközlő  
 
Pályázó vonatkozásában 
Név:  
Születési név:  
Születési hely, idő:  
Anyja születési neve:  
Nem:  
TAJ szám:  
Adóazonosító jel (ha van):  
Állandó lakcím:  
Levelezési cím:  
Telefonszám: 
E-mail-cím:  
 
18 év alatti pályázó esetén törvényes képviselő adatai:  
Név: 
Születési név:  
Születési hely, idő:  
Anyja születési neve:  
Állandó lakcím:  
Levelezési cím:  
Telefonszám: 
E-mail-cím: 
 
 
Pályázó rövid bemutatkozása:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Amennyiben társas produkció nyújt be pályázatot, akkor a produkcióban részt vevők rövid 
bemutatása és a korábbi NFTÖ nyertesének/nyerteseinek megjelölése:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Korábbi NFTÖ ösztöndíjjal kapcsolatos adatok:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pályázó céljai, pályázat benyújtásának indokai:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mit jelent nekem a zene? (Kérjük, hogy egyetlen mondattal válaszoljon!)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Egyéb személyes tulajdonságok, információk, amiket meg szeretne osztani a pályázattal 
kapcsolatban: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Kelt: …………, …………(dátum)   

        ……………………………… 
            Pályázó aláírása 
 
 
        ……………………………… 

                   18 év alatti Pályázó esetén törvényes 
                      képviselőjének aláírása  

 
 

  



 
 

 

 

 

2.  számú melléklet 

Pályázói nyilatkozatok 

1) Nyilatkozom, hogy a pályázati anyagban foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valódiak, hitelesek. 

2) Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban pályázati igényt korábban vagy egyidejűleg 

nyújtottam be. 

[  ] igen 

[  ] nem 

3) Mint pályázatot benyújtó magánszemély, jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy 

a) a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adataimat kezelje; 

b) a Nemzeti Tehetség Központ velem a megadott elérhetőségeimen – ellenkező írásbeli 

jelzésemig – szakmai kapcsolatban maradjon a jövőben; 

c) a Nemzeti Tehetség Központ az nyertes pályázó jogosultságának ellenőrzése céljából 

az ehhez szükséges személyes adataimat az ehhez szükséges mértékben az 

ellenőrzésre felkért harmadik személyek részére átadja.  

4) Nyilatkozom arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a szabályszerű felhasználásról a 

Miniszterelnökség, a Nemzeti Tehetség Központ, valamint egyéb, jogszabályban 

meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 

5) Nyilatkozom, hogy a változásbejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek 

ismerem el, és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz képest bekövetkező 

változásokat 8 napon belül a Nemzeti Tehetség Központ felé benyújtom. 

6) Tudomásul veszem, hogy nem lehet a Pályázati kiírás szerint Kedvezményezett 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában 

döntés-előkészítőként részt vett; 

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, 

polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője; 

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó; 

d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti 

személy tulajdonában álló gazdasági társaság; 

 



 
 

 

 

e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy 

közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a 

sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, 

egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető 

tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az 

egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja. 

7) Kijelentem, hogy elolvastam, megismertem, megértettem és tudomásul vettem az 

Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárulok az abban foglaltakhoz. 

 

A pályázat benyújtásával fenti nyilatkozat tartalmát tudomásul veszem és elfogadom: 

[  ] igen 

[  ] nem 

 

Dátum: ………………………………….. 

 

 

………………………………….. 

          Pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

3. számú melléklet 

Szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat 

 

1) A Pályázó törvényes képviselőjeként jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárulok a pályázati dokumentumokban meghatározott 

személyes adatkezeléshez mind a magam, mind a törvényes képviseletem alatt álló 

személy vonatkozásában, valamint a pályázati dokumentumokban foglalt egyéb 

nyilatkozattételhez. 

2) Alulírott továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban 

feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és helytállóak. 

3) Alulírott továbbá jelen nyilatkozatommal kifejezetten és visszavonhatatlanul 

hozzájárulok ahhoz, hogy a felügyeletem alatt álló Pályázó részt vegyen jelen pályázaton, 

és kijelentem, hogy a pályázaton a törvényes felügyeletem alatt álló Pályázó részt kíván 

venni. 

4) Kijelentem, hogy elolvastam, megismertem, megértettem és tudomásul vettem az 

Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárulok az abban foglaltakhoz. 

 

A pályázat benyújtásával fenti nyilatkozat tartalmát tudomásul veszem és elfogadom: 

[  ] igen 

[  ] nem 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

        ……………………………………………….. 

Szülő (törvényes képviselő) aláírása 

 

 


